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Sterke stijging EBITDA met 17% tot € 43.8 mio 
 door organische groei en instap in een nieuwe 

bedrijfsactiviteit van Pet Recyclage in Zwitserland 

 
Verhoging van het dividend van € 2.00 naar € 3.00 

 
 
 
 
 

Kerncijfers 2018 vergeleken met 2017 
 
 

 
  

Mio € 2018 (*)

Omzet 398.0 21.1% 21.1%

Toegevoegde waarde 88.3 16.5% 14.9%

Bedrijfskasstroom - Ebitda 43.8 20.5% 17.0%

Bedrijfsresultaat - Ebit 27.2 32.0% 25.5%

Winst voor belastingen 23.3 28.8% 21.7%

Winst na belastingen 18.5 16.9% 11.9%

(*) 2017 gecorrigeerd voor niet recurrente advieskosten

Netto financiële schuld 31.12.18 30.7
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(1) De cijfers zijn conform de IFRS regels 

(2) Bedrijfsopbrengsten min handelsgoederen, grond- en hulpstoffen min diensten en diverse goederen 

(3) Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële activa, plus 
waardeverminderingen op voorraden 

(4) Interestdragende financiële verplichtingen min geldmiddelen en overige beleggingen 

 
 

  

Geconsolideerde Kerncijfers (1)

2018 2017

Kerncijfers m.b.t. de resultatenrekening  in 000 €  in 000 € Evolutie (%)

Omzet 398'017 328'677 21.1%

Totale bedrijfsopbrengsten 408'162 335'300 21.7%

Toegevoegde waarde (2) 88'274 75'741 16.5%

Bruto bedrijfskasstroom - EBITDA (3) 43'796 36'359 20.5%

Afschrijvingen en waardeverminderingen 16'613 15'767 5.4%

Bedrijfsresultaat 27'183 20'592 32.0%

Financieel resultaat -3'846 -2'477 -55.3%

Resultaat voor belastingen 23'336 18'115 28.8%

Belastingen op het resultaat -4'845 -2'292 111.4%

Netto resultaat, aandeel van de Groep 18'491 15'823 16.9%

Kerncijfers m.b.t. de balans  in 000 €  in 000 € Evolutie (%)

Eigen vermogen 137'566 121'485 13.2%

Eigen vermogen (incl. achtergestelde leningen) 138'523 122'760 12.8%

Netto financiële schulden (excl. achtergest. leningen) (4) 30'678 6'844 348.2%

Totaal Activa en Totaal Passiva 277'441 243'688 13.9%

Kerncijfers per aandeel in € in € Evolutie (%)

Bruto bedrijfskasstroom - EBITDA (3) 21.63 17.96 20.5%

Bedrijfsresultaat 13.42 10.17 32.0%

Netto resultaat, aandeel van de Groep 9.13 7.81 16.9%

Gemiddeld aantal aandelen 2'024'860 2'024'860
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(1) Dit betreft financiële maatstaven die niet door IFRS werden gedefinieerd en bijgevolg niet werden geauditeerd 

(2) Bedrijfsopbrengsten min handelsgoederen, grond- en hulpstoffen min diensten en diverse goederen 

(3) Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële activa, plus 
waardeverminderingen op voorraden 

  

Gecorrigeerde geconsolideerde Kerncijfers (1)

2017 : exclusief niet recurrente advieskosten

2018 2017

Kerncijfers m.b.t. de resultatenrekening  in 000 €  in 000 € Evolutie (%)

Omzet 398'017 328'677 21.1%

Totale bedrijfsopbrengsten 408'162 335'300 21.7%

Toegevoegde waarde (2) - Na herwerking 88'274 76'802 14.9%

Bruto bedrijfskasstroom - EBITDA (3) - Na herwerking 43'796 37'420 17.0%

Afschrijvingen en waardeverminderingen 16'613 15'767 5.4%

Bedrijfsresultaat - Na herwerking 27'183 21'653 25.5%

Financieel resultaat -3'846 -2'477 -55.3%

Resultaat voor belastingen - Na herwerking 23'336 19'176 21.7%

Belastingen op het resultaat - Na herwerking -4'845 -2'653 82.6%

Netto resultaat, aandeel van de Groep - Na herwerking 18'491 16'523 11.9%

Kerncijfers per aandeel in € in € Evolutie (%)

Bruto bedrijfskasstroom - EBITDA (3) - Na herwerking 21.63 18.48 17.0%

Bedrijfsresultaat - Na herwerking 13.42 10.69 25.5%

Netto resultaat, aandeel van de Groep - Na herwerking 9.13 8.16 11.9%

Gemiddeld aantal aandelen 2'024'860 2'024'860
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Overzicht van de resultaten over het volledige jaar van 2018 

Tijdens het boekjaar 2018 stegen de verkochte volumes van preforms en flessen met 6,2% ten 
opzichte van het jaar 2017. Er was een stijging van de verkochte volumes van preforms maar een 
lichte daling van de verkochte volumes van geblazen flessen. De groei van de verkoop van preforms 
zette zich verder in de meeste regio’s van Europa met uitzondering van Spanje waar het weer in het 
voorjaar tegenviel. Ook in Noord-America werd na de capaciteitsuitbreiding een sterke groei van 
verkochte preforms genoteerd. De totale verkopen op de export markten kenden een daling ten 
opzichte van vorig jaar. De verkochte volumes bevatten bovendien een volledig jaar verkopen vanuit 
de productie-eenheid in Servië na de overname in april van 2017. De groei is het resultaat van een 
verdere diversificatie van klanten en producten en investeringen in capaciteitsuitbreiding. 

De omzet over 2018 steeg met 21,1% tot € 398,0 miljoen. De stijging is een combinatie van 
hogere volumes, hogere gemiddelde grondstofprijzen en een negatief wisselkoerseffect door een 
gemiddeld sterkere euro. Bovenop de organische groei, steeg de omzet eveneens door de verkopen 
van Poly Recycling AG, de in het najaar van 2017 overgenomen pet-recyclage activiteiten in 
Zwitserland.  

In de verdere toelichting van de operationele resultaten (toegevoegde waarde, bedrijfskasstroom en 
bedrijfsresultaat) werd in dit persbericht geen rekening gehouden met de in 2017 geboekte € 1,0 
miljoen niet recurrente advieskosten. Dit maakt de vergelijking tussen de cijfers voor 2018 en 2017 
relevant. 

In vergelijking met de gecorrigeerde cijfers voor het jaar van 2017 steeg de toegevoegde waarde 
voor 2018 met 14,9% of € 11,5 miljoen tot € 88,3 miljoen. De stijging van de toegevoegde waarde 
is het gevolg van de organische groei en de opname in de consolidatie van de acquisities in 2017 van 
Borverk en Poly Recycling. 

De stijging van diensten en diverse goederen is voor het grootse deel te verklaren door hogere 
volumes en de consolidatie van de acquisities van vorig jaar. 

De totale personeelskosten stegen met € 5,2 miljoen. Ook hier is het grootste deel van de stijging te 
verklaren door de volledige consolidatie van de acquisities uit 2017. 

De geconsolideerde bedrijfskasstroom (Ebitda) steeg met € 6,4 miljoen en bedroeg voor 2018 € 
43,8 miljoen ten opzicht van € 37,4 miljoen voor het jaar 2017.  

De afschrijvingen en waardeverminderingen stegen met € 0,8 miljoen en bedroegen € 16,6 
miljoen in 2018. 

Het bedrijfsresultaat in het jaar 2018 bedroeg € 27,2 miljoen ten opzichte van het herwerkte 
bedrag van € 21,7 miljoen in 2017, dit betekent een stijging van € 5,5 miljoen.  

Het financieel resultaat daalde van  € -2,5 miljoen naar € -3,8 miljoen. De daling van het financieel 
resultaat is het gevolg van gestegen negatieve wisselkoersresultaten en een negatief overig financieel 
resultaat vergeleken met een positief overig financieel resultaat gedurende 2017. De totale interestlast 
over 2018 was stabiel ten opzichte van 2017. Het totale netto financiële resultaat bedraagt € -3,8 
miljoen. 

Er werd gedurende het jaar 2018 een resultaat voor belastingen van € 23,3 miljoen gerealiseerd 
ten opzichte van een winst voor belastingen van € 18,1 miljoen in 2017.  
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De belastingen bedragen € -4,8 miljoen. Deze bestaan uit enerzijds te betalen belastingen voor € -
5,6 miljoen en uitgestelde belastingen voor € +0,8 miljoen. Na belastingen heeft Resilux een winst 
van € 18,5 miljoen gerealiseerd ten opzichte van € 15,8 miljoen in 2017 of een stijging van 16,9% 
of € 2,7 miljoen.   
 
De netto investeringen in materiële en immateriële vaste activa in 2018 bedroegen € 34,5 miljoen 
tegenover € 18,7 miljoen in 2017. Dit betreft voornamelijk investeringen naar aanleiding van de 
capaciteitsuitbreidingen in België en de Verenigde Staten van America. Verder bevat dit bedrag 
eveneens de investering in een gebouw in Roemenië en investeringen in de nieuwste en modernste 
technologie voor een state-of-the-art pet-recyclagebedrijf in Bilten in Zwitserland. 

Per 31 december 2018 was er een netto financiële schuld van € 30,7 miljoen ten opzichte van  
een netto financiële schuld van € 6,8 miljoen op 31 december 2017. De wijziging ten opzichte van 31 
december 2017 is een combinatie van de gerealiseerde bedrijfskasstroom, de uitgevoerde 
investeringen, een stijging van het werkkapitaal als gevolg van de gerealiseerde groei en gestegen 
grondstofprijzen en de betaling van dividenden in 2018. 

 

Recyclage en duurzaamheid 

In 2017 nam Resilux de pet-recylage activiteiten over van een leverancier waar reeds vele jaren mee 
samen werd gewerkt in Zwitserland voor de aankoop van gerecycleerde pet. Via de verticale integratie 
van de recyclage van petflessen en het verwerken van gerecycleerde pet bij de productie van preforms 
wordt Resilux  een nog grotere speler in de circulaire economie met als doel het maximaal hergebruik 
van grondstoffen. Zo wordt Resilux duurzamer en levert het een positieve bijdrage aan het milieu. 

 

Vooruitzichten 

Resilux verwacht voor 2019 een verdere groei van de volumes door het optimaal benutten van de in  
2018 geïnstalleerde capaciteit en de extra investeringen in productiecapaciteit in 2019. Resilux 
verwacht dat deze volumegroei zal zorgen voor verhoogde operationele resultaten in 2019. 

Resilux verwacht in 2019 een bedrag van ongeveer € 30,0 miljoen te investeren. Dit bedrag bevat de 
laatste schijven voor de afwerking van de bouw van de pet-recyclage fabriek in Bilten en voor de 
machines en inrichting van de nieuw productiefaciliteit in Roemenië. Verder betreft dit voornamelijk 
uitbreiding van productiecapaciteit en nieuwe matrijzen. 

Resilux zal verder aandacht blijven besteden aan de diversificatie van de klanten en de productenmix 
en aan een verdere versterking van de organisatie. 

 

Dividend 

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 mei 2019 voor 
om een bruto dividend van € 3.00 per aandeel uit te keren over 2018.  

Dit betekent een netto dividend van € 2.10 per aandeel (in geval van 30 % Belgische roerende 
voorheffing) en van € 3.00 per aandeel (in geval van vrijstelling van Belgische roerende voorheffing). 
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Verslag van de Commissaris 

De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening 
ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht 
die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd 
worden.  

 

 

Financiële kalender 

Algemene Vergadering van aandeelhouders 2019 : 17 mei 2019 

Resultaten eerste semester 2019   : 29 augustus 2019 

Resultaten boekjaar 2019   : 5 maart 2020 

 

 
 
 

== Einde persbericht == 

 
 
 
 
Bijlagen: Resultaten Groep 
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RESILUX GROEP : 2018

Geconsolideerde resultatenrekening in 000 € 2018 2017 %

Bedrijfsopbrengsten 408'162 335'300 21.7%

Omzet 398'017 328'677 21.1%

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product 8'218 2'943 179.2%

Andere bedrijfsopbrengsten 1'927 3'680 -47.6%

Bedrijfskosten 380'979 314'708 21.1%

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 258'820 209'389 23.6%

Diensten en diverse goederen 61'068 50'171 21.7%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 43'264 38'025 13.8%

Afschrijvingen en waardeverminderingen 16'613 15'767 5.4%

Andere bedrijfskosten 1'214 1'356 -10.5%

Bedrijfsresultaat 27'183 20'592 32.0%

Financiële opbrengsten 6'795 5'315 27.8%

Financiële kosten -10'642 -7'792 36.6%

Resultaat voor belastingen 23'336 18'115 28.8%

Belastingen op het resultaat -4'845 -2'292 111.4%

Netto resultaat 18'491 15'823 16.9%

Netto resultaat per aandeel in € (*) 9.13 7.81 16.9%

(*) geen verwatering mogelijk

Staat van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen        
in 000 €

2018 2017 %

Winst of verlies toe te rekenen aan: de eigenaars van de 
moedermaatschappij 18'491 15'823 16.9%

Items die kunnen worden gereclassificeerd naar de winst- en 
verliesrekening, netto na belastingen

Niet-gerealiseerde resultaten uit de omrekening van de jaarrekeningen van 
buitenlandse entiteiten 1'361 -7'132 119.1%

Items die niet kunnen worden gereclassificeerd naar de winst- en 
verliesrekening, netto na belastingen

Actuariële winsten en verliezen (bruto) 348 -621 156.0%

Uitgestelde belastingen -69 136 -150.7%

Totaal van de niet-gerealiseerde winsten en verliezen 1'640 -7'617 121.5%

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen 20'131 8'206 145.3%
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Samengevatte Balans in 000 € 31.12.2018 31.12.2017

Vaste Activa 128'048 108'908

Consolidatieverschillen (goodwill) 18'500 18'500

Immateriële vaste activa 871 1'286

Materiële vaste activa 102'140 83'225

Andere financiële activa 17 17

Uitgestelde belastingen 5'895 5'062

Vorderingen op meer dan één jaar 625 818

Vlottende Activa 149'393 134'780

Voorraden en bestellingen in uitvoer 78'918 55'993

Handelsvorderingen 48'337 43'525

Overige activa 11'223 7'799

Geldmiddelen en overige beleggingen 10'915 27'463

Totaal Activa 277'441 243'688

Eigen vermogen 137'566 121'485

Verplichtingen op meer dan één jaar 30'338 36'295

Achtergestelde leningen 0 956

Intrestdragende financiële verplichtingen 17'936 23'109

Overige verplichtingen 3'661 3'890

Voorzieningen 7'086 6'788

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 1'655 1'552

Verplichtingen op ten hoogste één jaar 109'537 85'908

Achtergestelde leningen 956 319

Intrestdragende financiële verplichtingen 23'658 11'198

Handelsverplichtingen 70'821 61'282

Belastingen 1'646 1'890

Overige verplichtingen 12'456 11'219

Totaal Passiva 277'441 243'688

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen in 000 € 2018 2017

Eigen vermogen per 1 januari 121'485 147'568

Resultaat over de periode 18'491 15'823

Omrekeningsverschillen 1'361 -7'132

Actuariële winsten en verliezen (netto na belastingen) 279 -485

Kapitaalsverhoging 0 2'766

Kapitaalsvermindering 0 -33'005

Betaalde dividenden -4'050 -4'050

Eigen vermogen per 31 december 137'566 121'485
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Kasstroomoverzicht in 000 € 2018 2017 %

Bedrijfsactiviteiten

Winst voor belastingen 23'337 18'115 28.8%

Afschrijvingen en waardeverminderingen 16'613 15'767 5.4%

Financiële opbrengsten -6'796 -5'314 27.9%

Financiële kosten 10'642 7'792 36.6%

Resultaat op verkoop vaste activa -112 66 -269.7%

Wijzigingen in handelsvorderingen -5'432 -8'830 -38.5%

Wijzigingen in voorraden -22'998 -6'293 265.5%

Wijzigingen in handelsschulden 9'741 16'955 -42.5%

Overige wijzigingen in netto werkkapitaal -2'232 -3'174 -29.7%

Totaal wijzigingen in netto werkkapitaal -20'921 -1'342 1458.9%

Ontvangen interest 37 48 -22.9%

Betaalde interest -1'958 -1'924 1.8%

Betaalde inkomstenbelastingen -5'828 -3'891 49.8%

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 15'014 29'317 -48.8%

Investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa -35'422 -20'405 73.6%

Ontvangen kapitaalsubsidies 375 579 -35.2%

Overname van dochterondernemingen 0 -6'626 -100.0%

Realisatie van vaste activa 621 1'063 -41.6%

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -34'426 -25'389 35.6%

Financiële activiteiten

Betaalde dividenden -4'050 -4'050 0.0%

Kapitaalsverhoging 0 2'766 -100.0%

Kapitaalsverlaging 0 -33'005 -100.0%

Opnames van (+), terugbetalingen (-) achtergestelde leningen -319 -319 0.0%

Opnames van (+), terugbetalingen (-) lange termijnschulden -5'799 -5'555 4.4%

Opnames van (+), terugbetalingen (-) korte termijnschulden 12'702 2'345 441.7%

Kasstromen uit financiële activiteiten 2'534 -37'818 -106.7%

Netto stijging / daling van de liquide middelen -16'878 -33'890 -50.2%

Omrekeningseffect op de liquide middelen 330 -1'094 130.2%

Liquide middelen per 1 januari 27'463 62'447 -56.0%

Liquide middelen per 31 december 10'915 27'463 -60.3%



  

 


