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Deceuninck FY2020:  

Robuuste EBITDA-groei en kasstroom in moeilijke marktomstandigheden 
 

 

Omzet 

 Est. €642m (+1%) 

Adj. EBITDA  

Est. €82-86m (+36%) 

Netto financiële schuld  

Est. €55-60m (vs €140m VJ) 

 
 

 

Op basis van voorlopige en niet-geauditeerde cijfers verwacht Deceuninck, de mondiale designer en 

fabrikant van profielen voor ramen en deuren, een omzet over het volledige boekjaar 2020 van €642m 

ten opzichte van €634m in 2019, ondanks de negatieve impact van de corona-pandemie. De Adj. 

EBITDA over 2020 zal naar verwachting stijgen tot €82m à €86m (13.1% op omzet) tegenover €60.6m 

(9.6% op omzet) in 2019. De negatieve impact van de Covid-19-pandemie werd grotendeels 

gecompenseerd door de onmiddellijke invoering van verschillende initiatieven om de kosten te 

verminderen.  

 

De netto financiële schuld wordt verwacht te dalen met €80m à €85m van €140m in 2019 naar €55m à 

€60m in 2020. Het grootste deel van deze verbetering is permanent en werd gedreven door betere 

resultaten, een normalisering van de investeringen, een verdere optimalisering van het werkkapitaal, de 

verkoop van niet-gebruikte activa en de verkoop van 7.5% van de aandelen in de Turkse dochter Ege 

Profil. Naar schatting €15m à €20m van deze daling is gerelateerd aan uitzonderlijk lage niveaus van 

werkkapitaal en tijdelijke verschillen en zal zich waarschijnlijk omkeren in de loop van 2021. 

 

Ondanks de onzekerheid op korte termijn als gevolg van de corona-pandemie blijven de belangrijkste 

drijfveren voor onze groei intact: de stijgende behoefte aan nieuwe woningen evenals de nood aan 

renovatie van bestaande woningen om te voldoen aan de steeds strenger wordende isolatienormen. 

Kunststof raamprofielen bieden hiertoe de beste oplossing en zijn daarenboven volledig recycleerbaar 

tegen de laagst mogelijke ecologische impact. We verwachten dat deze trend ondersteund zal worden 

door diverse overheidsinitiatieven zoals de Europese Green Deal. 

 

Finale en geauditeerde resultaten zullen gepubliceerd worden op 25 februari 2021. 
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Financiële kalender 
 
25 februari 2021 Jaarresultaten FY2020 

27 april 2021  Algemene Vergadering 

17 augustus 2021 Halfjaarresultaten H1 2021 

 
 
 
 
 
Lexicon 
 
 
EBITDA  EBITDA is defined as operating profit / (loss) adjusted for depreciation / amortization and 

impairment of fixed assets. 
 
EBITDA is gedefinieerd als operationele winst / (verlies) aangepast voor afschrijvingen en 
afwaarderingen van vaste activa. 
 

Adjusted EBITDA  Adjusted EBITDA is defined as operating profit / (loss) adjusted for (i) gains on asset disposals, (ii) 
integration and restructuring expenses, (iii) depreciation / amortization and (iv) impairment of fixed 
assets. 
 
Adjusted EBITDA is gedefinieerd als operationele winst / (verlies) aangepast voor (i) meerwaarden 
op verkopen van activa, (ii) integratie en herstructureringskosten, (iii) afschrijvingen en (iv) 
afwaarderingen van vaste activa.  
 

LTM Adjusted EBITDA Last Twelve Months Adjusted EBITDA 
Adjusted EBITDA over de voorbije 12 maanden 
 

EBITA  Earnings before interest, taxes and amortization 
Winst voor financieel resultaat, belastingen en waardeverminderingen 
 

EBIT  Earnings before interest and taxes 
Resultaat voor belastingen en financieel resultaat 
 

EBT  Earnings before taxes 
Winst voor belastingen 
 

EPS (non-diluted) (Non-diluted) earnings per share 
Niet-verwaterde of gewone winst per aandeel 
 

EPS (diluted) (Diluted) earnings per share 
Verwaterde winst per aandeel 
 

Netto financiële schuld Financiële schulden – Liquide middelen 

Werkkapitaal Handelsvorderingen + Voorraden - Handelsschulden 

Capital employed (CE) De som van goodwill, immateriële, materiële en financiële activa en werkkapitaal 

Voltijdsequivalenten 
(VTE) 

Voltijdsequivalenten (VTEs) (inclusief medewerkers op interimbasis en extern personeel) 

 
 

 

Einde persbericht 

Over Deceuninck 

Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van PVC en composietprofielen voor 
ramen en deuren. De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is georganiseerd in 3 geografische 
segmenten: 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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