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PICANOL GROUP ZET VOOR ACHTSTE JAAR OP RIJ STERKE
RESULTATEN NEER - GOED GEVULD ORDERBOEK VOOR H1 2018
25 MIO EURO INVESTERINGEN GEPLAND EN 100-TAL VACATURES IN IEPER


In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group (Euronext: PIC)
over het volledige boekjaar 2017 een geconsolideerde omzet van 688,93 miljoen euro,
een omzetstijging van 8% in vergelijking met 639,78 miljoen euro in 2016 (het beste jaar
uit de geschiedenis van de groep).
De divisie Weaving Machines kende in 2017 opnieuw een absoluut recordjaar. De
stijgende vraag naar kwaliteit en technologie zorgde voor een sterke verkoop –
voornamelijk in Azië – en leidde tot een verdere groei van het marktaandeel in heel wat
landen en weefselsegmenten. Dit zorgde ervoor dat Picanol in 2017 een recordaantal
weefmachines in de markt heeft gezet. De verkoop van wisselstukken en accessoires
volgde de positieve tendens van de weefmachines.
Ook de divisie Industries (Proferro, PsiControl en Melotte) kende een sterke omzetgroei
in diverse marktsegmenten en leverde een toenemende bijdrage aan de omzet van de
groep. Anderzijds drukten stijgende materiaalprijzen en een hoger aandeel
onderaanneming versus eigen productie op het resultaat. Binnen Industries blijft
Proferro verder zijn machinepark moderniseren om zo de rentabiliteit en de
productiecapaciteit te verhogen.
De activiteiten van de Picanol Group zorgden in 2017 voor een nettowinst van 91,64
miljoen euro, in vergelijking met 88,38 miljoen euro in 2016. Daarnaast zorgde
Tessenderlo Group nv in 2017 voor een positieve bijdrage in het nettoresultaat van
10,07 miljoen euro (in vergelijking met 31,34 miljoen euro in 2016). De groep sluit het
jaar 2017 af met een nettowinst van 101,71 miljoen euro, in vergelijking met 119,72
miljoen euro in 2016.



De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 18 april 2018 voorstellen om
een brutodividend van 0,2 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 3,54
miljoen euro.



Het orderboek voor de eerste zes maanden van 2018 is goed gevuld. De Picanol Group
verwacht voor de eerste jaarhelft van 2018 een omzet in lijn met die van de eerste
jaarhelft van 2017, maar houdt rekening met een verdere negatieve impact van
stijgende grondstoffenprijzen.
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Om zijn technologische leiderschap verder te versterken heeft de Picanol Group
momenteel een 100-tal vacatures voor zijn hoofdzetel in Ieper. Zo zoekt de groep onder
meer CNC-bedieners, field technicians en quality engineers. Daarnaast zijn er ook
meerdere vacatures voor R&D-ingenieurs en verschillende functies in IT en Sales &
Services. De vacatures worden bekendgemaakt op de website www.picanolgroup.com.

TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING
De geconsolideerde omzet van de Picanol Group voor het volledige boekjaar 2017 bedraagt
688,93 miljoen euro, een omzetstijging van 8% in vergelijking met 639,78 miljoen euro in
2016. De omzet van Picanol nv steeg met 3% van 510,1 miljoen euro in 2016 naar 526,9
miljoen euro in 2017. De brutowinst van de Picanol Group voor het boekjaar 2017 bedraagt
159,39 miljoen euro, in vergelijking met 158,4 miljoen euro in 2016. Het brutowinstpercentage daalde licht van 25% naar 23%. Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten bleef
stabiel met 120,77 miljoen euro in 2017 in vergelijking met 120,98 miljoen euro in 2016.
De groep sluit het jaar 2017 af met een nettowinst van 101,71 miljoen euro, in vergelijking
met 119,72 miljoen euro in 2016. Het aandeel van het resultaat van Tessenderlo Group nv
voor het boekjaar 2017 bedraagt 10,07 miljoen euro (in vergelijking met 31,34 miljoen euro
in 2016).
Dividend
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 18 april 2018 voorstellen om een
brutodividend van 0,2 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 3,54 miljoen
euro.
Vooruitzichten
Het orderboek voor de eerste zes maanden van 2018 is goed gevuld. De Picanol Group
verwacht voor de eerste jaarhelft van 2018 een omzet in lijn met die van de eerste jaarhelft
van 2017, maar houdt rekening met een verdere negatieve impact van stijgende
grondstoffenprijzen.
De Picanol Group blijft voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf actief is in een
volatiele wereldeconomie. Door het cyclische karakter van de textielmarkt blijft een strikte
kostenbeheersing absoluut noodzakelijk.
Industrie 4.0 en meer: Let’s Make it Together
De Picanol Group is vandaag actief in een continu veranderende wereld met een toenemende
mate van complexiteit, wat zorgt voor heel wat uitdagingen. Naast automatisering,
productontwikkeling, innovatie en kwaliteit van zowel product als service zullen
wendbaarheid, teamwerk en vooral slim inspelen op nieuwe technologische uitdagingen dé
sleutels zijn om in de toekomst succesvol te zijn en te blijven. De groep gelooft rotsvast in een
verdere groei van de maakindustrie in België en wil volop inzetten op de toekomst en
duurzame groei, met zijn medewerkers als drijvende kracht.
In dit kader heeft de Picanol Group in de loop van 2017 Let’s Make it Together gelanceerd,
waarmee het de komende jaren zal inzetten op 3 prioriteiten die het moeten helpen op weg
naar het (maak)bedrijf van én voor de toekomst:
1. PRODUCTIETECHNOLOGIEËN VAN WERELDKLASSE
De Picanol Group investeert verder in een toekomstgericht machinepark en in
performante logistieke processen. Tegelijk werkt het ook aan de verbetering van de
werkomgeving.
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2. DIGITAAL BEDRIJF
De groep zet in op de digitalisering van productie en processen door data te capteren,
beschikbaar te stellen en op een efficiënte manier te benutten. Het ondersteunen van
de bedrijfsprocessen staat hierbij centraal, op basis van goede hardware- en
softwareplatformen.
3. BEDRIJF MET FOCUS OP DE MENS
De Picanol Group streeft naar een organisatie waarbij betrokken medewerkers ruimte
krijgen voor creativiteit en initiatief. Medewerkers worden hierbij actief ondersteund
en krijgen permanente vorming om hun talenten verder te ontwikkelen en
toegevoegde waarde te kunnen leveren.
JAARRESULTATEN 2017 (Geconsolideerd & geauditeerd)
Picanol Group (in ‘000 euro)
Opbrengsten
Kosten van verkopen

2017
688.928
-529.532
159.396
23%
-20.449
-18.305
138
-10
120.771
4.677
-2.122
1.206
-1.152
123.380
-31.741
91.640

2016
639.778
-481.378
158.400
25%
-18.502
-18.798
381
-500

10.074

31.342

WINST
AANDEEL VAN DE GROEP
IN WINST
Totaal van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten over de verslagperiode

101.714

119.725

101.714

119.725

-1.074

-5.860

EIGEN VERMOGEN

630.214

531.344

TOTAAL BALANS

777.690

678.504

2017
77.944
-12.319
-7.883
-3.576
52.065

2016
81.723
-7.456
-62.513
-6.727
3.934

BRUTOWINST
Brutowinst % op omzet
Algemene en administratieve kosten
Verkoop- en marketingkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsuitgaven
RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN
Financieringsopbrengsten
Financieringskosten
Overige financiële opbrengsten
Overige financiële lasten
WINST VÓÓR BELASTINGEN
Belastingen
WINST NA BELASTINGEN
Aandeel in het resultaat van geassocieerde
ondernemingen

120.981
2.785
-1.734
446
-714
121.765
-33.381
88.383

Beknopte kasstroomtabel
(in ‘000 euro)
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa
Investeringen in geassocieerde ondernemingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten
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Kerncijfers per aandeel
(in ‘000 euro)
Brutowinst
Resultaat van bedrijfsactiviteiten
Winst vóór belastingen
Gewone winst per aandeel (basic)
Winst per aandeel na dilutie
Aantal aandelen

2017
9,01
6,82
6,97
5,75
5,75
17.700.000

2016
8,95
6,83
6,88
6,76
6,76
17.700.000

VERKLARING VAN DE COMMISSARIS
De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer
Kurt Dehoorne, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn
afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de
boekhoudkundige informatie, opgenomen in het persbericht, zouden moeten worden
doorgevoerd.
FINANCIËLE KALENDER
Het jaarlijks financieel verslag (jaarverslag) over het boekjaar 2017 is vanaf 14 maart 2018
beschikbaar op de corporate website www.picanolgroup.com.
De Picanol Group brengt dit jaar ook voor het eerst een duurzaamheidsverslag uit, een nieuwe
stap om zijn inspanningen inzake duurzaamheid meer zichtbaar te maken voor alle
stakeholders. Het duurzaamheidsverslag van de Picanol Group is in digitale versie beschikbaar
vanaf 14 maart 2018 op www.picanolgroup.com.
Jaarlijkse algemene vergadering
Bekendmaking halfjaarresultaten H1 2018

18 april 2018
22 augustus 2018

Over de Picanol Group
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling,
productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines (divisie Weaving Machines), engineered
casting solutions en custom-made controllers (divisie Industries). In 2017 realiseerde de Picanol Group
een geconsolideerde omzet van 688,93 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd bijna 2.300
medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels (PIC). Sinds 2013 heeft de Picanol
Group ook een referentiebelang in de Tessenderlo Group (Euronext: TESB).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, op het nummer +32 (0)57 222 364
of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.
Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com.
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