Persbericht

Deceuninck: na transitiejaar 2006
alles klaar voor aanknoping met business plan 2009
•
•
•
•
•
•

Omzetstijging met 3% tot 662,7 miljoen euro (2005: 643,7 miljoen euro)
EBITDA: 53,5 miljoen euro (2005: 84,3 miljoen euro)
EBITA: -1,7 miljoen euro (2005: 30,7 miljoen euro)
24,9 miljoen euro bijzondere waardeverminderingen
Netto geconsolideerd resultaat: - 34,8 miljoen euro (2005: 19,4 miljoen euro)
Werkkapitaal met 24 miljoen euro gereduceerd

Hooglede-Gits, 15 maart 2007. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van kunststof
raamsystemen en bouwprofielen, publiceert vandaag zijn financiële resultaten voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2006. De operationele cashflow (EBITDA) bedraagt 53,5 miljoen euro. Dit is
in lijn met de ondergrens van de guidance die eind december werd bekendgemaakt. De minder goede
marktomstandigheden in respectievelijk de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben geleid
tot de versmelting van de organisaties en de centralisatie van de operationele activiteiten. De
bijzondere waardeverminderingen op goodwill en vaste activa die hieruit voortvloeien bedragen 24,9
miljoen euro. De netto financiële schuld bleef op het niveau van 2005. 2007 is in Europa en Turkije goed
gestart. In de Verenigde Staten verloopt het jaarbegin zoals verwacht moeizaam.
Omzet
De omzet steeg met 3% tot 662,7 miljoen euro bij een volumestijging met 4,6%. De gedaalde omzetten in de
Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Polen werden gecompenseerd door de sterke groeicijfers in de OostEuropese groeimarkten alsook in de meeste West-Europese mature markten.
Door de devaluatie van de Turkse Lire tijdens het tweede kwartaal steeg in Turkije de omzet, omgerekend naar euro,
slechts met 3% terwijl het volume met meer dan 15% steeg. In de totale omzet stijgt het aandeel van de
groeimarkten Oost-Europa en Turkije tot bijna 40%.
In de Verenigde Staten daalde de omzet met 5% omgerekend naar euro. De terugval deed zich voornamelijk voor in
het tweede semester. Een daling van het volume in de productgroep fenestration met 20% deed zich voor door de
almaar verslechterende activiteit in de Amerikaanse residentiële ramenmarkt naarmate het semester voortschreed.
Deze daling kon slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door de verkoop in de productdivisie non-fenestration.
88% van de geconsolideerde omzet komt uit de productdivisie raamsystemen.

Bedrijfsresultaten
De operationele cash flow (EBITDA) bedraagt 53,5 miljoen euro. De sterke daling ten opzichte van 2005 is
hoofdzakelijk te wijten aan de meeruitgaven voor grondstoffen, aan de eenmalige transitiekosten als gevolg van de
lancering van de nieuwe producten Zendow, Inoutic en Twinson en aan de herstructureringskosten door de
reorganisatie van de operationele activiteiten, hoofdzakelijk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De
meeruitgaven voor de grondstoffen alleen al hadden een impact van 14 miljoen euro. De marges in Turkije werden
gedrukt door een zwakkere munt.

Het operationele resultaat voor goodwillafschrijving (EBITA) bedraagt 1,7 miljoen euro negatief. Het resultaat
werd beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen ten belope van 5,1 miljoen euro. Het betreft hier in eerste
instantie de afschrijving van de vaste activa na de sluiting van de productievestiging in Oakland (Verenigde Staten). In
tweede instantie werd in de Verenigde Staten een waardevermindering geprovisioneerd op de activa van de
houtcomposietactiviteiten, die in 2006 nog niet positief hebben bijgedragen tot het operationele resultaat.
Het operationele resultaat na goodwillafschrijving (EBIT) bedraagt 21,5 miljoen euro negatief. De totale
minwaarde op goodwill bedraagt 19,8 miljoen euro.
Het geconsolideerde netto Groepsresultaat komt uit op 35 miljoen euro negatief.

Netto financiële schulden
Ondanks de sterke terugval van de operationele cash flow kon eind 2006 een positieve vrije cash flow van 18 miljoen
euro worden gegenereerd.
In 2006 werd het werkkapitaal met 24 miljoen euro gereduceerd waardoor de netto financiële schulden eind 2006 op
hetzelfde niveau konden worden gehouden als op het einde van 2005. Op het einde van het tweede semester daalde
de netto financiële schuld met 47 miljoen euro ten opzichte van einde juni 2006.

Investeringen
De investeringen bedroegen in 2006 54,7 miljoen euro wat neerkomt op 8,25% van de omzet. Belangrijkste posten
hierbij waren de aankopen van grond in Turkije en Spanje en een stuk grond met een bestaand gebouw in Rusland.
Verder werd er vooral geïnvesteerd in capaciteitsuitbreidingen in de groeimarkten en in de capaciteitsuitbreiding voor
Twinson in Europa.

Dividend
De Raad van Bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders als teken van vertrouwen in de toekomst
voorstellen om het dividend voor het boekjaar 2006 te behouden op het niveau van 2005. Indien dit voorstel wordt
aanvaard, kan een bruto dividend van 0,245 euro per aandeel worden uitgekeerd. Dit stemt overeen met een netto
dividend per aandeel van 0,18375 euro. Het dividend is betaalbaar vanaf 22 mei 2007.

Vooruitblik op 2007
De voorbije drie jaar heeft Deceuninck een grondige metamorfose ondergaan die nodig was om de doelstellingen uit
het business plan 2009 te behalen. Innovatieve producten, de Deuctone-kleurenstrategie, de stroomlijning van de
bestaande operationele activiteiten en aanpassing van de operationele capaciteit aan de nieuwste marktevoluties
waren hierbij de belangrijkste hoekstenen. In 2006 werden de meeste projecten afgerond.
2007 is in Europa en Turkije, mede geholpen door de zachte winter en door de initiatieven voortvloeiend uit
energiebesparingprogramma’s, goed gestart. Het jaarbegin in de Verenigde Staten verloopt, zoals verwacht, moeizaam
en wordt bemoeilijkt door een plotse, maar aanhoudende winterprik sinds de maand februari.
Grondstofprijzen stagneren op een hoog niveau en verkoopprijzen werden aangepast. Mochten de grondstofprijzen
opnieuw stijgen, zal Deceuninck genoodzaakt zijn deze opnieuw door te rekenen aan de markt.
“2006 was het sluitstuk van een driejarige overgangsperiode waarin Deceuninck zijn productportfolio grondig heeft
vernieuwd en zijn operationele activiteiten heeft afgestemd op de ontwikkelingen in diverse geografische markten.
Het Zendow-project is afgerond, de lancering van Inoutic, Deuctone en Twinson in Europa is achter de rug. Samen
met de verhoging van de profielprijzen knopen we in 2007 aan met de trend die in 2005 was ingezet op weg naar de
resultaten vooropgesteld in het business plan 2009,” aldus Clement De Meersman, Gedelegeerd Bestuurder
Deceuninck.

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 en houtcomposiettoepassingen voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 31
filialen (productie en/of verkoop) en stelt 2.900 personen tewerk, waarvan 710 in België. In 2006 realiseerde de groep
een geconsolideerde omzet van 663 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.
www.deceuninck.com
* * *

Overzicht van de kerncijfers van de Groep Deceuninck
De hieronder vermelde resultaten (zowel 2005 als 2006) worden gerapporteerd volgens IFRS (International Financial
Reporting Standards) normen.
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de (geconsolideerde) jaarrekening ten gronde
zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige
gegevens, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden.
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Cijfers in miljoen euro
Omzet
EBITDA (1)
EBITDA-marge
EBITA (2)
EBITA-marge
EBIT (Operationeel resultaat) (3)
EBIT-marge

% t.o.v. omzet
Nettoresultaat voor goodwill (5)
% t.o.v. omzet
Belastingen
Geconsolideerd resultaat
% t.o.v. omzet
Resultaat groep
% t.o.v. omzet
EPS (non diluted) (6)
EPS voor goodwill

% Eigen vermogen

(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) Eigen vermogen = Eigen vermogen inclusief minderheidsbelang
(8) Netto financiële schuld = kas en kasequivalenten – financiële schulden
(9) Werkkapitaal = klanten + voorraden – leveranciers

