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          Gereglementeerde informatie 

14 maart 2019 (8.00 u) 
 

– GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2018 – 
 

PICANOL GROUP ZET VOOR NEGENDE JAAR OP RIJ STERKE 
RESULTATEN NEER  

 
GROEIENDE ECONOMISCHE ONZEKERHEID ZORGT VOOR AFKOELING VAN  

WERELDWIJDE WEEFMACHINEMARKT  
 
 In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group (Euronext: PIC) 

over het volledige boekjaar 2018 een geconsolideerde omzet van 666,71 miljoen euro, 
een omzetdaling van 3% in vergelijking met 688,93 miljoen euro in 2017 (het beste jaar 
uit de geschiedenis van de groep).  

 
De divisie Weaving Machines kende na het absolute recordjaar 2017 opnieuw een 
uitstekend jaar. Op basis van het goed gevulde orderboek eind 2017 realiseerde ze een 
sterke eerste jaarhelft, waarbij de hoge vraag naar kwaliteit en technologie voor een 
sterke verkoop zorgde. In de tweede jaarhelft zorgde toenemende geopolitieke 
onzekerheid op de markten voor een vertraging in de vraag naar weefmachines. 
 
Ook de divisie Industries kende opnieuw een sterk jaar, onder impuls van Weaving 
Machines en voornamelijk dankzij de sterke aangroei van nieuwe projecten. De divisie 
Industries blijft zo bijdragen tot de groeiende diversificatie van de groep door volop in 
te zetten op gietstukken en mechanische afwerking (Proferro), controllercompetenties 
(PsiControl) en precisieonderdelen (Melotte). Industries bleef in 2018 ook zijn 
machinepark verder moderniseren om zo efficiëntie en kwaliteit te verhogen. 
 
De activiteiten van de Picanol Group zorgden in 2018 voor een resultaat na belastingen 
(geconsolideerde ondernemingen) van 77,98 miljoen euro, in vergelijking met 91,64 
miljoen euro in 2017. Daarnaast zorgde Tessenderlo Group nv in 2018 voor een positieve 
bijdrage in het nettoresultaat van 32,95 miljoen euro (in vergelijking met 10,07 miljoen 
euro in 2017). De groep sluit het jaar 2018 af met een nettowinst van 110,92 miljoen 
euro, in vergelijking met 101,71 miljoen euro in 2017.  
 

■ De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 17 april 2019 voorstellen om 
een brutodividend van 0,2 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 3,54 
miljoen euro. 
 

■ De raad van bestuur heeft voor 2019 een investeringsplan voor Ieper goedgekeurd ten 
belope van 25 miljoen euro. 
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■ De Picanol Group houdt voor 2019 rekening met een afkoeling van de wereldwijde 
weefmachinemarkt. In het huidige macro-economische en geopolitieke klimaat worden 
klanten voorzichtiger en kunnen investeringsbeslissingen vertraagd of uitgesteld 
worden. Industries mikt in 2019 voornamelijk op verdere groei bij klanten in andere 
markten. Voor de eerste jaarhelft van 2019 houdt de Picanol Group rekening met een 
omzetdaling van ongeveer 25% in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018. 

 
TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING 
De geconsolideerde omzet van de Picanol Group voor het volledige boekjaar 2018 bedraagt 
666,71 miljoen euro, een omzetdaling van 3% in vergelijking met 688,93 miljoen euro in 2017. 
De omzet van Picanol nv daalde met 1,4% van 526,9 miljoen euro in 2017 naar 519,4 miljoen 
euro in 2018. De brutowinst van de Picanol Group voor het boekjaar 2018 bedraagt 143,56 
miljoen euro, in vergelijking met 159,39 miljoen euro in 2017. Het brutowinst-percentage 
daalde licht van 23% naar 22%. Het bedrijfsresultaat daalde naar 102,02 miljoen euro in 2018 
in vergelijking met 120,77 miljoen euro in 2017. 
 
De groep sluit het jaar 2018 af met een nettowinst van 110,92 miljoen euro, in vergelijking 
met 101,71 miljoen euro in 2017. Het aandeel van het resultaat van Tessenderlo Group nv 
voor het boekjaar 2018 bedraagt 32,95 miljoen euro (in vergelijking met 10,07 miljoen euro 
in 2017). 
 
Dividend 
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 17 april 2019 voorstellen om een 
brutodividend van 0,2 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 3,54 miljoen 
euro. 
 
Vooruitzichten 
De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen 
aanzienlijk verschillen. 
 
De Picanol Group houdt voor 2019 rekening met een afkoeling van de wereldwijde 
weefmachinemarkt. In het huidige macro-economische en geopolitieke klimaat worden 
klanten voorzichtiger en kunnen investeringsbeslissingen vertraagd of uitgesteld worden. 
Industries mikt in 2019 voornamelijk op verdere groei bij klanten in andere markten. Voor de 
eerste jaarhelft van 2019 houdt de Picanol Group rekening met een omzetdaling van ongeveer 
25% in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2018. 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. Door toenemende bijdrage van Industries en Tessenderlo Group aan het 
resultaat, is de afhankelijkheid van de Picanol Group van de cyclische textielmarkt 
verminderd. 
 
Let’s Make it Together 
In 2018 heeft de groep in Ieper verder gewerkt aan de in 2017 gelanceerde interne campagne 
Let’s Make it Together. Hiermee wil de groep volop inzetten op de toekomst en duurzame 
groei van de Picanol Group in Ieper, met focus op drie belangrijke pijlers: technologieën van 
wereldklasse, digitaal bedrijf en bedrijf met focus op onze medewerkers. Zo werd in 2018 in 
Ieper verder geïnvesteerd in heel wat nieuwe afwerkingsmachines, aangepaste processen en 
opleiding van medewerkers.  
 
In 2018 werd ook de technologiebox The Cube gelanceerd, waar intussen al een 700-tal 
medewerkers de kans kregen om op een toegankelijke manier kennis te maken met een aantal 
nieuwe relevante technologieën, uitdagingen én opportuniteiten die hieraan gekoppeld zijn. 
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Aangezien het verbeteren van de concurrentiepositie door verdere productiviteits- en 
kwaliteitsverbeteringen en gerichte investeringen een absolute prioriteit is, heeft de raad van 
bestuur voor 2019 investeringen voor Ieper goedgekeurd ten belope van 25 miljoen euro. Dit 
investeringsplan omvat onder meer een automatisch hoogbouwmagazijn en een belangrijke 
uitbreiding & modernisering van de machining capaciteit in Proferro en Picanol. Daarenboven 
plannen we ook investeringen bij Melotte en PsiControl in Roemenië. 
 
JAARRESULTATEN 2018 (Geconsolideerd & geauditeerd) 

 

Picanol Group (in ‘000 euro) 2018 2017 

Omzet 666.710 688.928 

Kosten van verkopen -523.149 -529.532 

BRUTOWINST 143.561 159.396 

Algemene en administratieve kosten -23.532 -20.449 

Verkoop- en marketingkosten -18.025 -18.305 

Overige bedrijfsopbrengsten 56 138 

Overige bedrijfsuitgaven -44 -10 

BEDRIJFSRESULTAAT 102.017 120.771 

Financieringsopbrengsten 3.740 4.677 

Financieringskosten -1.860 -2.122 

Overige financiële opbrengsten 804 1.206 

Overige financiële lasten -1.117 -1.152 

Financieringsopbrengsten/(kosten) netto 1.567 2.609 

WINST VÓÓR BELASTINGEN 
(geconsolideerde ondernemingen) 

103.584 123.380 

Belastingen -25.608 -31.741 

WINST NA BELASTINGEN 
(geconsolideerde ondernemingen) 

77.976 91.640 

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 
opgenomen volgens de vermogensmutatie-methode, 
na belastingen * 

32.947 10.074 

WINST (VERLIES) VAN DE PERIODE 110.923 101.714 

WINST (VERLIES) OVER HET BOEKJAAR TOE TE 
REKENEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE 
VENNOOTSCHAP 

110.923 101.714 

Totaal van de gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten over de verslagperiode  

112.199 100.640 

EIGEN VERMOGEN 738.873 630.214 

TOTAAL BALANS 868.304 777.690 
* In overeenstemming met de mogelijkheid in IAS1 opteert Picanol Group ervoor om het aandeel in het resultaat van 
deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie-methode te tonen na de winst na belastingen 

 
Beknopte kasstroomtabel 

 

 
 
 

(in ‘000 euro) 2018 2017 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 89.038 77.944 

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa -11.853 -12.319 

Investeringen in geassocieerde ondernemingen -30.406 -7.883 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -6.206 -3.576 

Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten 39.683 52.065 
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Kerncijfers per aandeel 

(in ‘000 euro) 2018 2017 

Brutowinst 
Bedrijfsresultaat 
Winst vóór belastingen (geconsol. ondernemingen) 
Gewone winst per aandeel (basic) 

8,11 
5,76 
5,85 
6,27 

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

Winst per aandeel na dilutie 6,27 5,75 

Aantal aandelen 17.700.000 17.700.000 

 
VERKLARING VAN DE COMMISSARIS 
De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Patrick De Schutter, heeft 
bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van 
materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, 
opgenomen in huidig communiqué. 
 
FINANCIËLE KALENDER 
Het jaarlijks financieel verslag (jaarverslag) over het boekjaar 2018 en het 
duurzaamheidsverslag zijn vanaf 15 maart 2019 beschikbaar op de corporate website 
www.picanolgroup.com.  
 
Jaarlijkse algemene vergadering   17 april 2019 
Bekendmaking halfjaarresultaten H1 2019 26 augustus 2019 
 
 
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 2018 realiseerde de Picanol Group 
een geconsolideerde omzet van 666,71 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd ruim 2.300 
medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels (PIC). Sinds 2013 heeft de Picanol 
Group ook een referentiebelang in 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 

http://www.picanolgroup.com/
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