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Deceuninck blijft groeien in 2016. Omzet: € 670,9m (+ 4,1%),
REBITDA: € 65,1(+ 16,5%) en nettowinst: € 21,0m (+ 57,1%)


Omzet stijgt met 4,1% tot € 670,9m door een sterke stijging van de omzet
voornamelijk in Turkije en de VS, deels tenietgedaan door de beslissing om
lagemargeproducten geleidelijk stop te zetten. Prijsverhogingen compenseerden
grotendeels negatieve munteffecten.
o Sterke prestatie in Turkije ondanks moeilijke marktomstandigheden. De
vooruitzichten voor Turkije blijven onzeker, maar zowel het IMF als de OESO
verwachten een verdere groei van de reële BBP.



REBITDA verhoogde tot € 65,1m dankzij de hogere omzet, éénmalige
grondstofvoordelen in bepaalde markten, efficiëntieverbeteringen die door éénmalige
kosten en de impact van de Brexit worden tenietgedaan.



De nettowinst neemt toe en bedraagt € 21,0m door de stijging van de REBITDA, de
erkenning van éénmalige belastingvoordelen en de meerwaarde op de verkoop van
de terrassenafdeling in de VS.



De raad van bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
voorstellen om het dividend te verhogen tot € 0,03 per aandeel.



Hoge investeringen in efficiëntie en groei worden gefinancierd door de operationele
kasstroom, opbrengsten uit de verkoop van de terrassenafdeling in de VS en de
verlenging van betalingstermijnen aan leveranciers.



Kernprojecten voor 2016 zijn gerealiseerd
o Optimalisatie van de operationele voetafdruk in Turkije liggen goed op schema.
De bouw van de nieuwe fabriek in Menemen en de uitbreiding van de vestiging
in Kartepe zijn voltooid. Vanaf Q2 2017 zullen we de klanten beleveren via
twee moderne fabrieken.
o In de VS is de productiecapaciteit verhoogd dankzij de succesvolle start van de
nieuwe fabriek in Fernley, Nevada (Q4 2016), waardoor we de Westkust beter
zullen kunnen bedienen.
o De commercialisatie van diverse nieuwe producten en de acquisitie van een
innovatief ventilatie- en aluminiumsysteem zullen in de toekomst ons volledig
productengamma versterken.

Francis Van Eeckhout, CEO:
“We zijn verheugd over de behaalde resultaten in 2016 en wensen alle partners te bedanken voor hun
vertrouwen. Onze prestatie is in alle kernmarkten verder verbeterd, wat bevestigt dat onze strategische
aanpak de juiste is. De kernprojecten van 2016 zoals de realisatie van 2 moderne productievestigingen
in Turkije, de start van de nieuwe fabriek in Fernley (VS) en de acquisitie van een innovatief ventilatieen aluminiumsysteem werden met succes voltooid.
Het ziet er naar uit dat de onzekerheid in Turkije verder groot zal blijven, maar experten zoals het IMF
en de OESO verwachten verdere groei en ons lokaal management heeft in het verleden zijn sterke
reputatie bewezen. Bovendien volgen we nauwgezet de recente prijsstijgingen van de grondstoffen en
zullen hiervoor de passende maatregelen nemen.”
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1.

1.1.

Kerncijfers
Resultatenrekening

(1): EBITDA definitie is als volgt gewijzigd: EBITDA is EBIT exclusief afschrijvingen op vaste activa en waardevermindering van
goodwill. REBITDA werd geherdefinieerd als EBITDA exclusief niet-recurrente kosten of voordelen zoals meerwaardes of belangrijke
herstructureringsprojecten.
Volgens de oude definitie bedroeg de EBITDA € 71,3m en de REBITDA € 74,3m

1.2.

Balans
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2. Managementverklaring
2.1.

Omzet

% van om zet

Totaal

Omzet (in miljoen € ) 2015
Volume
Wisselkoers
Overige (prijs,mix)
Total
Omzet (in miljoen € ) 2016

West - Europa

644,5
3,6%
(4,4%)
4,9%
4,1%
670,9

170,5
2,7%
(2,1%)
2,9%
3,5%
176,5

Centraal & OostEuropa

169,7
(4,7%)
(1,9%)
2,0%
(4,7%)
161,8

Turkije &
Em erging
Markets

Noord
Am erika

193,1
9,2%
(11,0%)
12,8%
10,8%
214,0

111,2
7,6%
0,3%
(1,3%)
6,6%
118,6

In West-Europa steeg de omzet in 2016 met 3,5% tot € 176,5 miljoen (2015: € 170,5 miljoen). Deze
omzetstijging dankt Deceuninck aan de omzet van een éénmalig project (realisatie van een
geluidswand: € 3,1 miljoen) en een sterke groei in NL, IT en het VK (in lokale munt). Deze stijging werd
deels tenietgedaan door zwakke en concurrentiële marktomstandigheden in FR en de verzwakking van
de GBP met 13% (-€ 3,5m). Dit laatste werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door prijsstijgingen.
In Centraal & Oost-Europa daalde de omzet in 2016 met 4,7% tot € 161,8 miljoen (2015: € 169,7
miljoen). De daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan onze beslissing om de verkoop van bepaalde
lagemargeproducten geleidelijk stop te zetten en aan de verdere daling van Russische markt. De sterke
verkopen in de Balkan compenseerden gedeeltelijk de daling. De RUB is 9% gedaald in waarde. Dit
werd gecompenseerd door prijsverhogingen.
Vanuit de regio Turkije & Emerging Markets belevert Deceuninck hoofdzakelijk klanten in de lokale
markt in Turkije. In 2016 steeg de omzet met 10,8% tot € 214,0 miljoen (2015: € 193,1 miljoen).
Ondanks een verzwakking van de reële BBP groei tot 2,9% stegen de verkochte volumes met 9,2%
dankzij hoogwaardige producten, service en merknaambekendheid in Turkije. De omzet in Emerging
Markets bleef stijgen (hoofdzakelijk in Chili). De waardevermindering van de TRY werd gecompenseerd
door prijsverhogingen.
De omzet in Noord-Amerika steeg met 6,6% tot € 118,6 miljoen (2015: € 111,2 miljoen). De
omzetstijging is het gevolg van een sterke ontwikkeling van de verkopen door een superieure service,
die gedeeltelijk teniet werd gedaan door de verkoop van de terrassenafdeling in januari 2016.
Deze verkoop had naar schatting een negatieve impact van 5% op de omzet. USD/EUR bleef stabiel op
1.11.

2.2.

Financiële resultaten.
(1)

REBITDA steeg tot € 65,1 miljoen of 9,7% op omzet (2015: € 55,9 miljoen of 8,7% op omzet).
De stijging van de REBITDA is het gevolg van hogere volumes in alle regio’s met uitzondering van
Centraal en Oost-Europa, efficiëntieverbeteringen (integratie van de Gebze-fabriek in de Kartepefabriek in Turkije en de integratie van Enwin in de Protvino-fabriek in Rusland, de geleidelijke
stopzetting van lagemargeproducten) en éénmalige kostenbesparingen op grondstoffen.
De verbetering werd gedeeltelijk tenietgedaan door de Brexit en éénmalige kosten (herstructurering,
opstartkosten voor Tunal en Isora, het uitwerken van een SAP sjabloon).
(1)

EBITDA verhoogde tot € 67,0 miljoen (2015: € 53,4 miljoen) door de gestegen REBITDA en de
éénmalige meerwaarde (€ 2,8 miljoen) uit de afstoting van de terrassenafdeling in de VS.
Het operationele resultaat (EBIT) bedroeg € 36,1 miljoen (2015: € 26,9 miljoen). De afschrijvingen en
waardeverminderingen zijn gestegen door de gestegen investeringsuitgaven en de waardevermindering
op het gebouw in Tsjechië naar aanleiding van de beslissing om de logistieke activiteiten in Polen te
integreren.
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Het financieel resultaat bedroeg € (13.9) miljoen (2015: € (10.0) miljoen). De stijging van de financiële
kosten zijn enerzijds te wijten aan FX (herwaardering van EUR leningen in Turkije) en anderzijds aan de
hogere rentelasten van de obligatielening.
De winstbelastingen bedroegen € 1,3 miljoen (2015: € 3,5 miljoen). In dit bedrag zijn de éénmalige

uitgestelde belastingvordering in de VS en fiscale gunstmaatregelen voor de bouw van de nieuwe
fabriek in Turkije inbegrepen. Deze zijn gedeeltelijk gecompenseerd door de terugname van vroegere,
uitgestelde belastingvorderingen in België.
De nettowinst in 2016 bedroeg € 21,0 miljoen tegenover € 13,3 miljoen in 2015.

2.3.

Balans

Het handelswerkkapitaal op omzet daalde tot 16,6% in vergelijking met 22,2% op het einde van 2015.
Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de factoring van € 16,2m in 2015 tot €
27,9m in 2016 en € 21,0m door de verlenging van betalingstermijnen aan leveranciers in Turkije.
De investeringsuitgaven bedroegen in 2016 € 79,4 miljoen in vergelijking met € 38,7 miljoen in 2015.
Deze stijging is hoofdzakelijk voor rekening van de investeringen in nieuwe fabrieken in Turkije
(Menemen) en in de Verenigde Staten (Fernley), de ontwikkeling van nieuwe producten en een verdere
verbetering van onze operationele processen.
De netto financiële schuld bedroeg op 31 december 2016 € 88,4 miljoen tegenover € 92,1 miljoen op
31 december 2015, wat aantoont dat de investeringen gefinancierd werden uit de operationele
kasstroom, de verkoop van de terrasafdeling in de VS en de verlenging van de betalingstermijnen aan
leveranciers in Turkije.

2.4.

Vooruitzichten

Er van uitgaand dat er zich in onze kernregio’s geen macro-economische verstoringen voordoen, zal de
groei zich naar verwachting voortzetten in 2017 door de lancering van innovatieve producten en een
superieure kwaliteit en service, ondersteund door bijkomende efficiëntieverbeteringen. We blijven
nauwgezet de recente evolutie van de munten en de grondstofprijzen volgen, alsook de grotere
onzekerheid in sommige markten.
Financiële kalender 2017
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Jaarresultaten 2016
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Gewone algemene vergadering van aandeelhouders om 16 uur

24
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Halfjaarresultaten 2017

Einde van het persbericht
Over Deceuninck
Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van PVC en composietprofielen voor
ramen en deuren, tuintoepassingen, dak- en gevelbekleding en interieurproducten.
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
Contact Deceuninck: Bert Castel • T +32 51 239 204 • M +32 474 212 414 • bert.castel@deceuninck.com
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Bijlage 1: geconsolideerde resultatenrekening
Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december
(in € duizend)
Omzet
Kostprijs verkochte goederen
Brutowinst
Marketing-, verkoop- en distributiekosten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Administratiekosten en algemene kosten
Overig netto bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat voor winst uit voordelige aankoop
Winst uit voordelige aankoop
Bedrijfswinst (EBIT)
Financiële kosten
Financiële opbrengsten
Winst voor belastingen (EBT)
Winstbelastingen
Nettowinst

2015

2016

644.524
(462.522)
182.002
(104.465)
(7.643)
(40.818)
(2.127)
26.949
(96)
26.853
(17.473)
7.483
16.864
(3.522)
13.341

670.880
(466.150)
204.730
(113.122)
(8.034)
(45.875)
(1.576)
36.123
0
36.123
(38.956)
25.059
22.226
(1.272)
20.954

13.582
(241)

20.795
159

0,10
0,10

0,15
0,15

Nettowinst toewijsbaar aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

Winst per aandeel toewijsbaar aan de gewone
aandeelhouders van de moedermaatschappij (in €):
Normal earnings per share
Diluted earnings per share
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Bijlage 2: geconsolideerde balans
31 december
2015

31 december
2016

Activa
Vaste activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vaste activa aangehouden voor verkoop
Vlottende activa
Totaal activa

255.066
95.454
121.484
16.424
70.720
3.473
307.553
562.620

291.481
98.963
113.773
20.580
72.425
3.829
309.570
601.051

Passiva
Eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen
Rentedragende schulden
Langlopende voorzieningen
Uitgestelde belastingschulden
Langlopende schulden
Rentedragende schulden
Handelsschulden
Belastingschulden
Personeelsgerelateerde schulden
Kortlopende voorzieningen
Overige schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

269.252
143.486
25.119
4.529
173.134
19.324
74.070
6.933
12.434
1.127
6.345
120.233
562.620

275.039
129.206
28.439
2.277
159.922
31.640
101.593
9.721
15.456
1.321
6.359
166.090
601.051

(in € duizend)
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Bijlage 3: geconsolideerd kasstroomoverzicht
Cijfers over 12 m aanden eindigend op 31 decem ber
(in € duizend)

Operationele activiteiten
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie in werkmiddelen en
voorzieningen
Afname / (toename) in handelsvorderingen en overige vorderingen

2015

2016

53.596

70.892

(14.147)

(7.523)

Afname / (toename) in voorraden

(2.277)

(7.507)

Toename / (afname) in handelsschulden

(7.552)

36.310

12

(1.677)

Afname / (toename) in andere vlottende activa/passiva

(5.145)

(4.183)

Toename / (afname) in andere langlopende schulden

(364)

406

0

0

24.123

86.718

Afname / (toename) in andere vaste activa

Toename / (afname) in andere kortlopende schulden
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Ontvangen intresten

1.735

1.294

Betaalde winstbelastingen

(3.545)

(1.142)

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

22.313

86.870

5.297

6.647

(37.839)

(78.791)

(906)

(639)

0

0

Investeringsactiviteiten
Kasontvangsten bij verkoop van materiële vaste activa
Aanschaffingen van materiële vaste activa
Aanschaffingen van immateriële vaste activa
Verwerving van dochterondernemingen, excl. verworven liquide middelen
Overige mutaties
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

0

0

(33.448)

(72.783)

Financieringsactiviteiten
Kapitaalsverhoging

1.195

415

Nieuwe (+) / terugbetaling (-) langlopende schulden

108.791

(8.571)

Nieuwe (+) / terugbetaling (-) kortlopende schulden

(40.583)

11.955

Betaalde intresten

(7.664)

(8.873)

Uitgekeerde dividenden

(2.679)

(3.371)

Overige financiële items

(4.375)

(474)

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

54.685

(8.917)

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

43.551

5.170

Liquide middelen per 1 januari

29.046

70.648

Wisselkoersfluctuaties

(1.877)

(3.392)

Liquide middelen per 31 december

70.720

72.425
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