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 PERSBERICHT 

          Gereglementeerde informatie 
Ieper, 10 maart 2010 (8u30) 

 
– GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2009 – 

 

STERKERE TWEEDE JAARHELFT WEEFMACHINEDIVISIE 
REMT OMZETDALING AF  

 
JAARRESULTATEN 2009 NEGATIEF BEÏNVLOED DOOR  

12 MILJOEN EURO HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 
 
� De Picanol Group (Euronext: PIC) realiseerde in 200 9 een geconsolideerde 

omzet van 250,23 miljoen euro, in vergelijking met 282,62 miljoen euro in 
2008. Na een zwakke eerste jaarhelft (108,83 miljoe n euro) realiseerde de 
Picanol Group in de tweede jaarhelft van 2009 een g econsolideerde omzet 
van 141,39 miljoen euro. Dit is een stijging van 29 % in vergelijking met 
109,54 miljoen euro in de tweede jaarhelft van 2008 .  

  
De weefmachinedivisie kende zoals verwacht een moei lijke start in 2009, 
als gevolg van een erg zwakke orderinname eind 2008 . In de tweede 
jaarhelft verbeterde het orderboek dankzij de aantr ekkende vraag in Azië.  
De niet-weefmachinegebonden activiteiten kenden een  erg moeilijk 2009. In 
navolging van het erg zwakke 2008 stonden de activi teiten van Proferro en 
PsiControl Mechatronics in 2009 blijvend onder druk  als gevolg van de 
economische laagconjunctuur. 
 
De besparingsmaatregelen van 2009 konden de effecte n van de omzet-
daling ten dele compenseren. Het recurrent operatio neel resultaat 
(REBIT) verbeterde in 2009 tot -14,34 miljoen euro tegenover -23,22 miljoen 
euro in 2008, en is inclusief een bijkomende afschr ijving op de voorraad 
onderhoudsmaterialen van 5,0 miljoen euro.  De cour ante bedrijfscashflow 
(REBITDA) verbeterde tot 1,12 miljoen euro in 2009 in vergelijking met 
-10,67 miljoen euro in 2008.  
 

� De Picanol Group verwacht dat de wereldmarkt voor w eefmachines in 2010 
geleidelijk aan zal verbeteren, zonder echter het n iveau van 2000-2007 te 
behalen. De huidige economische situatie laat niet toe om erg optimistisch 
te zijn voor de andere activiteiten.  

 
� R&D en productvernieuwing blijven een centrale rol spelen in de verdere 

uitbouw van de hoogtechnologische activiteiten van de Picanol Group.  
 
� Gezien de nieuwe aandeelhoudersstructuur van de gro ep zal op de 

Algemene Vergadering voorgesteld worden de Raad van  Bestuur te 
herleiden van 8 tot 6 bestuurders, waarvan 3 onafha nkelijke bestuurders 
(Baron Hugo Vandamme, Frank Meysman en Luc Van Neve l) en 3 
bestuurders die de meerderheidsaandeelhouder verteg enwoordigen 
(Patrick Steverlynck, Stefaan Haspeslagh en Luc Tac k). Aansluitend heeft 
de Raad van Bestuur de intentie om Stefaan Haspesla gh tot Voorzitter te 
benoemen. De Picanol Group houdt eraan de aftredend e bestuurders Filiep 
Libeert, Johan Tack en Chris Dewulf te bedanken voo r hun jarenlange inzet.  
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� De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering  voorstellen om 
voor het boekjaar 2009 geen dividend  uit te keren.  

 
TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING 
De geconsolideerde omzet van de Picanol Group voor het boekjaar 2009 bedraagt 
250,23 miljoen euro, een omzetdaling van 11% in vergelijking met 282,62 miljoen 
euro in 2008. De omzet van Picanol NV daalde met 9,6 % van 188,26 miljoen euro in 
2008 naar 170,21 miljoen euro in 2009, voornamelijk als gevolg van een 
volumedaling van de verkochte weefmachines. De contributie van de omzet van 
Picanol NV in de geconsolideerde omzet bedraagt 68% in 2009. 
 
De brutowinst van de Picanol Group voor het boekjaar 2009 bedraagt 23,62 miljoen 
euro, in vergelijking met 23,14 miljoen euro in 2008. De brutomarge steeg van 8,2% 
tot 9,4%.  Een en ander is het gevolg van de ingezette besparingsplannen, met name 
de uitgevoerde herstructureringen, de besparingen op externe diensten, de tijdelijke 
invoering van een collectief tijdskrediet voor bedienden en economische 
werkloosheid voor arbeiders. Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten in 2009 
bedraagt -28,17 miljoen euro, inclusief herstructureringskosten voor een bedrag van 
12,02 miljoen euro en bijzondere waardeverminderingen (1,5 miljoen euro 
afwaardering goodwill Verbrugge). De herstructureringskosten omvatten provisies 
van 8,93 miljoen euro voor ontslagvergoedingen/brugpensioenen en reeds gemaakte 
kosten ten belope van 3,09 miljoen euro.  
 
Weaving Machines 
De weefmachinedivisie kende zoals verwacht een moeilijke start in 2009, 
voornamelijk als gevolg van een erg zwakke orderinname voor weefmachines in het 
vierde kwartaal van 2008. In het tweede kwartaal oefenden het economische 
stimuleringsbeleid van de Chinese overheid, de kredietbeschikbaarheid en 
gewijzigde belastingwetgeving op geïmporteerde grijperweefmachines een licht 
positieve impact uit op de bestellingen. Het derde en vierde kwartaal van 2009 van 
Weaving Machines werd gekenmerkt door een verbetering van het orderboek dankzij 
de aantrekkende vraag in Azië. Ook de wisselstukken- en accessoirebusiness werd 
beïnvloed door de onstabiele marktsituatie. De verkoop van wisselstukken en 
accessoires bleef in 2009 algemeen onder de verwachtingen.  
 
Industries 
In navolging van het erg zwakke 2008 stonden de niet-weefmachinegebonden 
activiteiten in 2009 blijvend onder druk als gevolg van de economische 
laagconjunctuur. Ondanks de crisis bleef Proferro ook in 2009 investeren. In het 
kader van zijn ambitieus investeringsplan voor vernieuwing en groei werd 
geïnvesteerd in een nieuwe vormlijn met grotere vormkasten in de bestaande 
productievestiging in Ieper. Met deze investering van 16 miljoen euro wil Proferro 
inspelen op de vraag naar technisch moeilijkere en grotere stukken, en zijn 
marktpotentieel gevoelig uitbreiden bij bestaande klanten en klanten/sectoren waar 
het vandaag nog niet actief is. In 2009 bleef de economische crisis ook zwaar 
doorwegen op PsiControl Mechatronics, wat vooral impact uitoefende op de R&D-
activiteiten.  
 
Naast de eerder in 2008 genomen besparingsmaatregelen trof de Picanol Group – 
gezien de extreme marktcondities – reeds begin 2009 bijkomende herstructurerings-
maatregelen. Deze omvatten o.a. de reductie van de wereldwijde personeelskosten 
van de Picanol Group met ongeveer 20% tegen eind 2010 en het stopzetten of 
overbrengen naar Ieper van de activiteiten van Günne (Duitsland) en Te Strake 
Textile (Nederland). Daarnaast werden in het najaar van 2009 bijkomende 
organisatiewijzigingen doorgevoerd. Daarbij werd ook de organisatiestructuur van de 
groep verder vereenvoudigd en gestroomlijnd rond twee kerndivisies (Weaving 
Machines en Industries).  
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De in 2009 ingezette en uitgevoerde besparingsmaatregelen konden de effecten van 
de omzetdaling slechts ten dele compenseren. Gezien de zware herstructurerings-
kosten werd het boekjaar 2009 dan ook afgesloten met een geconsolideerd 
nettoresultaat van -23,52 miljoen euro. 
 
DIVIDEND 
In het kader van deze resultaten zal de Raad van Bestuur aan de Algemene 
Vergadering op 21 april 2010 voorstellen om voor 2009 geen dividend uit te keren. 
 
OUTLOOK 
De Picanol Group bevestigt opnieuw het vertrouwen in zijn eerder geformuleerde 
strategie om verder te groeien in 2 domeinen: Weaving Machines en Industries. R&D 
en productvernieuwing zullen daarbij een centrale rol blijven spelen in de verdere 
uitbouw van de hoogtechnologische activiteiten van de groep. Zoals eerder 
aangekondigd blijft het de ambitie om de basiscompetenties aanwezig in de groep 
zoveel mogelijk naar klanten buiten de weefmachinebusiness te vermarkten. 
 
De Picanol Group verwacht dat de wereldmarkt voor weefmachines in 2010 
geleidelijk aan zal verbeteren, maar houdt er rekening mee dat de vraag naar nieuwe 
weefmachines lager zal liggen dan in de periode 2000-2007. De huidige 
economische situatie laat echter niet toe om erg optimistisch te zijn voor de niet-
weefmachinegebonden activiteiten van de Picanol Group in 2010. Proferro gaat voort 
op de ingeslagen weg om meer activiteiten in nieuwe sectoren te realiseren, en zal 
daarbij volop inzetten op de troeven van zijn nieuwe vormlijn. PsiControl 
Mechatronics zal zich in 2010 vooral toeleggen op de verdere uitbouw van zijn 
controllercompetenties. 
 
JAARRESULTATEN 2009 
Geconsolideerd & geauditeerd 

Picanol Group (in ‘000 euro) 2009 2008
Opbrengsten 250.232 282.622
Kosten van verkopen -226.608 -259.481

BRUTOWINST  23.625  23.141
Brutowinst % op omzet 9,4% 8,2%
Algemene en administratieve kosten -23.373 -30.941
Verkoop- en marketingkosten -14.593 -15.422
Overige bedrijfsopbrengsten 59 1.994
Overige bedrijfsuitgaven -13.896 -67

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN -28.178 -21.294
Nettofinancieringskosten -704 -1.635
Overige financieel resultaat  -589  -5

WINST OF VERLIES VÓÓR BELASTINGEN -29.472 -22.933
Belastingen  5.945  7.385

WINST OF VERLIES -23.527 -15.547

AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN 0 0
AANDEEL VAN DE GROEP  
IN WINST OF VERLIES -23.527 -15.547

EIGEN VERMOGEN 60.934 70.823

TOTAAL BALANS  181.271  190.683 

REBIT*        -14.341 -23.222

REBITDA**          1.126 -10.674
*REBIT = EBIT – overige bedrijfsopbrengsten + overige bedrijfsuitgaven 
**REBITDA = REBIT + afschrijvingen + waardeverminderingen op activa + wijzigingen in de voorzieningen 
(uitgezonderd herstructureringsprovisies)  
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Beknopte kasstroomtabel  

(in ‘000 euro) 2009 2008

Resultaat van bedrijfsactiviteiten  -28.178 -21.294
Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten -2.238 -10.571
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 26.538 -6.061
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -4.150 -7.918
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -15.537 7.261
Wijzigingen in de geldmiddelen en 
kasequivalenten 5.742 -5.791

 
Kerncijfers per aandeel*  

(in ‘000 euro) 2009 2008 
Brutowinst 
Resultaat van bedrijfsactiviteiten 
Winst vóór belastingen 
Gewone winst per aandeel (basic) 

2,03 
-2,42 
-2,54 
-2,03 

3,92 
-3,61 
-3,89 
-2,64 

Winst per aandeel na dilutie -2,03 -2,64 
Aantal aandelen 17.700.000 5.900.000 
*voor 2009 op basis van een gewogen gemiddeld aantal gewone uitstaande aandelen van 11.605.495 
  

VERSLAG COMMISSARIS  
De commissaris 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. De commissaris heeft over de geconsolideerde financiële staten een 
goedkeurende verklaring met toelichtende paragraaf afgeleverd. Het volledige 
commissarisverslag is opgenomen in het jaarverslag. 
 
Kortrijk, 8 maart 2010  
De commissaris 
 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV ovve CVBA 
Vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne en Mario Dekeyser  
 
FINANCIËLE KALENDER  
Het jaarlijks financieel verslag (jaarverslag) over het boekjaar 2009 en de jaarlijkse 
Informatie zijn vanaf 10 maart 2010 beschikbaar op de corporate website 
www.picanolgroup.com.  
 
Trading update Q1     21 april 2010 (nabeurs)  
Bekendmaking van halfjaarlijkse resultaten  31 augustus 2010 
Trading update Q3     22 oktober 2010 (nabeurs) 
Bekendmaking van jaarresultaten 2010  9 maart 2011 
Algemene Vergadering    20 april 2011 
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Over de Picanol Group 
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van weefmachines en andere hoogtechnologische 
producten, systemen en diensten.  
Divisie Weaving Machines 
Zo ontwikkelt, produceert en verkoopt de divisie Weaving Machines (Picanol) 
hoogtechnologische weefmachines waarbij de inslag gebeurt op basis van lucht- (airjet) of 
grijpertechnologie (rapier). Picanol levert weefmachines aan weverijen wereldwijd, en biedt 
zijn klanten ook producten en diensten zoals opleidingen, upgradekits, wisselstukken en 
service-contracten. Picanol vervult al meer dan zeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en 
behoort vandaag tot de wereldtop van weefmachineproducenten. Het brengt daarnaast ook 
weefaccessoires op de markt via GTP Global Textile Partner. 
Divisie Industries 
De divisie Industries bundelt daarnaast alle niet-weefmachinegebonden activiteiten: Proferro 
omvat de gieterijactiviteiten en de mechanische afwerkingsactiviteiten van de groep. Het 
produceert gietijzeren onderdelen voor o.a. compressoren, pompen en landbouwmachines, 
en onderdelen voor Picanolweefmachines. Via PsiControl Mechatronics legt de groep zich toe 
op het ontwerp, ontwikkeling, productie en ondersteuning van technologische componenten, 
diensten en mechatronische systeem-oplossingen voor original equipment manufacturers in 
diverse sectoren. Melotte ontwikkelt en produceert innovatieve productoplossingen met Direct 
Digital Manufacturing- (DDM) en Near-to-Net-Shape Manufacturing (NNSM)-technologieën. 
Naast de hoofdzetel in Ieper (België) beschikt de Picanol Group over productiefaciliteiten in 
Azië, Europa en de Verenigde Staten, gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en 
verkoopnetwerk. In 2009 realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 
250,23 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd 1.983 medewerkers en is genoteerd op 
Euronext Brussel (PIC).  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, op het nummer +32 (0)57 22 23 64  
of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be. 
 
Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com 
 


