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 PERSBERICHT 

          Gereglementeerde informatie 
7 maart 2012 (8u30) 

 
– GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2011 – 

 

PICANOL GROUP KENT ZWAKKERE TWEEDE JAARHELFT 
MAAR REALISEERT STERK BOEKJAAR 2011  

 

PICANOL GROUP VERWACHT EEN MOEILIJKER 2012  
 

 In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group 
(NYSE Euronext: PIC) in 2011 een geconsolideerde omzet van 466,95 
miljoen euro, een omzetstijging van 18% in vergelijking met 395,77 miljoen 
euro in 2010. 
 

 In de tweede jaarhelft van 2011 realiseerde de Picanol Group een omzet van 
206,89 miljoen euro, een daling van 20,5% in vergelijking met 260,06 miljoen 
euro in de eerste jaarhelft van 2011. De omzetdaling vond plaats in beide 
divisies. 

  
■ De divisie Weaving Machines kende in 2011 opnieuw een sterk jaar, waarbij 

vooral de eerste jaarhelft gekenmerkt werd door een aanhoudend hoge 
vraag naar Picanolweefmachines wereldwijd, mede ondersteund door de 
gunstige ontwikkeling van de yenkoers en de goedkope euro. In de tweede 
jaarhelft vertraagde de wereldvraag naar weefmachines, onder invloed van 
de toenemende onzekerheid ten gevolge van de Europese schuldencrisis 
en een beperktere beschikbaarheid van financiële middelen voor 
investeringen.  
 
De divisie Industries kon de positieve trend van 2010 ook in 2011 
voortzetten door volop de troeven van zijn nieuwe vormlijn (Proferro) en 
zijn controllercompetenties (PsiControl Mechatronics) uit te spelen.  

 

Dankzij de sterke omzetgroei over het volledige boekjaar in beide divisies 
en een volgehouden kostenbeheersing slaagde de Picanol Group erin om 
2011 af te sluiten met een REBIT van 67,26 miljoen euro, in vergelijking met 
een REBIT van 47,59 miljoen euro in 2010. 

 
■ De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering op 18 april 2012 

voorstellen om voor 2011 geen dividend uit te keren. 
 
■ Voor 2012 houdt de Picanol Group rekening met een verdere afkoeling van 

de weefmachinemarkt. De groep blijft voorzichtig aangezien het als 
exportgericht bedrijf actief is in een volatiele wereldeconomie. 
 

■ De Picanol Group heeft momenteel een 15-tal vacatures voor zijn 
hoofdzetel in Ieper.  
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Weaving Machines 
De eerste jaarhelft van 2011 werd gekenmerkt door een aanhoudend hoge vraag 
naar Picanolweefmachines wereldwijd, mede ondersteund door de gunstige 
ontwikkeling van de yenkoers en de goedkope euro. Een en ander resulteerde in een 
sterke vraag naar weefmachines die in Ieper geproduceerd worden, waarbij 
verhoogde aandacht ging naar het opvangen van de verschillende productiepieken 
door het sterk gevulde orderboek. Ook de verkoop van wisselstukken en accessoires 
deed het goed. In de tweede jaarhelft vertraagde de wereldvraag naar 
weefmachines, onder invloed van de toenemende onzekerheid ten gevolge van de 
Europese schuldencrisis en een beperktere beschikbaarheid van financiële middelen 
voor investeringen.  
 

Industries 
Door sterk te focussen op een bredere aanwezigheidspolitiek in de markt en mede 
ondersteund door een positief investeringsklimaat kon Proferro ook in 2011 zijn 
klantenportefeuille uitbreiden met nieuwe klanten in diverse sectoren voor zowel 
gietwerk als voor de afwerking van gietstukken. PsiControl Mechatronics zette het 
voorbije jaar opnieuw sterk in op zijn customized controllers. Dit uitte zich in een 
toename van de R&D-activiteiten en een stijgende vraag naar elektronicaproducten 
en assemblages.  
 
TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING 
In de tweede jaarhelft van 2011 realiseerde de Picanol Group een omzet van 206,89 
miljoen euro, of een daling van 20,5% in vergelijking met 260,06 miljoen euro in de 
eerste jaarhelft van 2011 en een daling van 4,3% in vergelijking met de tweede 
jaarhelft van 2010. De brutowinst van de Picanol Group in de eerste jaarhelft van 
2011 bedroeg 62,64 miljoen euro, tegenover 38,49 miljoen euro in de tweede 
jaarhelft van 2011 en 42,71 miljoen euro in de tweede jaarhelft van 2010. De 
brutomarge daalde van 24,1% in de eerste jaarhelft van 2011 tot 18,6% in de tweede 
jaarhelft van 2011. 
 
De geconsolideerde omzet van de Picanol Group voor het volledige boekjaar 2011 
bedraagt 466,95 miljoen euro, een omzetstijging van 18% in vergelijking met 395,77 
miljoen euro in 2010. De omzet van Picanol NV steeg naar 348,87 miljoen euro in 
2011, een stijging van 32,1% in vergelijking met 264,08 miljoen euro in 2010, 
voornamelijk als gevolg van een sterke volumestijging van de verkochte 
weefmachines.  
 
De brutowinst van de Picanol Group voor het boekjaar 2011 bedraagt 101,14 miljoen 
euro, in vergelijking met 81,94 miljoen euro in 2010. De brutomarge steeg van 20,7% 
tot 21,7%. Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten steeg van 46,73 miljoen euro in 
2010 naar 76,07 miljoen euro in 2011, door de sterke omzettoename, een strikte 
kostenbeheersing en de meerwaarde gelinkt aan de verkoop van GTP Greenville ten 
bedrage van 9,5 miljoen euro. 
 
Dankzij de sterke omzetgroei in beide divisies en een volgehouden kostenbeheersing 
slaagde de Picanol Group erin om 2011 af te sluiten met een REBIT van 67,26 
miljoen euro, in vergelijking met een REBIT van 47,59 miljoen euro in 2010. Inclusief 
de eenmalige opbrengsten van 9,5 miljoen euro gerealiseerd door de verkoop van 
GTP Greenville sluit de Picanol Group 2011 af met een nettowinst van 61,01 miljoen 
euro, in vergelijking met een nettowinst van 35,24 miljoen euro in 2010. 
 
DIVIDEND 
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering op 18 april 2012 voorstellen 
om voor 2011 geen dividend uit te keren. De Raad is van mening dat er meer waarde 
kan worden gecreëerd binnen de groep door investeringen in R&D, automatisering 
en robotisering en verdere investeringsprojecten. 
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MARKANTE GEBEURTENISSEN 2011 
 Picanol vierde in september zijn 75ste verjaardag met de introductie van 2 nieuwe 

producten op ITMA Barcelona, de vierjaarlijkse vakbeurs voor textielmachines. 
Zo werden de nieuwe high-end luchtweefmachine OMNIplus Summum en de 
positieve grijper (een nieuwe versie van de OptiMax) voorgesteld.  

 Om zijn rijk gevulde geschiedenis in de kijker te zetten bracht de Picanol Group 
in het najaar van 2011 het boek ‘Picanol – meer dan weefmachines’ uit.  

 In september 2011 tekende de Picanol Group een overeenkomst met Groz-
Beckert KG met betrekking tot de verkoop van de Steel Heddle activiteiten van 
GTP Greenville. Het Picanol gravity point in Greenville, verantwoordelijk voor 
verkoop en services van Picanol weefmachines en wisselstukken in de VS, zet 
zijn activiteiten sindsdien voort als Picanol of America Inc. 

 In oktober 2011 heeft de Picanol Group het hoogtechnologisch machinepark van 
TBP Electronics Belgium NV uit Geel aangekocht. De aankoop past in de 
groeiplannen van PsiControl Mechatronics waarbij het volop inzet op de verdere 
uitbouw van zijn controllercompetenties.  

 
OUTLOOK 
De groep houdt voor 2012 rekening met een verdere afkoeling van de 
weefmachinemarkt. Onder meer door de groeiende economische onzekerheid en 
een beperkte beschikbaarheid van financiële middelen voor investeringen worden 
klanten voorzichtiger en kunnen investeringsbeslissingen vertraagd of uitgesteld 
worden. Voor 2012 rekent de Picanol Group op een verdere groei in de Industries-
activiteiten, zij het gedifferentieerd in de verschillende afzetgebieden. 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.  
 
JAARRESULTATEN 2011 (Geconsolideerd & geauditeerd) 

Picanol Group (in ‘000 euro) 2011 2010 

Opbrengsten 466.953 395.774 

Kosten van verkopen -365.814 -313.832 

BRUTOWINST 101.139  81.942 

Brutowinst % op omzet 21,7% 20,7% 

Algemene en administratieve kosten -17.538 -18.011 

Verkoop- en marketingkosten -16.337 -16.337 

Overige bedrijfsopbrengsten 9.721 609 

Overige bedrijfsuitgaven -916 -1.474 

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 76.069 46.730 

Financieringsopbrengsten 1.138 1.077 

Financieringskosten -750 -1.116 

Overige financiële opbrengsten 892  1.178 

Overige financiële lasten -621 -978 

WINST OF VERLIES VÓÓR BELASTINGEN 76.728 46.891 

Belastingen -15.716  -11.648 

WINST OF VERLIES 61.013 35.244 

AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN  0 0 

AANDEEL VAN DE GROEP  
IN WINST OF VERLIES 61.013 35.244 

EIGEN VERMOGEN 162.828 98.948 

TOTAAL BALANS 288.263 220.671 

REBIT 67.263 47.595 
 REBIT: Resultaat van bedrijfsactiviteiten – overige bedrijfsopbrengsten + overige bedrijfsuitgaven 
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RESULTATEN 2010-2011 OP HALFJAARBASIS (Geconsolideerd & geauditeerd) 

Picanol Group (in ‘000 euro) H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011 

Opbrengsten 179.687 216.088 260.057 206.896 

Kosten van verkopen -140.459 -173.373 -197.415 -168.398 

BRUTOWINST 39.228 42.715 62.641 38.498 

Brutowinst % op omzet 21,8% 19,8% 24,1% 18,6% 

Algemene en administratieve kosten -9.478 -8.533 -7.975 -9.563 

Verkoop- en marketingkosten -7.463 -8.874 -8.041 -8.296 

Overige bedrijfsopbrengsten 102 508 95 9.626 

Overige bedrijfsuitgaven -1.394 -80 -80 -836 

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 20.994 25.737 46.640 29.429 

Nettofinancieringskosten -93 54 186 203 

Overige financieel resultaat  175  24  31  240 

WINST OF VERLIES VÓÓR BELASTINGEN 21.077 25.815 46.857 29.871 

Belastingen -5.155 -6.493 -12.260 -3.456 

WINST OF VERLIES 15.922 19.322 34.597 26.416 

AANDEEL VAN DE GROEP  
IN WINST OF VERLIES 15.922 19.322 34.597 26.416 

REBIT* 22.286 25.308 46.624 20.639 
*REBIT: Resultaat van bedrijfsactiviteiten – overige bedrijfsopbrengsten + overige bedrijfsuitgaven 

 
Beknopte kasstroomtabel 

(in ‘000 euro) 2011 2010 

Resultaat van bedrijfsactiviteiten  76.069 46.730 

Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 87.162 56.239 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 81.292 25.196 

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 3.178* -3.700 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.605 -14.374 

Wijzigingen in de geldmiddelen en 
kasequivalenten 82.860 8.918 
*De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten werd aanzienlijk beïnvloed door de verkoop van GTP 
Greenville. 
 

Kerncijfers per aandeel 

(in ‘000 euro) 2011 2010 

Brutowinst 
Resultaat van bedrijfsactiviteiten 
Winst vóór belastingen 
Gewone winst per aandeel (basic) 

5,71 
4,29 
4,33 
3,45 

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

Winst per aandeel na dilutie 3,45 1,99 

Aantal aandelen 17.700.000 17.700.000 

 
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, 28 februari 2012 
De commissaris 
 
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA 
vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne en Mario Dekeyser 
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AANWERVINGEN 
Momenteel heeft de Picanol Group voor zijn hoofdzetel en productievestiging in 
Ieper een 15-tal vacatures. Zo is de groep op zoek naar R&D Engineers, Quality 
Engineer (Proferro), Service Manager China (Picanol), Financial Controller, Senior 
Developer Dynamics AX, Senior Developer SharePoint, Field Technicians en 
International Trainees (Young Engineers Program). Daarnaast blijft de Picanol 
Group op zoek naar CNC-bedieners (knelpuntberoep). De vacatures worden 
bekendgemaakt op de website www.picanolgroup.com/jobs.  
 
FINANCIËLE KALENDER 
Het jaarlijks financieel verslag (jaarverslag) over het boekjaar 2011 en de jaarlijkse 
informatie zijn vanaf 7 maart 2012 beschikbaar op de corporate website 
www.picanolgroup.com.  
 
Jaarlijkse Algemene Vergadering  18/04/2012 
Trading update eerste trimester  18/04/2012 (nabeurs) 
Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten   28/08/2012 (voorbeurs) 

 Trading update derde trimester                30/10/2012 (voorbeurs) 
Bekendmaking jaarresultaten 2012       27/02/2013 (voorbeurs) 
Jaarlijkse Algemene Vergadering            17/04/2013  
 
 
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 en Europa, gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk. In 2011 
realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 466,95 miljoen euro. De 
Picanol Group telt wereldwijd meer dan 1.900 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 
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