Persbericht
Gereglementeerde informatie – Halfjaarresultaten 2010
Onder embargo tot donderdag 19 augustus 2010 om 7u30 CET

Deceuninck opnieuw winstgevend in H1 2010
Voorzichtigheid blijft met betrekking tot
economisch herstel en grondstofkosten
1. Hoogtepunten H1 2010
•

Opnieuw winstgevend door stijging van de omzet en verminderde kostenbasis

•

Ongunstige stijging van de grondstofkosten

•

Omzet stijgt 10,9% tot € 265,3 miljoen (H1 2009: € 239,3 miljoen)

•

Verkocht volume: +7,7%;
+7,7%; valuta: +3,6%; mixeffecten: -0,4%

•

EBITDA: € 28,6 miljoen of 10,8% (H1 2009: € 8,9 miljoen of 3,7%)

•

REBITDA: € 29,0 miljoen of 10,
10,9% (H1 2009: € 20,
20,1 miljoen of 8,
8,4%)

•

EBIT: € 12,7 miljoen of 4,8% (H1 2009: € -7,0 miljoen)

•

Nettoresultaat: € 3,8 miljoen (H1 2009: € -8,9 miljoen)

•

Eigen vermogen stijgt van € 197,4 miljoen op 31 december
december 2009 tot € 211,1 miljoen

•

Nettoschuld: € 142,5 miljoen (30 juni 2009: € 189,4 miljoen)

In miljoen €

Netto omzet

H1 2009
239.3

H1 2010
265.3

+10.9%
+14.3%

Brutowinst

72.9

83.3

Brutomarge

30.5%

31.4%

REBITDA

20.1

29.0

8.4%

10.9%

REBITDA-marge

EBITDA
EBITDA-marge

EBIT
EBIT-marge

% verschil

8.9

28.6

3.7%

10.8%

-7.0

12.7

-2.9%

4.8%

Nettoresultaat

-8.9

3.8

Nettomarge

-3.7%

1.4%

+44.3%
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Tom Debusschere, Deceuninck CEO: “In het eerste semester van 2010 heeft Deceuninck de trend

van eind 2009 voortgezet. Ondanks de strenge winteromstandigheden, waardoor de vraag in
Europa tijdens januari en februari uitgesteld werd, herstelt de vraag nu in bijna alle landen met
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Spanje en enkele kleinere markten in Oost-Europa.
Overheidsinitiatieven en strengere bouwvoorschriften, die een vermindering van de
energieverspilling en van de CO²-uitstoot beogen, ondersteunen nog steeds de gestegen vraag.
Vooruitzichten
“We blijven voorzichtig: het jaar-op-jaar groeipercentage is in de Verenigde Staten beginnen dalen
tegen het einde van het tweede kwartaal. Het blijft onduidelijk welke impact de verminderde
overheidsuitgaven zullen hebben op de uitgaven voor renovatiewerken.
Op lange termijn ontwikkelen energie-efficiënt bouwen en renoveren zich verder tot de
groeimotor van onze industrie. In juni werd de nieuwe Europese Richtlijn voor de energieprestatie
van gebouwen (EPBD) gepubliceerd. Tegen eind 2020 zullen alle nieuwe gebouwen in Europa
“bijna energieneutraal” zijn. PVC-ramen blijven “best value” op het vlak van energiebesparing.
Deceuninck investeert verder in productinnovatie, waarbij hoofdzakelijk isolatiewaarden,
productiviteitsverbetering en service naar onze Klanten centraal staan.
De prijzen voor PVC en additieven zijn nu voor de zevende maand op rij gestegen en blijven een
reden tot voorzichtigheid.
Voor het volledige jaar 2010 hebben we onze omzetverwachtingen naar boven bijgesteld. We
verwachten een ééncijferige omzetstijging. Deceuninck blijft op schema om opnieuw winstgevend
te worden.”

2. Markten & omzet
In miljoen €

H1 2009

H1 2010

verschil

105,6

109,7

+3,9%

Centraal & Oost-Europa (incl. Duitsland)

70,0

71,8

+2,6%

Turkije

37,4

51,7

+38,2%

Verenigde Staten

26,3

32,1

+22,2%

239,3

265,3

+10,9%

West-Europa

Totaal

Tijdens de eerste helft van 2010 bedroeg de omzet € 265,3 miljoen tegenover € 239,3 miljoen
vorig jaar (+ 10,9%). De impact van het verkochte volume bedroeg 7,7%; wisselkoersen hadden een
positieve impact van 3,6% en mixeffecten bedroegen -0,4%.
WestWest-Europa:
Europa De omzet in het eerste semester steeg met 3,9% tot € 109,7 miljoen (2009: € 105,6
miljoen).

In

bijna

alle

landen

ondersteunden

overheidsmaatregelen

en

strengere

bouwvoorschriften op vlak van energie-efficiëntie de verkopen.
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Centraal & OostOost-Europa (incl. Duitsland): Na een zwak eerste kwartaal, onder invloed van de
strenge winter, was er een geleidelijke heropleving van de vraag vanaf midden maart, in een
competitieve markt. De omzet in het eerste semester steeg jaar-op-jaar met 2,6% tot € 71,8
miljoen. De omzetgroei was hoofdzakelijk het gevolg van een sterke vraag in Rusland.

De

verkopen in het tweede trimester stegen in bijna alle landen. Wisselkoersen, met name de Poolse
Zloty, de Tsjechische Kroon en de Russische Roebel hadden een positieve impact op de omzet.
Turkije:
Turkije De omzet van het eerste semester 2010 bedroeg € 51,7 miljoen, wat overeenkomt met
een stijging van 38,2% (+28,1% bij constante valuta). De omzetgroei kwam er deels door een
sterke Turkse lira tegenover een zwakke euro. De vraag in Turkije zelf alsook in de exportmarkten
bleef sterk.
Deceuninck heeft zijn marktpositie verder uitgebouwd door een doorgedreven aandacht voor de
relaties met de Klanten en door merknaamcampagnes gericht op de eindconsument.
Verenigde Staten:
Staten Tijdens het eerste semester steeg de omzet met 22,3% tot € 32,1 miljoen
(+19,9% bij gelijkblijvende valuta). De vraag in het renovatiesegment van de woningbouw bleef
sterk. De omzetstijging werd gunstig beïnvloed door een sterkere dollar tegenover een zwakke
euro.
Vanaf juni is het groeipercentage aanzienlijk vertraagd tengevolge van de stopzetting van fiscale
steunmaatregelen voor de nieuwbouw.

3. Financiële resultaten van het eerste semester 2010
REBITDA
De operationele cashflow voor éénmalige opbrengsten en kosten (REBITDA)
(REBITDA steeg tot
€ 29 miljoen tegenover € 20,1 miljoen vorig jaar. De REBITDA-marge bedroeg 10,9% tegenover
8,4% tijdens het eerste semester van 2009. Ondanks gestegen grondstofkosten verbeterde de
REBITDA marge jaar-op-jaar met 44,3% door een hoger verkocht volume en de kostenbesparingsmaatregelen, die in 2009 werden doorgevoerd.
De operationele cashflow, EBITDA, bedroeg € 28,6 miljoen tegenover € 8,9 miljoen tijdens het
eerste semester van 2010.
EBIT
Het operationele resultaat (EBIT) bedroeg € + 12,7 miljoen tegenover € - 7,0 miljoen tijdens het
eerste semester van 2009. De EBIT-marge bedroeg 4,8%.
Afschrijvingen en andere kosten, die niet aan cash zijn gerelateerd, bedroegen
€ 15,9 miljoen.
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Financiële resultaten en belastingen
Het financiële resultaat bedroeg € -9,7 miljoen (H1 2009: € -4,3 miljoen) hoofdzakelijk door de
impact van de ongunstige wisselkoers op de leningen in US dollar.
De interesten op leningen daalden van € 7,4 miljoen in het eerste semester 2009 tot € 5,9 miljoen
in het eerste semester 2010 ten gevolge van een minder gebruik van beschikbare kredietlijnen.
De ontvangen intresten daalden tot € 0,3 miljoen tegenover € 2,1 miljoen vorig jaar. Bijgevolg
stegen de netto intrestuitgaven met € 0,3 miljoen van € 5,3 miljoen het eerste semester 2009 tot
€ 5,6 miljoen.
Uitgestelde belastingvoordelen bedroegen € 0,8 miljoen.
Nettoresultaat
Tijdens het eerste semester van 2010 was er een winst van € 3,8 miljoen tegenover een verlies van
€ 8,9 miljoen tijdens het eerste semester van 2009.
De verbeterde kostenstructuur na de operationele herstructurering in 2009 en het afwezig zijn van
substantiële, uitzonderlijke kosten zorgden voor een terugkeer naar winstgevendheid.
Nettoschuld
De nettoschuld bedroeg € 142,5 miljoen. De nettoschuld is traditioneel hoger per 30 juni in
vergelijking met de situatie op het einde van het jaar door de seizoensgevoeligheid van
Deceuninck’s omzet. Een vergelijking met de situatie eind juni 2009 is weinig relevant omwille van
de financiële schuldherschikking in oktober 2009. De nettoschuld bedroeg op 30 juni 2009
€ 189,4 miljoen, maar werd tijdens de tweede jaarhelft verminderd na de kapitaalverhoging.
Werkkapitaal
Het werkkapitaal steeg van € 99,5 miljoen op 31 december 2009 tot € 137,1 miljoen op 30 juni
2010 hoofdzakelijk door de omzetstijging en de traditionele seizoensgevoeligheid van de omzet.
Openstaande vorderingen stegen hoofdzakelijk omwille van de sterke omzet tijdens het tweede
trimester. Op vlak van openstaande facturen maakte Deceuninck doelgericht gebruik van
kortingen contant.
De voorraden stegen door de omzetgroei en de duurdere grondstoffen.
Bijgevolg bedroeg het werkkapitaal op 30 juni 22,1% van de omzet op jaarbasis in vergelijking met
16% op 31 december 2009.
Investeringsuitgaven
De investeringsuitgaven tijdens het eerste semester 2010 bedroegen € 7,8 miljoen. € 3,8 miljoen
werd besteed aan extrusievormen. Het resterende bedrag, € 4,0 miljoen, werd gespendeerd aan
operationele verbeteringen en onderhoud.
Personeel
Op 30 juni 2010 stelde de Groep 2967 voltijdsequivalenten (VTEs) te werk (tijdelijke krachten en
geoutsourcete voltijdsequivalenten inbegrepen) in vergelijking met 2816 VTEs op 31 december
2009. De stijging is voor rekening van directe arbeidskrachten tengevolge van de gestegen omzet
gecorrigeerd voor de verbetering van de arbeidsproductiviteit, die in 2009-2010 werd
gerealiseerd.
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Financiële kalender
21 oktober 2010:

Activiteitenverslag 3e kwartaal 2010

27 januari 2011(*):

Activiteitenverslag 4e kwartaal 2010

17 maart 2011(*):

Bekendmaking van de jaarresultaten 2010

10 mei 2011:

Activiteitenverslag 1e kwartaal 2010

10 mei 2011:

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders om 11 uur

(*) indicatief

Over Deceuninck
Deceuninck is een internationaal toonaangevende designer & producent van hoogkwalitatieve kunststof
systemen voor ramen & deuren, gevelbekleding & dakoversteken, interieur- &

tuintoepassingen. De

basistechnologie van het bedrijf is de extrusie van PVC en het geoctrooieerde Twinson-composietmateriaal.
Het hoogtechnologische productieproces is sterk geïntegreerd en omvat compounding, matrijzenbouw,
extrusie van dichtingen en profielen, bedrukking, PVC-bekleving en de geoctrooieerde Decoroc coatingtechnologie.
De Groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen (productie en/of verkoop) verspreid over Europa,
Noord-Amerika en Azië en stelt 2967 VTE (inclusief tijdelijke werknemers) tewerk, waarvan 690 in België. In
2009 behaalde Deceuninck een omzet van € 506 miljoen.
(Einde persbericht)
* * *

Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
met:
DECEUNINCK, Ludo Debever, Investor Relations Manager
Telefoon: +32 51 23 92 48
Mobiel: +32 473 55 23 35
E-mail: ludo.debever@deceuninck.com
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Bijlage 1: tussentijdse
tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten
Cijfers over zes maanden eindigend op 30 juni

Toelichting

In duizend €

NettoNetto-omzet

2

Kostprijs verkochte goederen
Brutowinst
Marketing-, verkoop- & distributiekosten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Administratiekosten en algemene kosten
Andere netto bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Bedrijfswinst (+) /verlies ((- )
Financiële kosten
Financiële opbrengsten
Winst (+) /verlies ((-) voor belastingen
Winstbelastingen

2009

NietNiet-

NietNiet-

geauditeerd

geauditeerd
geauditeerd

265.295

239.257

-182.008

-166.357

83.287

72.900

-47.007

-48.166

-2.786

-2.351

-20.526

-20.483

-252

-8.884

12.716

-6.984

-26.740

-15.730

17.001

11.405

2.977

-11.309

827

2.444

3.804

-8.865

3.688

-8.888

116

23

Gewone winst (+) /verlies (-) per aandeel

0,03

-0,41

Verwaterde winst (+) /verlies (-) per aandeel

0,03

-0,41

Winst (+)
(+) /verlies ((-)

4

2010

Winst (+)
(+) /verlies ((-) toewijsbaar aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
Winst (+) /verlies ((-) per aandeel toewijsbaar aan de
de gewone
aandeelhouders van de moedermaatschappij (in Euro):
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Bijlage 2: geconsolideerd kasstroomoverzicht
Cijfers over zes maanden eindigend
eindigend op 30 juni
In duizend €

TOELICHTING

2010
NietNiet-geauditeerd

2009
NietNiet-geauditeerd

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Winst (+) /verlies (-)

3.804

-8.865

14.247

15.641

692

461

-554

-1.498

Waardeverminderingen op vlottende activa

1.484

1.293

Netto financiële kosten

9.739

4.325

-125

-1.049

52

169

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
Geboekte bijzondere waardeverminderingen op (im)materiële vaste
activa
Voorzieningen voor pensioenen, herstructureringen en overige risico’s
en kosten

Meerwaarde op realisatie materiële vaste activa
Minderwaarde op realisatie materiële vaste activa
Winstbelastingen

-827

-2.444

gebaseerde

110

72

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie
mutatie in werkmiddelen en

28.622

8.105

Afname/(toename) in handelsvorderingen en overige vorderingen

-29.362

-10.327

Afname/(toename) in voorraden

-19.141

12.826

7.867

-21.619

84

2.188

-803

-285

Toename/(afname) in andere langlopende schulden

778

-3.572

Toename/(afname) in andere kortlopende schulden

3.107

-5.874

-8.848
8.848

-18.558

Ontvangen intresten

1.072

1.192

Betaalde belastingen

-1.723

-914

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

-9.499

-18.280

In

eigen

vermogen

4
afgewikkelde

op

aandelen

betalingstransacties
voorzieningen

Toename/(afname) in handelsschulden
Afname/(toename) in andere vaste activa
Afname/(toename) in andere vlottende activa

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Kasontvangsten bij verkoop van materiële vaste activa
Aanschaffingen van materiële vaste activa
Aanschaffingen van immateriële vaste activa
Overige mutaties
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

650

6.931

-7.803

-8.008

0

-432

0

53

-7.153

-1.456

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Nieuwe langlopende schulden

0

133

Nieuwe kortlopende financieringen

0

72.469

Terugbetaling kortlopende financieringen

-10.319

-51.065

Betaalde intresten

-5.892

-7.854

Netto financiële kosten, excl. intresten

13.485

956

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-2.726

14.639

-19.378

-5.097

50.902

46.819

Netto toename
toename (+) / afname ((-) van de liquide middelen
Netto liquide middelen per 1 januari

5

Impact wisselkoersfluctuaties
Netto liquide middelen per 30 juni

5

-3.385

440

28.139

42.162
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Bijlage 3: geconsolideerde balans Deceuninck,
Deceuninck, afgesloten op 30 juni
In duizend €

Toelichting

30 juni 2010
2010

31 december 2009

NietNiet-geauditeerd

Geauditeerd

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Overige vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vaste activa aangehouden voor verkoop

5

5.475

5.442

10.882

10.843

223.858

219.569

1.274

1.274

11.987

9.459

1.963

2.047

255.439

248.634

79.209

59.732

122.725

96.720

12.624

9.705

28.139

50.902

3.631

4.143

Vlottende activa

246.328

221.202

Totaal ACTIVA

501.767

469.836

Geplaatst kapitaal

42.495

42.495

Uitgiftepremies

46.355

46.355

136.712

131.512

-651

-651

PASSIVA

Geconsolideerde reserves
Eigen aandelen
Omrekeningsverschillen

-15.285

-23.497

Eigen vermogen exclusief minderheidsbelangen
minderheidsbelangen

209.626

196.214

Minderheidsbelangen

1.504

1.221

Eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen
minderheidsbelangen

211.130

197.435

Rentedragende schulden

124.483

129.883

19.259

18.716

3.927

4.980

Langlopende voorzieningen
Uitgestelde belastingschulden

147.669

153.579

Rentedragende schulden

Langlopende schulden

46.128

33.549

Handelsschulden

64.833

56.967

8.324

6.034

Personeelsgerelateerde schulden

13.280

10.646

Overige schulden

10.403

11.626

Kortlopende schulden

142.968

118.822

Totaal PASSIVA

501.767

469.836

Belastingschulden
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