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 PERSBERICHT 

          Gereglementeerde informatie 
Ieper, 9 maart 2011 (8u30) 

 
– GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2010 – 

 

PICANOL GROUP REALISEERT OMZETSTIJGING VAN 58%   
EN BOEKT STERKE WINSTGROEI  

 
� In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde  de Picanol Group 

(NYSE Euronext: PIC) in 2010 een geconsolideerde om zet van 395,77 
miljoen euro, een omzetstijging van 58% in vergelij king met 250,23 miljoen 
euro in 2009.  

  
De sterke omzetstijging doet zich zowel voor in de divisie Weaving 
Machines als in de divisie Industries. De weefmachi nedivisie kende in 2010 
een sterk jaar door de sneller dan verwachte heropl eving van de 
weefmachinemarkt, voornamelijk onder impuls van een  fors aantrekkende 
vraag in Azië. Ook de divisie Industries kende in 2 010 een sterke externe 
groei.  
 
Dankzij de omzetgroei in beide divisies, continue k ostprijsinspanningen, 
een strikte bewaking van de vaste kosten en een ver beterde productiviteit 
bij Industries, slaagde de Picanol Group erin om he t boekjaar 2010 af te 
sluiten met een nettowinst van 35,24 miljoen euro. In 2009 werd het 
boekjaar afgesloten met een verlies van -23,52 milj oen euro.  
 

� De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering  voorstellen om 
voor het boekjaar 2010 geen dividend  uit te keren.  
 

■ De Picanol Group verwacht dat de wereldmarkt voor w eefmachines in 2011 
ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven als in 201 0, maar blijft voorzichtig 
gezien de volatiele wereldeconomie.  

 
■ Momenteel heeft de Picanol Group een 20-tal vacatur es in Ieper, 

voornamelijk voor R&D-ingenieurs (mechanica, elektr onica, hardware,…).  
 
� In 2011 viert de Picanol Group zijn 75-jarig bestaa n. 
 
TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING 
De geconsolideerde omzet van de Picanol Group voor het boekjaar 2010 bedraagt 
395,77 miljoen euro, een omzetstijging van 58% in vergelijking met 250,23 miljoen 
euro in 2009. De omzet van Picanol NV steeg met 55% van 170,21 miljoen euro in 
2009 naar 264,08 miljoen euro in 2010, voornamelijk als gevolg van een sterke 
volumestijging van de verkochte weefmachines. De contributie van de omzet van 
Picanol NV in de geconsolideerde omzet bedraagt 66,7% in 2010. 
 
De brutowinst van de Picanol Group voor het boekjaar 2010 bedraagt 81,94 miljoen 
euro, in vergelijking met 23,62 miljoen euro in 2009. De brutomarge steeg van 9,4% 
tot 20,7%, voornamelijk gezien de vaste productiekosten niet evenredig toenamen 
met de hogere omzet. Door de sterke omzettoename, een verdere daling van de 
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algemene en administratieve kosten en het wegvallen van de 
herstructureringskosten, steeg het resultaat van de bedrijfsactiviteiten van -28,17 
miljoen euro in 2009 naar 46,73 miljoen euro in 2010. Het resultaat van de 
bedrijfsactiviteiten in 2009 bevatte onder meer herstructureringskosten voor een 
bedrag van 12,02 miljoen euro.  
 
Weaving Machines 
De weefmachinedivisie kende in 2010 een sterk jaar, voornamelijk als gevolg van de 
sneller dan verwachte heropleving van de weefmachinemarkt in Azië. Vooral in 
China was de markt voor lokaal geproduceerde machines al eind 2009 opnieuw op 
dreef gekomen. Het was dan ook de vestiging in Suzhou (China) die als eerste 
profiteerde van de aantrekkende Chinese markt. Vanaf het tweede kwartaal kwamen 
ook de exporterende textielbedrijven weer op kruissnelheid. Dit resulteerde in een 
herneming van de vraag naar weefmachines die in Ieper geproduceerd worden. Ook 
in de tweede helft van 2010 bleef de markt op een hoog niveau, mede ondersteund 
door de gunstige koers van de euro. In het vierde kwartaal van 2010 trad een 
vertraging op in de Chinese vraag naar weefmachines, onder meer door de 
aanhoudend stijgende katoenprijzen en de volatiele wisselkoersen. Dit effect werd 
echter gecompenseerd door een stijgende vraag uit andere regio’s in de wereld. De 
verkoop van wisselstukken en weefaccessoires kon in 2010 eveneens profiteren van 
de gunstige marktsituatie. 
 
Industries 
Na een moeilijk eerste kwartaal was er vanaf het tweede kwartaal in 2010 een 
duidelijke heropleving zichtbaar waarbij Industries kon profiteren van de geleidelijk 
verbeterende conjunctuur. In 2010 nam Proferro met succes een nieuwe vormlijn met 
grotere vormkasten en geautomatiseerd gietijzertransport in gebruik. Dankzij de 
marketing van de nieuwe vormlijn en een bredere aanwezigheidspolitiek in de markt 
slaagde Proferro erin nieuwe segmenten en nieuwe klanten te bereiken. Bij 
PsiControl Mechatronics uitte de groei zich vooral in een toename van de R&D-
activiteiten en een stijgende vraag naar elektronicaproducten en assemblages. Een 
en ander zorgde voor een toename van de activiteiten in diverse sectoren zoals 
compressoren, grondverzetmachines, textielmachines en HVAC (heating, ventilation 
& airconditioning).  
 
Dankzij de sterke omzetgroei in beide divisies, continue kostprijsinspanningen, een 
strikte bewaking van de vaste kosten en een verbeterde productiviteit bij Industries, 
slaagde de Picanol Group erin om 2010 af te sluiten met een nettowinst van 35,24 
miljoen euro, in vergelijking met een nettoverlies van -23,52 miljoen euro in 2009. 
 
DIVIDEND 
Gezien de overgedragen verliezen van 2008 en 2009 nog niet weggewerkt zijn, zal 
de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering op 20 april 2011 voorstellen om 
voor 2010 geen dividend uit te keren. 
 
MARKANTE GEBEURTENISSEN 2010  
- In de eerste jaarhelft van 2010 werd het productaanbod van Picanol versterkt met 
de nieuwe luchtweefmachine OMNIplus-X. R&D en productvernieuwing blijven een 
centrale rol spelen in de verdere uitbouw van de hoogtechnologische activiteiten. 
- In juni 2010 rolde de 300.000ste weefmachine sinds de start van de productie in 
Ieper van de band. Hiermee bereikte Picanol een nieuw hoogtepunt in zijn jarenlange 
geschiedenis die teruggaat tot de start op 22 september 1936. 
- Als gevolg van de verbeterde marktvooruitzichten lanceerde de Picanol Group in 
2010 een rekruteringscampagne om 200 extra tijdelijke arbeiders voor de 
productievestiging in Ieper aan te werven. 
- In augustus 2010 heeft de Picanol Group alle Ieperse activiteiten en de 
maatschappelijke zetel geconcentreerd in de Karel Steverlyncklaan, waar de 
belangrijkste productie- en R&D-activiteiten van de groep gevestigd zijn.  
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OUTLOOK 
Weaving Machines 
De Picanol Group verwacht dat de wereldmarkt voor weefmachines in 2011 
ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven als in 2010. Het orderboek is ook voor de 
eerste maanden van 2011 goed gevuld. De tweede jaarhelft is vooralsnog minder 
duidelijk, gezien een nog steeds aarzelende economische heropleving in de 
westerse wereld, waarbij onder meer stijgende energie- en grondstofprijzen 
(waaronder katoen), wisselkoersevoluties of de politieke situatie in Noord-Afrika voor 
onzekerheid in de markt kunnen zorgen. Hierdoor kunnen beslissingen om te 
investeren in nieuwe weefmachines  beïnvloed worden.  
Industries 
Op basis van de huidige economische situatie mikt de Picanol Group ook in 2011 op 
een verdere groei van zijn divisie Industries, door volop in te zetten op de troeven 
van zijn nieuwe vormlijn (Proferro) en de verdere uitbouw van zijn 
controllercompetenties (PsiControl Mechatronics).  
 
De Picanol Group blijft evenwel voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf 
actief is in een volatiele wereldeconomie.  
 
JAARRESULTATEN 2010  
(Geconsolideerd & geauditeerd) 

Picanol Group (in ‘000 euro) 2010 2009

Opbrengsten 395.774 250.232
Kosten van verkopen -313.832 -226.608

BRUTOWINST  81.942  23.625

Brutowinst % op omzet 20,7% 9,4%
Algemene en administratieve kosten -18.011 -23.373
Verkoop- en marketingkosten -16.337 -14.593
Overige bedrijfsopbrengsten 609 59
Overige bedrijfsuitgaven -1.474 -13.896

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 46.730 -28.178
Nettofinancieringskosten -39 -704
Overige financieel resultaat  200  -590

WINST OF VERLIES VÓÓR BELASTINGEN 46.891 -29.472
Belastingen  -11.648  5.945

WINST OF VERLIES 35.244 -23.527

AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN 0 0
AANDEEL VAN DE GROEP  
IN WINST OF VERLIES 35.244 -23.527

EIGEN VERMOGEN 98.948 60.934

TOTAAL BALANS  220.671   181.271 
 
Beknopte kasstroomtabel  

(in ‘000 euro) 2010 2009

Resultaat van bedrijfsactiviteiten  46.730 -28.178
Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 56.239 -2.237
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 25.196 26.538
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -3.700 -4.150
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -14.374 -15.537
Wijzigingen in de geldmiddelen en 
kasequivalenten 8.918 5.742
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Kerncijfers per aandeel  
(in ‘000 euro) 2010 2009* 
Brutowinst 
Resultaat van bedrijfsactiviteiten 
Winst vóór belastingen 
Gewone winst per aandeel (basic) 

4,63 
2,64 
2,65 
1,99 

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

Winst per aandeel na dilutie 1,99 -2,03 
Aantal aandelen 17.700.000 17.700.000 
*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 afgeleverd. Het volledige commissarisverslag is 
opgenomen in het jaarverslag. 
 
Kortrijk, 7 maart 2011 
De commissaris 
 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV ovve CVBA 
Vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne en Mario Dekeyser  
 
AANWERVINGEN 
Nadat het in 2010 al 200 extra tijdelijke arbeiders aanwierf voor de 
hoofdproductievestiging in Ieper, is de Picanol Group op zoek naar nieuwe 
medewerkers om zijn technologische voorsprong op peil te houden. Zo zijn er 
momenteel een 20-tal vacatures voor R&D Ingenieurs (Mechanica, Elektronica, 
Hardware en Embedded Software), Process Engineer, Cost Engineer, IT Officer en 
International Trainees (Young Engineers Program). Daarnaast blijft de Picanol 
Group op zoek naar ontbramers en CNC-bedieners (knelpuntberoepen). De 
vacatures worden bekendgemaakt op de website www.picanolgroup.com/jobs.  
 
75 JAAR PICANOL GROUP   
In 2011 viert de Picanol Group zijn 75-jarig bestaan. De Picanol Group is in die 
zevenenhalf decennia geëvolueerd van een traditionele weefmachinebouwer tot een 
wereldwijde leverancier van totaaloplossingen voor de textielindustrie en andere 
sectoren. Om zijn rijkgevulde geschiedenis in de kijker te zetten heeft het een 
blogsite gelanceerd op http://75jaarpicanolgroup.blogspot.com/. 
 
FINANCIËLE KALENDER  
Het jaarlijks financieel verslag (jaarverslag) over het boekjaar 2010 en de jaarlijkse 
informatie zijn vanaf 9 maart 2011 beschikbaar op de corporate website 
www.picanolgroup.com.  
 
Trading update Q1     20 april 2011 (nabeurs)  
Bekendmaking van halfjaarlijkse resultaten  30 augustus 2011 
Trading update Q3     21 oktober 2011 (nabeurs) 
Bekendmaking van jaarresultaten 2011  7 maart 2012 
Algemene Vergadering    18 april 2012 
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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 vijfenzeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en behoort 
vandaag tot de wereldtop van weefmachineproducenten.  
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, de ontwikkeling, de productie en de 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 2010 realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 
395,77 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd 2.082 medewerkers en is genoteerd op 
NYSE Euronext Brussels (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 
 


