Persbericht
Onder embargo tot donderdag 12 maart 2009 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.

Deceuninck: jaarresultaten 2008
•
•
•
•
•
•
•

Omzet: 629,9 miljoen euro (2007: 656,6 miljoen euro)
EBITDA: 30,4 miljoen euro (2007: 60,0 miljoen euro)
REBITDA: 32,8 miljoen euro (2007: 60,0 miljoen euro)
EBITA: -15 miljoen euro (2007: 18,3 miljoen euro)
Bijzondere waardeverminderingen en provisies: 18,3 miljoen euro
Netto geconsolideerd resultaat: -37,4 miljoen euro (2007: 5,5 miljoen euro)
Afbouw netto financiële schuld tot 163,3 miljoen euro (2007: 178,3 miljoen euro)

Hooglede-Gits, 12 maart 2009. – Met de bekendmaking van de jaarresultaten voor het boekjaar 2008
blikt de Groep Deceuninck terug op een turbulent jaar. Vanaf het vierde kwartaal vertaalde de
wereldwijde economische recessie zich na Amerika nu ook in Europa in een volumedaling. De omzet is
met 4,1% gedaald tot 629,9 miljoen euro. De operationele kasstroom (EBITDA) is 30,4 miljoen euro
(2007: 60 miljoen euro) terwijl de operationele kasstroom uit de normale activiteit (REBITDA) 32,8
miljoen euro bedraagt. Bijzondere waardeverminderingen (13,1 miljoen euro) en eenmalige provisies
(5,2 miljoen euro) voor reorganisaties hebben het negatieve nettoresultaat bijkomend belast.
De impact van ongunstige valutakoersen op het netto resultaat bedraagt 20,2 miljoen euro, waarvan 12,5
miljoen euro tijdens het vierde kwartaal.
Zwakke valuta en eenmalige voorzieningen samen hadden bijgevolg vanaf het vierde kwartaal een
impact van 30,8 miljoen euro op het netto resultaat.
De Groep Deceuninck sluit het jaar af met een netto geconsolideerd verlies van 37,4 miljoen euro.
Omzet
De jaaromzet bedraagt 629,9 miljoen euro tegenover 656,6 miljoen euro in 2007. Zwakke valuta tegenover een sterke
euro hebben de omzet voor 13 miljoen euro negatief beïnvloed. Tot eind oktober was er een gunstige evolutie van de
vraag, in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en in de meeste Oost-Europese groeiregio’s. Het succes van de Twinson®houtcomposietproducten had een belangrijk aandeel in dit resultaat met een groeicijfer van 70%. Vanaf november
hadden nagenoeg alle markten te lijden onder de gevolgen van de wereldwijde economische crisis. In de Verenigde
Staten daalde de omzet uitgedrukt in euro met 32%. Door een zwakke Turkse Lire was er ook in Turkije een daling van
de omzet met 3%, terwijl het verkochte volume er met 3% steeg.
Bedrijfsresultaten
De operationele kasstroom (EBITDA) bedraagt 30,4 miljoen euro. Dit cijfer bevat 2,4 miljoen euro
herstructureringskosten in Duitsland en Centraal Europa.

De operationele kasstroom uit de normale activiteit (REBITDA) bedraagt 32,8 miljoen euro. De daling met 27,2
miljoen euro ten opzichte van 2007 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het gedaalde omzet- en productievolume en
een negatieve impact van de valuta. Het aandeel van de valuta in deze daling bedraagt 12,9 miljoen euro. Het betreft
hier in hoofdzaak het Britse Pond Sterling, de Turkse Lire en de Russische Roebel. De meeruitgaven voor grondstoffen
en operationele kosten worden gecompenseerd door hogere verkoopprijzen.
Het operationele resultaat voor goodwillafschrijving (EBITA) bedraagt 15 miljoen euro negatief tegenover 18,3
miljoen euro positief in 2007. Er werd een minwaarde op goodwill in de Verenigde Staten en Duitsland geboekt ten
belope van 8,2 miljoen euro. Het operationele resultaat na goodwillafschrijving (EBIT) bedraagt bijgevolg 23,2
miljoen euro negatief. De EBIT werd voor 5,2 miljoen euro negatief beïnvloed door provisies die werden aangelegd voor
de diverse reorganisatie- en consolidatieprojecten. Tevens werd het resultaat uitzonderlijk belast door een minwaarde
van 4,9 miljoen euro op activa in de Verenigde Staten en in Europa.
Het geconsolideerde netto groepsverlies voor belastingen bedraagt 39,9 miljoen euro. In vergelijking met de
zelfde periode in 2007 wegen ongunstige valuta, in hoofdzaak de US Dollar en de Turkse Lire, voor 7,3 miljoen euro op
het financiële resultaat.
Het geconsolideerde netto groepsverlies bedraagt 37,4 miljoen euro tegenover een netto groepswinst van 5,5
miljoen euro in 2007. Dit resultaat werd gunstig beïnvloed door 2,5 miljoen euro actieve belastinglatenties die voor die
dochtervennootschappen werden geboekt waarvan verwacht wordt dat ze de komende jaren de fiscale verliezen zullen
kunnen recupereren.
Netto financiële schulden werden met 15 miljoen euro verminderd in vergelijking met eind 2007. Ze bedroegen eind
december 2008 163,3 miljoen euro. Een strikt beleid op vlak van werkkapitaal ligt aan de basis van deze positieve
evolutie. Eind 2008 bedroeg het werkkapitaal 78,1 miljoen euro tegenover 131,3 miljoen euro op eind 2007.
Investeringsuitgaven bedragen 35,4 miljoen euro. Ongeveer drie kwart van het investeringsbedrag werd tijdens de
eerste jaarhelft gespendeerd aan de afwerking van expansie-investeringen, gestart in 2007.
Dividend
De Raad van Bestuur zal op de algemene vergadering van de aandeelhouders op 12 mei 2009 voor het boekjaar 2008
voorstellen geen dividend uit te keren.
Terugblik op 2008
De heer Pierre-Alain De Smedt, Voorzitter van de Groep Deceuninck: “Als wereldwijde toeleverancier van producten
voor de residentiële bouw heeft Deceuninck in 2008 af te rekenen gehad met een samenloop van ongunstige macroeconomische omstandigheden, waardoor het orderboek vanaf eind oktober plots, sterk was teruggelopen. Wereldwijd
verslechterende huizenmarkten, zwakke munten, volatiele grond- en brandstofprijzen, een wereldwijd dalend
consumentenvertrouwen en de financiële crisis waren de basisingrediënten die aan de grondslag lagen van de
resultaten die we vandaag voorleggen. De resultaten worden bovendien belast door waardeverminderingen, in
overeenstemming met IFRS waarderingsregels, en provisies voor lopende projecten.”
“De Raad van Bestuur heeft moeilijke beslissingen genomen die ervoor moeten zorgen dat Deceuninck op middellange
termijn sterker uit deze crisis komt. De managementstructuur werd versterkt. De gesprekken met de kredietverstrekkers
evolueren positief. We zijn met hen een kortetermijnplanning voor de onderhandelingen inzake de herstructurering van
de financiële schuld overeengekomen, waarna we met het project voor de versterking van de balansstructuur van start
kunnen gaan,” concludeert de heer De Smedt.

Vooruitblik op 2009
“De huidige economische context blijft onzeker. Alle macro-economische indicatoren voorspellen een moeilijk jaar.
Deceuninck gaat uit van een substantiële daling van de vraag op de meeste markten. In deze omstandigheden ligt de
focus op de korte termijn op kasstroomgeneratie, kostenbeheersing en het beheren van de netto financiële schuld.
Bijkomende verminderingen van onze kostenbasis zullen noodzakelijk zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de daling
van de vraag. Zo worden op korte termijn de operationele activiteiten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk
en Polen verder geoptimaliseerd. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de wettelijke voorzieningen op vlak
van economische werkloosheid. De plannen worden wekelijks per afdeling en per filiaal geëvalueerd en afgestemd op de
meest actuele evolutie van het orderboek.
Ondertussen zien wij dat in verschillende Europese landen overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren onder
meer gericht worden op het energiezuinig bouwen of verbouwen. Door zijn uitstekende thermische en akoestische
isolatie-eigenschappen en zijn goede prijs/kwaliteitsverhouding zijn de Zendow®- & Inoutic®-raamsystemen goed
gepositioneerd om op deze trend in te spelen. In combinatie met de gepatenteerde Decoroc®-kleurentechnologie
hebben Deceuninck-raamsystemen een unieke positie om energie-efficiënt, esthetisch én economisch bouwen te
combineren.
Met onze houtcomposiettechnologie Twinson® zijn we uitgegroeid tot marktleider in Europa. De omzetstijging in 2008
met 70% en de succesvolle lancering van nieuwe toepassingen op de Belgische bouwbeurs, Batibouw, bevestigen ons
geloof in de toekomstperspectieven van dit innovatieve materiaal voor Deceuninck.
Wij concentreren nu onze inspanningen in marktcommunicatie en in innovatie op deze troeven. We kijken met
vertrouwen naar de uitvoering van de herstructureringen, waarna we met een sterker Deceuninck uit deze recessie
zullen komen. De resultaten van 2009 zullen eveneens belast worden door provisies voor kostenoptimaliserende
projecten. Vanaf 2010 verwachten we – bij gelijkblijvende macro-economische omstandigheden - opnieuw met een
positief netto resultaat te kunnen eindigen.” stelt Tom Debusschere, CEO van de Groep Deceuninck.
Wijziging in de kalender van de aandeelhouder:
Dinsdag 12 mei 2009: tussentijdse verklaring (in plaats van activiteitenverslag 1e kwartaal op donderdag 16 april).
Donderdag 20 augustus 2009: bekendmaking van de halfjaarresultaten (in plaats van donderdag 30 juli 2009).
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 heeft 2.810 personen tewerk, waarvan 660 in België. In 2008 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 630 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 2007 als 2008) worden gerapporteerd volgens IFRS (International Financial
Reporting Standards) normen.
De boekhoudkundige gegevens opgenomen in huidig communiqué werden nog niet door de commissaris gecontroleerd
Cijfers in miljoen euro

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

(9)

31.12.07

31.12.08

Var

Omzet

656,569

629,857

-4,1%

EBITDA (1)

60,044

30,425

-49,3%

EBITDA-marge

9,1

4,8

EBITA

18,310

-14,992

EBITA-marge

2,8

-2,4

EBIT (Operationeel resultaat) (3)

18,310

-23,205

EBIT-marge

2,8

-3,7

Financieel resultaat

- 11,252

-16,652

EBT (4)
% van omzet
Nettoresultaat voor goodwill (5)
% van omzet
Belastingen

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

-39,857
-6,3
-29,153
-4,6
2,479

Geconsolideerd resultaat
% van omzet
Resultaat groep
% van omzet
EPS (non diluted) (6)

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

-37,378
-5,9
-37,366
-5,9
-1,73

EPS voor goodwill

0,25

-1,35

Eigen vermogen (7)

193,741

137,105

Totaal der activa

579,042

519,611

Eigen vermogen in % balanstotaal

33,5%

26,4%

Nettoschuld (8)

-178,306

-163,257

Werkkapitaal (9)

131,346

78,143

+48%

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

