Persbericht
Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november
2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling
op een gereglementeerde markt.

Deceuninck bevestigt positieve lijn
met netto groepswinst van 5,5 miljoen euro
•
•
•
•
•
•

Stijging recurrente omzet met 0,4 % tot 656,6 miljoen euro (2006: 653,9miljoen
euro)
EBITDA: 60,0 miljoen euro (2006: 53,5 miljoen euro)
EBITA: 18,3 miljoen euro (2006: -1,7 miljoen euro)
REBITA: 13,8 miljoen euro (2006: -1,7 miljoen euro)
Netto geconsolideerd resultaat: 5,5 miljoen euro (2006: -34,8 miljoen euro)
Afbouw netto financiële schuld tot 178,3 miljoen euro (2006: 184,6 miljoen euro)

Hooglede-Gits, 13 maart 2008. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van kunststof
raamsystemen en bouwprofielen, maakt vandaag de financiële resultaten bekend voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2007. Na het moeilijke overgangsjaar 2006 kan Deceuninck in 2007 opnieuw
positieve resultaten voorleggen. Het vergelijkbare operationele resultaat (REBITA) bedraagt 13,8
miljoen euro terwijl de geconsolideerde netto groepswinst op 5,5 miljoen euro uitkomt. 2008 is in
Europa - in het bijzonder in Duitsland en Oost-Europa - en Turkije goed gestart. Bovenop een sterk
eerste kwartaal in 2007 wordt tijdens het eerste kwartaal 2008 in Europa en Turkije opnieuw met groei
gerekend. In de Verenigde Staten is een kentering van de situatie op de huizenmarkt nog niet in zicht.
Voor het volledige jaar 2008 verwacht Deceuninck, ondanks aanhoudend moeilijke
marktomstandigheden in de Verenigde Staten, opnieuw een omzetstijging en een verdere substantiële
verbetering van het recurrente operationele bedrijfsresultaat.

Omzet
De vergelijkbare omzet, inclusief de in 2007 stopgezette houtcomposietactiviteiten in de Verenigde Staten, steeg met
0,4% tot 656,6 miljoen euro. Zonder de houtcomposieten in de VS steeg de omzet met 2%.
In Europa en Turkije samen steeg de omzet 7,5%. Moeilijke marktomstandigheden in Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Polen contrasteerden met een tweecijferige groei in België en Frankrijk en nagenoeg in alle OostEuropese regio’s en Turkije. Deze verschillende groeidynamiek heeft een duidelijke wijziging van de geografische
spreiding met zich meegebracht.
Het aandeel van Oost-Europa in de omzet bedroeg in 2007 29% (2006: 25%), ook het aandeel van Turkije steeg van
14% in 2006 tot 16% in 2007. De afzet in Turkije en Oost-Europa omvat hoofdzakelijk witte raamsystemen. Dit zijn
kwalitatief hoogwaardige producten waarvan de toegevoegde waarde lager ligt dan de meer geavanceerde en vaak
gekleurde raamsystemen in de mature markten van West-Europa.

Bedrijfsresultaten
De operationele cash flow (EBITDA) bedraagt 60,0 miljoen euro, een stijging met 12,3% ten opzichte van 2006.
In 2007 is Deceuninck erin geslaagd de gestegen grondstofkosten uit 2006 en 2007 in belangrijke mate te recupereren
via geslaagde prijsverhogingen van haar producten enerzijds en kostenbesparende maatregelen anderzijds.
Het operationele resultaat voor goodwillafschrijving (EBITA) bedraagt 18,3 miljoen euro tegenover een verlies
van 1,7 miljoen euro in 2006. De EBITA is beïnvloed door twee uitzonderlijke elementen. Het resultaat werd negatief
beïnvloed door een eenmalige provisie van 5,5 miljoen euro voor de herstructurering in de Duitse vestiging. De
gewijzigde afschrijvingsmethode van bepaalde activa in functie van hun economische levensduur heeft een positief
effect van 10 miljoen euro.
Op vergelijkbare basis bedraagt de REBITA 13,8 miljoen euro tegenover –1,7 miljoen euro in 2006.
De geconsolideerde netto groepswinst bedraagt 5,5 miljoen euro in vergelijking met een verlies van 34,8 miljoen
euro in 2006.

Netto financiële schulden
Gerichte acties hebben geleid tot een reductie van het werkkapitaal met 10,8 miljoen euro. Hierdoor konden de netto
financiële schulden worden afgebouwd tot 178,3 miljoen euro (2006: 184,6 miljoen euro).

Investeringen
De investeringen in 2007 bedroegen 63,5 miljoen euro. De opbrengst uit de desinvesteringen, hoofdzakelijk gebouwen
en machines, in Coslada (Spanje) en een aantal percelen grond in Calne (VK) bedroeg 10,3 miljoen euro. De
belangrijkste investeringsprojecten omvatten de bouw van twee moderne extrusiefabrieken, één in Protvino, ten
zuiden van Moskou en één in Sari Mese nabij Istanboel. In Spanje werd de bouw van het nieuwe kantoorgebouw met
distributiecentrum in Toledo voltooid. Daar bovenop werd in Gits geïnvesteerd in de capaciteitsuitbreiding voor
Twinson.

Dividend
De Raad van Bestuur zal op de algemene vergadering van de aandeelhouders op 13 mei 2008 voor het boekjaar 2007
voorstellen het bruto dividend op hetzelfde niveau te behouden als voor het boekjaar 2006 nl. 0,245 euro per aandeel.
Dit stemt overeen met een netto dividend van 0,18375 euro per aandeel. Het dividend is betaalbaar vanaf 27 mei
2008.

Vooruitblik op 2008
In 2007 heeft Deceuninck aangekondigd dat het behalen van de omzetdoelstelling van 850 miljoen euro vooral door de
gevolgen van de huizencrisis in de Verenigde Staten van 2009 naar 2010 werd verplaatst.
“De jaren 2008 en 2009 zullen hierbij een cruciale rol spelen.Voor 2008 verwachten we opnieuw een stijging van de
omzet en een belangrijke verbetering van de operationele resultaten. De evolutie van de grondstofprijzen wordt op de
voet gevolgd. De prijzen voor PVC-harsen en additieven blijven hoog en we houden rekening met verdere
prijsstijgingen. Op operationeel vlak zullen in 2008 een aantal projecten die in 2007 gestart waren, verder worden
uitgevoerd. Het betreft hier in hoofdzaak de herschikking van de activiteiten in Duitsland en Oost-Europa en een
verdere verticale integratie van de operationele activiteiten in Rusland,” reageert Clement De Meersman, Gedelegeerd
Bestuurder van Deceuninck. “Verder blijft het afwachten hoe de markt in Amerika zich zal ontwikkelen. Qua omzet
houden we bij Deceuninck North America opnieuw rekening met een tweecijferige daling. Op dit ogenblik worden al de

eerste bijkomende kostenbesparende maatregelen uitgevoerd. In functie van de marktevolutie bekijken we de
komende maanden of die zullen volstaan. We verwachten daarentegen dat het omzetverlies in de Verenigde Staten
ten volle zal gecompenseerd worden door een verdere substantiële omzetstijging in de groeiregio’s van Centraal en
Oost-Europa en door de omzet uit innovatieve producten in de mature markten van West-Europa. Het is nu al
bemoedigend te kunnen vaststellen dat in vergelijking met een sterk eerste kwartaal in 2007 het volume in Europa en
Turkije samen tijdens de eerste twee maanden van 2008 met bijna 5% is gestegen,” besluit De Meersman.
Wijziging in de kalender van de aandeelhouder:
Dinsdag 15 april 2008: activiteitenverslag van het 1e kwartaal 2008 (in plaats van donderdag 17 april 2008).
Donderdag 17 juli 2008: geen activiteitenverslag van het 2e kwartaal. De gegevens worden opgenomen in het
persbericht met de halfjaarresultaten op donderdag 31 juli 2008.

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 composiettoepassingen voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen
(productie en/of verkoop) en stelt 2.940 personen tewerk, waarvan 680 in België. In 2007 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 657 miljoen euro.

(Einde persbericht)

* * *

Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
DECEUNINCK, Ludo Debever, Investor Relations Manager, 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 2006 als 2007) 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.
Cijfers in miljoen euro
Omzet
EBITDA (1)
EBITDA-marge
EBITA

31.12.06

31.12.07

Var

662,695

656,569

-0,9%

53,453

60 ,044

12,3 %

8,1

9,1

-1,709

18,310

-0,3

2,8

-21,466

18,310

-3,2

2,8

Financieel resultaat

-12,122

- 11,252

EBT (4)

-33,588
-5,1
-15,212
-2,3
-1,224

7,058
1,1
5,294
0,8
-1,518

-34,812
-5,3
-34,969
-5,3
-1,64

5,540
0,8
5,294
0,8
0,25

-0,71

0,25

Eigen vermogen (7)

190,583

193,741

Totaal der activa

558,164

579,042

34,1%

33,5%

Nettoschuld (8)

-184,638

-178,306

Werkkapitaal (9)

142,145

131,346

EBITA-marge
EBIT (Operationeel resultaat) (3)
EBIT-marge

% van omzet
Nettoresultaat voor goodwill (5)
% van omzet
Belastingen
Geconsolideerd resultaat
% van omzet
Resultaat groep
% van omzet
EPS (non diluted) (6)
EPS voor goodwill

Eigen vermogen in % balanstotaal

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

-7,2%

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

