Persbericht

Stijgende marges en resultaten in
moeilijkere internationale bouwmarkt
Netto resultaat bedraagt 2,3 miljoen euro positief

•
•
•
•
•

Omzet: 319,6 miljoen euro (1H2006: 316 miljoen euro)
EBITDA: 27,1 miljoen euro (1H2006: 20,7 miljoen euro)
EBIT: 9,6 miljoen euro (1H2006: -3,5 miljoen euro)
Resultaat voor belastingen: 5,7 miljoen euro (1H2006: -11,1 miljoen euro)
Netto resultaat: 2,3 miljoen euro (1H2006: -9,8 miljoen euro)

Hooglede-Gits, 27 juli 2007. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van
kunststof raamsystemen en bouwprofielen, deelt vandaag mee dat in het eerste semester van 2007
een positief netto resultaat van 2,3 miljoen euro werd behaald. De operationele cashflow bedraagt
27,1 miljoen euro, een stijging met 30,8% ten opzichte van het eerste semester 2006. Het
operationele resultaat (EBIT) bedraagt 9,6 miljoen euro, terwijl dit in het eerste semester 2006 nog
3,5 miljoen euro negatief was.
De omzet
Tijdens het eerste semester 2007 bedroeg de omzet 319,6 miljoen euro tegenover 316 miljoen in het eerste
semester van 2006. Een drastische daling van het afgezette volume in de Verenigde Staten ten gevolge van de
aanhoudende crisis in de huizenmarkt en een zwakke dollar verklaren waarom de omzet slechts met 1,1% steeg.
De Verenigde Staten buiten beschouwing gelaten, steeg de omzet met 8,8% tot 270 miljoen euro.
Maar ook hier bewees de goede geografische spreiding van de omzet zijn nut. Terwijl Deceuninck in de Benelux en
Frankrijk een stevige groei wist neer te zetten, was er in Duitsland een daling van de omzet. De oorzaak hiervoor
dient gezocht in het onverwacht ineenkrimpen van de vraag naar bouwvergunningen voor de residentiële
nieuwbouw in Duitsland. Uiteindelijk steeg de omzet in West-Europa tijdens het eerste semester met 2%.
In de groeimarkten Oost-Europa en Turkije werd een omzetgroei van respectievelijk 15% en 20% opgetekend.
De bedrijfsresultaten
1.

EBITDA

De operationele cashflow bedraagt 27,1 miljoen euro, een stijging met 30,8% ten opzichte van het eerste
semester 2006. Deceuninck dankt de 6,4 miljoen euro hogere operationele cashflow hoofdzakelijk aan de
wereldwijd geslaagde doorberekening van de gestegen grondstof- en energiekosten aan de markt enerzijds en een
daling van de kosten anderzijds. Bij stagnatie van de grondstofprijzen in 2007 moet het huidige niveau van de
verkoopprijzen Deceuninck in staat stellen het hierdoor in 2006 opgelopen tekort van 14 miljoen euro te
compenseren.
2.

EBIT

Het operationele resultaat (EBIT) bedraagt 9,6 miljoen euro en dit tegenover een negatief operationeel resultaat
van 3,5 miljoen euro een jaar eerder. In vergelijking met 2006 worden bepaalde activa na een analyse van hun

economische levensduur op een langere basis afgeschreven. Het geschatte positieve effect hiervan op de
resultaten van het eerste semester bedraagt 5 miljoen euro. Op vergelijkbare basis stijgt het operationele resultaat
met 8 miljoen euro tot 4,6 miljoen euro positief.
3.

De financiële resultaten

De financiële resultaten werden voornamelijk positief beïnvloed door de evolutie van de dollarkoers op de leningen
ten opzichte van de euro.
4.

De belastingvoet

De relatief hoge aanslagvoet is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het ongunstige effect van hoge belastingvoeten
in die landen waar Deceuninck goede operationele resultaten behaalt.
5.

De netto financiële schulden

De netto financiële schulden bedragen 230,3 miljoen euro en liggen in lijn van de financiële schulden eind juni
2006.
6.

De investeringen

De teller voor de investeringsuitgaven staat tijdens het eerste halfjaar op 30,8 miljoen euro. Het betreft hier de
reeds aangekondigde bouw van een nieuwe extrusiefabriek in Rusland en Turkije en het nieuwe magazijn met
kantoorgebouw in het Spaanse Toledo. Tijdens het eerste semester werd eveneens de extrusiecapaciteit voor
Twinson verder verhoogd.
Verwacht wordt dat de investeringsuitgaven in 2007 de geplande 50 miljoen euro niet zullen overschrijden.
Resultaatverbeterende maatregelen
1.

Prijsverhogingen

De aangekondigde doorrekening van de gestegen grondstof- en energiekosten naar de markt is wereldwijd
doorgevoerd. Tijdens het eerste semester lagen de PVC-prijzen in Europa gemiddeld ca. 10% hoger. De
meeruitgave werd echter gecompenseerd door onder meer lagere grondstofprijzen in de Verenigde Staten, die
volgens de CMAI-index gemiddeld 8,5% goedkoper waren dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Sinds januari
2007 evenwel zijn in de Verenigde Staten de PVC-harsprijzen uitgedrukt in dollar met 15% gestegen. De verdere
evolutie van de grondstofkosten wordt tijdens het tweede semester op de voet gevolgd.
2.

Stroomlijning van de vestigingen

De kostenbesparingen die voortvloeien uit de versnelde optimalisatie van de operationele activiteiten in de
Verenigde Staten hebben vanaf mei een positieve impact op het resultaat gehad. Zoals aangekondigd, werden de
activiteiten van de productie en logistieke vestiging in New Jersey overgebracht naar de bestaande vestigingen in
Monroe (OH) en Little Rock (AR). Deceuninck blijft wereldwijd de evolutie van de diverse bouwmarkten op de voet
volgen. Aanpassingen van de operationele activiteiten aan de gewijzigde marktomstandigheden blijven een continu
aandachtspunt zodat indien nodig tijdig kan worden ingegrepen.

De vooruitzichten
“Deceuninck heeft het tij op korte termijn gekeerd door blijk te geven snel en krachtdadig te kunnen optreden in
periodes van sterk wijzigende marktevoluties. Onze innovaties Zendow, Inoutic, Deuctone & Twinson zijn
succesvol. Tijdens de tweede jaarhelft ligt het verkochte volume traditioneel hoger dan tijdens de eerste jaarhelft.
Ondanks het huidige hoge grondstofprijzenniveau geven de doorgevoerde maatregelen ons voldoende vertrouwen

voor het behalen van een operationele cashflow van meer dan 10% op omzet op jaarbasis. Samen met de PVCprijsevolutie wordt de ontwikkeling van de activiteit vooral op de Amerikaanse en Duitse huizenmarkten van
dichtbij opgevolgd. We maken ons dan ook sterk dat we de aangekondigde doelstellingen zullen halen,” aldus
Clement De Meersman, CEO van de Groep 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
35 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.

Toelichting
De toelichting van de tussentijdse financiële staten conform IAS 34 en het rapport van de commissaris zullen voor
eind september beschikbaar zijn via de website.
(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 halfjaarlijkse kerncijfers van de Groep Deceuninck (juni 2007)
De hieronder vermelde resultaten (zowel 2006 als 2007) worden gerapporteerd volgens IFRS-normen
(International Financial Reporting Standards).
De voorgestelde resultaten per 30 juni 2007 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 %
31.12.06
30.06.07 30.06.06
Niet geauditeerd
Geauditeerd
319,584
316,032
1,1
662,695
27,094
20,711
30,8
53,453
8,5
6,6
8,1
9,632
-3,491
-1,709
3,0
-1,1
-0,3
9,632
-3,491
-21,466
3,0
-1,1
-3,2
-3,931
-7,580
-48,1
-12,122
5,701
-11,071
-33,588
1,8
-3,5
-5,1
2,291
-9,822
-15,212
0,7
-3,1
-2,3
-3,283
1,262
1,224
2,418
-9,809
-34,812
0,8
-3,1
-5,3
2,291
-9,822
-34,969
0,7
-3,1
-5,3
0,11
0,11

-0,46
-0,46

-1,64
-0,71

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

210,938
612,699
34,4
-230,535
184,185

190,583
558,164
34,1
-184,638
142,145

(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

