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Verlenging van de verkiezingsperiode in Istanbul maakt timing
van het herstel van de Turkse markt minder voorspelbaar
Hooglede-Gits, België, 9 mei 2019 – Ege Profil Ticaret ve Sanayi AS, de 95.88% Turkse dochter
van Deceuninck NV die noteert op de Istanbul Stock Exchange (ticker EGPRO.IS) heeft vandaag
zijn resultaten van het eerste kwartaal 2019 bekend gemaakt.
In lijn met onze verwachtingen is de omzet ten gevolge van de algemene vertraging van de Turkse
economie in het eerste kwartaal gedaald tot € 35.2m (TRY 215.2m), wat een daling van 30%
betekent ten opzichte van het uitzonderlijk sterke eerste kwartaal van 2018. Ondanks de lagere
volumes hield de niet-geauditeerde EBITDA stand op 11.8% van de omzet, dankzij de flexibele
kostenstructuur van onze Turkse fabrieken en de diverse maatregelen van het management.
We blijven overtuigd van het lange termijn potentieel van de Turkse markt, maar de verlenging
van de verkiezingsperiode in Istanbul maakt de timing van het herstel minder voorspelbaar. De
Raad van Bestuur en het Management zijn ervan overtuigd dat deze uitdagingen omgezet kunnen
worden in opportuniteiten. Op de lokale Turkse markt groeit ons marktaandeel dankzij onze sterke
merken. In parallel maakt de zwakkere Turkse lira Turkije competitiever voor de export en daarom
versterken we verder de rol van onze uiterst efficiënte en moderne fabrieken in Turkije als export
hub voor de Groep.
In de andere regio’s (Europa, Noord-Amerika en de Emerging Markets) ontwikkelen de
activiteiten zich in lijn met de verwachtingen.
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Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi - Q1 2019 Income Statement

TRY

Revenues

TRY

EUR

EUR

@ 6,1078

@ 4,6910

Current Period

Prior Period

Current Period

Prior Period

January 1 -

January 1 -

January 1 -

January 1 -

March 31, 2019

March 31, 2018

March 31, 2019

March 31, 2018

215.166.525

236.202.469

35.228.155

50.352.264

(158.657.979)

(132.653.559)

(25.976.289)

(28.278.311)

56.508.546

78.002.048

9.251.866

16.628.021

General administrative expenses (-)

(18.686.416)

(10.722.041)

(3.059.435)

(2.285.662)

Marketing expenses (-)

(29.900.834)

(28.761.972)

(4.895.516)

(6.131.309)

(526.343)

(412.142)

(86.176)

Cost of sales (-)
Gross Profit

Research and development expenses (-)
Other operating income
Other operating expenses (-)
Operating Profit
Income from investment activities
Expenses from investment activities (-)
Operating Profit before financial inc / (exp) (EBIT)
Financial income
Financial expense (-)

17.903.331

2.693.773

3.816.528

(19.544.520)

(14.181.762)

(3.199.928)

(3.023.185)

4.303.461

41.827.461

704.584

8.916.534

10.788.047

814.315

1.766.274

173.591

(21.788)
15.069.719

(2.437)
42.639.339

(3.567)
2.467.291

9.209.417

2.258.287

1.507.812

(32.938.383)

(17.595.147)

(5.392.839)

(8.659.247)

27.302.480

(1.417.736)

2.221.149

1.382.771

Profit (loss) before tax from continuing operations
Continuing operations tax income / (expense)
Current tax income / (expense)
Deferred tax income / (expense)

(87.858)

16.453.027

(231.641)

(55.593)

363.658

(519)
9.089.605
481.408
(3.750.831)
5.820.183
294.771

(37.925)

(11.851)

401.583

306.622

2.452.790

1.438.363

Net profit (loss) from continuing operations

(6.438.098)

28.685.251

(1.054.078)

6.114.954

Depreciations

10.404.079

6.129.329

1.703.409

1.306.615

EBITDA

25.473.798

48.768.668

4.170.699

10.396.220
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Over Deceuninck
Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van kunststof- en
composietprofielen voor ramen en deuren. De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is
georganiseerd in 4 geografische segmenten: West-Europa, Centraal & Oost-Europa, Noord-Amerika en Turkije &
Emerging Markets. Deceuninck is verticaal geïntegreerd en beschikt over 15 fabrieken, die samen met 21 magazijnen en
distributiecentra instaan voor de vereiste service en responstijd naar de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie,
ecologie en design. Deceuninck heeft een beursnotering op Euronext Brussel (“DECB”).
Contact Deceuninck: Bert Castel • T +32 51 239 204 • bert.castel@deceuninck.com
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