Persbericht
Onder embargo tot donderdag 31 juli 2008 om 7.30 am
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.

Moeilijke economische context beïnvloedt
resultaten Deceuninck
10,9% EBITDA tijdens tweede kwartaal tegenover 0,4% tijdens eerste kwartaal
12 miljoen euro margeverbeterende maatregelen
•
•
•
•

Omzet: 311,3 miljoen euro (1H2007: 319,6 miljoen euro)
EBITDA exclusief herstructurering: 19,5 miljoen euro (1H2007: 27,1 miljoen euro)
Netto resultaat: - 5,9 miljoen euro (1H2007: + 2,3 miljoen euro)
Netto schuld: 183 miljoen euro (1H2007: 230 miljoen euro)

Hooglede-Gits, 31 juli 2008. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van kunststof
raamsystemen en bouwprofielen, maakt vandaag haar halfjaarresultaten bekend. Tijdens het eerste
semester van dit jaar werd een omzet van 311,3 miljoen euro gerealiseerd. De operationele cashflow
exclusief herstructurering in Duitsland bedraagt 19,5 miljoen euro (1H2007: 27,1 miljoen euro), de EBIT
1,8 miljoen euro (1H2007: 9,7 miljoen euro). Een pakket kostenbesparende maatregelen dat op
jaarbasis een margeverbetering met 12 miljoen euro vertegenwoordigt, is in uitvoering.
Indien de huidige, moeilijke economische context zich tijdens de tweede jaarhelft zou doorzetten, zal
het voor Deceuninck moeilijk worden om de resultaten van het volledige jaar 2007 te evenaren.
De omzet
Tijdens het eerste semester 2008 daalde de omzet met 2,6% tot 311,3 miljoen euro. Bij constante wisselkoersen was
de daling beperkt tot 1 miljoen euro (0,3%). Zonder de Verenigde Staten steeg de omzet bij constante wisselkoersen
met 4,1%, het volume met 4,9%.
In Turkije steeg de omzet uitgedrukt in Turkse Lire met 4%.
Ondanks de substantiële omzetdaling in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Polen steeg de omzet in Europa met bijna
4%. Dit dankt Deceuninck hoofdzakelijk aan een tweecijferige groei van de omzet in Frankrijk, Centraal-Europa en
Roemenië en, last but not least, een omzetstijging met 30% in Rusland. Dankzij innovaties, een vernieuwde
marketingaanpak en een aanhoudende sterke vraag naar energie-efficiënte producten in het renovatiesegment konden
ook de Benelux en Duitsland opnieuw mooie groeicijfers voorleggen.
De productinnovatie Twinson blijft de ambitieuze verwachtingen inlossen. De omzet werd met twee derden verhoogd,
waardoor reeds aan het einde van het eerste semester de volledige jaaromzet 2007 geëvenaard werd.

De bedrijfsresultaten
1.

EBITDA

De operationele cashflow (EBITDA) bedraagt 18,3 miljoen euro (1H2007: 27,1 miljoen euro). Deze daling wordt
hoofdzakelijk verklaard door de lagere omzet - vooral tijdens het eerste kwartaal -, de sterk gestegen uitgaven voor
grondstoffen en invoerrechten en de oplopende marketingcommunicatiekosten. De eerste fase van de herstructurering
in Duitsland had een negatieve impact van 1,2 miljoen euro op de EBITDA, waardoor de EBITDA exclusief de
herstructurering in Duitsland op 19,5 miljoen euro uitkomt.
Tijdens het tweede kwartaal bedroeg de EBITDA exclusief herstructurering in Duitsland 10,9% ten opzichte van 0,4%
tijdens het eerste kwartaal. Om het hoofd te bieden aan de economische groeivertraging en een forse stijging van de
grondstofkosten werden bijkomende maatregelen genomen om de EBITDA-marge verder op peil te houden.
2.

EBIT

De EBIT bedraagt 1,8 miljoen euro (1H2007: 9,6 miljoen euro). In vergelijking met de eerste jaarhelft 2007 werd voor
1 miljoen euro minder afgeschreven op vlottende activa.
3.

De financiële resultaten

De financiële resultaten werden voor 2,4 miljoen euro negatief beïnvloed door de ongunstige evolutie van de valuta.
4.

De netto financiële schulden

De netto financiële schulden konden eind juni 2008 worden teruggebracht tot 183 miljoen euro (1H2007:
230,3 miljoen euro). De platformstrategie die in 2007 werd afgerond met onder meer de overgang naar het Zendowramensysteem wierp zijn vruchten af. Samen met een voorzichtigere forecasting leidde dit duidelijk tot een betere
beheersing van de voorraden.
5.

De investeringen

Tijdens het eerste semester werd 26 miljoen euro geïnvesteerd. Ongeveer de helft van dit bedrag betrof de afwerking
van de projecten in Rusland, Turkije en Spanje (allen opgestart in 2007) en de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen in
België en Frankrijk.

Resultaatverbeterende maatregelen
Naar aanleiding van de moeilijke marktsituatie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, de
groeivertraging van de West-Europese economie - meer bepaald de bouw - en de sterk stijgende grondstofprijzen
heeft Deceuninck wereldwijd maatregelen genomen die de marge op jaarbasis met 12 miljoen euro zullen verbeteren.
De impact ervan zal in de loop van het tweede semester al voelbaar zal zijn. Het betreft hoofdzakelijk de verdere
uitvoering van het “Local for Local” herstructureringsproject in Europa en bijkomende besparingen op de
personeelskosten in de Verenigde Staten. Deze herstructureringsplannen vertegenwoordigen een inkrimping van het
wereldwijde personeelsbestand met zo’n 275 werknemers.
In Rusland is tegen het einde van het derde kwartaal de opstart gepland van een eerste fase voor een lokale
compoundingeenheid waardoor transportkosten en invoerrechten vanaf 2009 aanzienlijk zullen worden verminderd.
Daarnaast werden wereldwijd diverse kostenbeheersingsprojecten versneld geïnitieerd.

De aankondiging door grondstofproducenten van drastische prijsverhogingen hebben Deceuninck ertoe aangezet reeds
eind juni de nodige voorbereidingen te treffen voor een wereldwijde verhoging van de marktprijzen, waarmee de
gestegen grondstofkosten zullen worden gecompenseerd.
De vooruitzichten
“Het blijft de vraag hoe sterk de kredietcrisis en de gestegen energie- en voedselprijzen de koopkracht zullen hebben
aangetast en wat de impact ervan zal zijn op de wereldwijde vraag naar bouwmaterialen tijdens de tweede jaarhelft.
De onduidelijke en onvoorspelbare evolutie van de olie- en grondstofprijzen maken het voor Deceuninck ontzettend
moeilijk om in de toekomst te kijken. Deceuninck zal zich dan ook eerst op de tweede jaarhelft concentreren. De
bijkomende margeondersteunende maatregelen moeten ervoor zorgen dat een operationele cashflow, exclusief de
herstructurering in Duitsland, voor het tweede semester 2008 van 10% haalbaar blijft. Voor het volledige jaar 2008 zal
het bijgevolg in de actuele omstandigheden moeilijk zijn om de resultaten van 2007 te evenaren. Uitspraken doen over
een verdere toekomst is in de gegeven onzekere economische context moeilijk. In de markten die het zwaarst door de
huizencrisis zijn getroffen, met name de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje heeft Deceuninck sinds
2005 op jaarbasis meer dan 100 miljoen euro minder omzet. Deceuninck heeft in het verleden steeds pro-actief
gereageerd op moeilijke marktomstandigheden met de nodige herstructureringen enerzijds en met de bouw van stateof-the-art-productie-eenheden in zijn groeimarkten anderzijds. Ook nu zal de Raad van Bestuur alle nodige
maatregelen nemen om het bedrijf door de crisis te loodsen,” aldus CEO Clement De Meersman.
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 halfjaarlijkse kerncijfers van de Groep Deceuninck (juni 2008)
De hieronder vermelde resultaten (zowel 2007 als 2008) worden gerapporteerd volgens IFRS-normen (International
Financial Reporting Standards).
De voorgestelde resultaten per 30 juni 2008 werden niet onderworpen aan externe audit.
Cijfers in miljoen euro
Omzet
EBITDA (1)
EBITDA marge
EBITA (2)
EBITA marge
EBIT (3)
EBIT marge
Financieel resultaat
EBT (4)
% 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 (9)
Totaal der activa
% Eigen Vermogen
Netto schuld (7)
Werkkapitaal (8)

Var %
31.12.07
30.06.08 30.06.07
Niet geauditeerd
Geauditeerd
311,314
319,584
-2,6
656,569
18,316
27,094
-32,4
60,044
5,9
8,5
9,1
1,844
9,632
-80,9
18,310
0,6
3,0
2,8
1,844
9,632
-80,9
18,310
0,6
3,0
2,8
-7,595
-3,931
93,2 - 11,252
-5,751
5,701
7,058
-1,8
1,8
1,1
-5,867
2,291
5,294
-1,9
0,7
0,8
-119
-3,283
-1,518
-5,870
2,418
5,540
-1,9
0,8
0,8
-5,867
2,291
5,294
-1,9
0,7
0,8
-0,27
-0,27

0,11
0,11

0,25
0,25

177,027
578,844
30,6
-183,141
115,798

190,697
622,229
30,6
-230,252
185,956

193,741
579,042
33,5%
-178,306
131,346

(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 = beschikbaar – financiële schulden
(8) Werkkapitaal = klanten + voorraden – leveranciers
(9) Eigen vermogen = eigen vermogen inclusief minderheidsbelang

