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Deceuninck: positieve ontwikkeling resultaten 2005
Productvernieuwing en stroomlijningsprojecten zitten op schema
•
•
•
•
•
•
•

Omzetstijging met 10,6% tot 643,7 miljoen euro
EBITDA: 84,3 miljoen euro (2004: 74,8 miljoen euro)
EBIT: 30,7 miljoen euro (2004: 23,07 miljoen euro)
EBITA: 30,7 miljoen euro (2004: 28 miljoen euro)
Resultaat voor belastingen: 22,1 miljoen euro (2004: 16,7 miljoen euro)
Netto resultaat: 19 miljoen euro (2004: 9,9 miljoen euro)
Voorgesteld bruto dividend: 0,245 Euro per aandeel (2004: 0,24 per aandeel)

Hooglede-Gits, 16 maart 2006. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van kunststof
raamsystemen en bouwprofielen, maakt vandaag de resultaten van het voorbije boekjaar 2005 bekend,
een jaar waarin de de voor de toekomst belangrijkste productvernieuwings- en stroomlijningsprojecten
werden uitgevoerd . De omzetstijging met 10,6% viel hoger uit dan verwacht bij het begin van het jaar.
De gestegen grondstofkost werd voor een groot deel gecompenseerd en de operationele cashflow
bedraagt 84,3 miljoen euro, wat een stijging van 12,7% tegenover het boekjaar 2004 betekent. Het
resultaat voor belastingen stijgt fors (+32,5%) alsook het netto resultaat (+92,3%).

De omzet
De omzet steeg tot 643,7 miljoen euro vooral dankzij een sterke tweede jaarhelft, waarin de omzet met meer dan 15%
steeg tot 347 miljoen euro. In alle voor Deceuninck strategische regio’s was er een meer dan behoorlijke omzetgroei,
met uitzondering van de krimpende markten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
De omzet van de raamsystemen steeg met 11,7%, terwijl de omzet van bouwprofielen en speciale projecten met 2,5%
steeg. Hun aandeel in de totale omzet bedraagt nu respectievelijk 88,8% en 11,2%.
Een duidelijke tendens tekent zich af ten voordele van de veredelde en innovatieve bouwproducten met hoge
toegevoegde waarde.
In 2005 werden meer dan 10 projecten met de Cyclefoam-geluidswand afgewerkt en voor begin 2006 is het
orderboekje eveneens gevuld.
De bijval tijdens de lancering van de Twinson-houtcomposietproducten in Europa op diverse bouwbeurzen houdt de
verwachtingen omtrent de vraag in 2006 hooggespannen en ook Deceuninck North America verwacht een zeer
positieve afzetontwikkeling voor haar houtcomposietterassen nu het gamma is aangevuld.

De grondstoffen
In Europa steeg de PVC harsprijs (index KI) op jaarbasis met bijna 2%, na een stijging met 30% in 2004. In de
Verenigde Staten echter noteerde de CMAI-index een stijging van 24% ten opzichte van 2004.
In Europa was de stijging met 20% tijdens het vierde kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal hoger dan
verwacht. Hetzelfde geldt voor de ongeziene stijging met bijna 40% in de Verenigde Staten tijdens het vierde kwartaal
in vergelijking met het voorgaande kwartaal.
Voor 2006 wordt een stagnatie van de grondstofprijzen op hoog niveau verwacht.

De bedrijfsresultaten
De operationele cashflow (EBITDA) steeg met 12,7% tot 84,3 miljoen euro. Dit goede resultaat dankt Deceuninck
onder andere aan de organische volumegroei en de omzetgroei door de volledige consolidatie van Winsa. Ook de
evolutie van de grondstofkosten van de voorbije twee jaar en de doorgevoerde prijsverhogingen verklaren dit
resultaat.
De EBIT steeg van 23,1 miljoen euro in 2004 tot 30,7 miljoen euro in 2005, wat overeenstemt met een toename van
7,6 miljoen euro of 33%. Deze sterke stijging werd mee veroorzaakt door een wijziging in de IFRS-bepalingen die
vanaf 1 januari 2005 geen afschrijvingen meer toelaten op de goodwill. Bij abstractie van de goodwill-afschrijvingen
zou het operationeel resultaat (EBITA) in vergelijking met 2004 met bijna 10% zijn toegenomen.
De EBITA steeg minder snel dan de EBITDA vanwege de hogere afschrijvingen en waardeverminderingen. De hogere
afschrijvingen moeten gezien worden in het kader van de hoge investeringen van de afgelopen jaren. De
waardeverminderingen hebben betrekking op afwaarderingen op het werkkapitaal en bedroegen bijna 2 miljoen euro
meer dan in 2004.
De eenmalige kosten verbonden aan de conversie naar het Zendowsysteem, hadden, samen met een aantal andere
eenmalige projecten en de hoger dan verwachte grondstofkosten tijdens het laatste kwartaal, een belangrijke impact
op het operationeel resultaat. Ten slotte werden uitzonderlijke verliezen geleden op dubieuze debiteuren en
stockafwaardering door de overgang op het nieuwe raamsysteem.
Het hoge netto groepsresultaat dat 19,1 miljoen euro bedraagt, is toe te schrijven aan een gunstige geconsolideerde
reële aanslagvoet van 12,3% (2004: 37,6%) die éénmalig beïnvloed werd door de aanpassing van de groepsstructuur,
waarbij actieve belastinglatenties konden aangewend worden en door het wegvallen van de afschrijvingen op de
goodwill.

De financiële schulden
De financiële schulden zijn in 2005 met 21,4 miljoen euro gestegen tot 184,3 miljoen euro. Deze toename wordt
verklaard door de gunstige omzetevolutie tijdens de laatste maanden en de noodzaak om voldoende stocks aan te
leggen om begin 2006 op hetzelfde elan te kunnen verder leveren. Daarnaast waren de dubbele stockage omwille van
de overgang op Zendow en de wijziging van de geografische omzetmix bepalend voor het uiteindelijke cijfer.
De Groep is er tijdens het laatste kwartaal echter wel in geslaagd de netto financiële schuld af te bouwen met 22
miljoen euro tot 184,3 miljoen euro.

De investeringen
In 2005 bedroegen de investeringen 57,48 miljoen euro wat overeenkomt met 8,9% van de omzet.
72% van de geïnvesteerde middelen werd gebruikt voor onderhoudsinvesteringen zoals de productie van nieuwe
vormen en de vervanging en uitbreiding van het park extrusielijnen. 28% ging naar uitzonderlijke investeringen,
waarvan de belangrijkste de opstart van de productie Moskou, de afwerking van het magazijn in Calne en de
uitbreiding van de capaciteit voor houtextrusie in Europa waren.

Dividend
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 9 mei 2006 voor het boekjaar 2005 een
bruto dividend van 0,245 euro per aandeel voorstellen. Dit stemt overeen met een netto dividend van 0,18375 euro
per aandeel. Het dividend is betaalbaar vanaf 23 mei 2006.

Vooruitzichten voor 2006
Site plan optimalisatie
Deceuninck werkt verder aan de optimalisatie van haar Europees en Amerikaans Site Plan zowel voor wat productie als
distributie betreft. In de Verenigde Staten worden de drie productievestigingen sinds 2005 centraal als één
capaciteitspool aangestuurd.
In de Europese groeimarkten zijn uitbreidingen van opslagcapaciteiten gepland onder meer in Roemenië en Spanje. In
de mature en krimpende markten wordt verder gewerkt aan de optimalisering van de benuttinggraad van de
bestaande stockageruimtes.

Omzet en resultaten
In lijn met het Business Plan 2009 verwacht de groep Deceuninck voor 2006 een omzetstijging tussen 5 à 10%,
Deceuninck wordt hierin gesteund door een sterke start tijdens de eerste twee maanden en de positieve economische
en bouwindicatoren in Europa bij het begin van 2006. Opmerkelijk vooral is de positieve stemming in Duitsland, waar
een aantal overheidsmaatregelen om energiebesparende renovaties met een fiscaal voordeel te belonen een positieve
impact zullen hebben op de renovatiemarkt. Ook de algemene verhoging van de BTW-voet met 3% vanaf begin 2007
zal het koopgedrag van de Duitse consument in 2006 positief stimuleren.
Om de groei te ondersteunen worden in tal van regio’s nieuwe producten gelanceerd zoals een nieuwe generatie
schuiframen (Tecnocor>2) en sierluiken (Kiuzo) in Frankrijk, een vernieuwing van het rolluikkastensysteem in
Duitsland (Protex) en nieuwe aanvullende raamsystemen in Turkije (Carina & Dorado) en de nieuwe designkleuren
L.a.b. in het Decor wandbekledingassortiment.
Voor wat de operationele cashflow (EBITDA) en het operationeel resultaat (EBITA) betreft, verwacht Deceuninck
opnieuw een beter resultaat dan in 2005. Hierbij wordt uitgegaan van stabiele, maar hoge grondstofprijzen.
De halfjaarresultaten 2006 worden op donderdag 27 juli e.k. bekend gemaakt.

Over Deceuninck

Deceuninck is een geïntegreerde groep van wereldformaat die gespecialiseerd is in compounding, matrijzenbouw,
ontwerp, ontwikkeling, extrusie, veredeling, recyclage en spuitgieten van kunststofraamsystemen, -profielen en dichtingen voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 31 filialen (productie en/of verkoop)
en stelt 3.000 personen tewerk, waarvan 670 in België. In 2005 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van
643,7 miljoen euro.
(Einde persbericht)
* * *

Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
DECEUNINCK, Ludo Debever, tel. 051/23 92 48 of 0473/55 23 35, e-mail: ludo.debever@deceuninck.com of
ANTHONISSEN & ASSOCIATES, Peter Frans Anthonissen, tel. 03/286 77 77 of 0495/571 777.
www.deceuninck.com

* * *

Overzicht van de kerncijfers van de Groep Deceuninck
De hieronder vermelde resultaten (zowel 2004 als 2005) worden gerapporteerd volgens IFRS (International Financial
Reporting Standards) normen.
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle
correctie hebben aan het licht gebracht, die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou
moeten doorgevoerd worden.
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EPS (non diluted) (6)

0,47

0,89

EPS voor goodwill

0,70

0,89

Eigen vermogen

204,670

237,968

Totaal der activa

503,246

595,004

40,7

40,0

Nettoschuld (7)

-162,925

-184,254

Werkkapitaal (8)

136,979

166,770

Omzet
EBITDA (1)
EBITDA-marge
EBITA (2)
EBITA-marge
EBIT (Operationeel resultaat) (3)
EBIT-marge
Financieel resultaat
EBT (4)
Nettoresultaat voor goodwill (5)
Belastingen
Geconsolideerd resultaat
Resultaat groep

% Eigen vermogen

9,7
33,0

32,5

92,3

(1) EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Provisions = resultaat voor financieel
resultaat, belastingen, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
(2) EBITA = Earnings Before Interest, Taxes, Amortization of goodwill = resultaat voor financieel resultaat,
belastingen, afschrijvingen op goodwill
(3) EBIT = Earnings Before Interest and Taxes = geconsolideerd resultaat voor belastingen + financieel resultaat =
operationeel resultaat
(4) EBT = Earnings Before Taxes = resultaat voor belastingen
(5) Netto resultaat voor goodwill = courante nettowinst
(6) EPS (non diluted) = Earnings per share = winst per aandeel
(7) Netto financiële schuld = kas en kasequivalenten – financiële schulden
(8) Werkkapitaal = klanten + voorraden – leveranciers

