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 PERSBERICHT 

Gereglementeerde informatie 
Halfjaarlijkse informatie – cijfers H1 2012 

28 augustus 2012 – 8u30 CET 

 
RESULTATEN H1 2012 IN LIJN MET VERWACHTINGEN  

  
VERTROUWEN IN OMZETGROEI H2 2012 

 
 

 De Picanol Group (NYSE Euronext: PIC) realiseerde in de eerste jaarhelft 
van 2012 een geconsolideerde omzet van 219,1 miljoen euro, een daling 
van 16% in vergelijking met 260,1 miljoen euro in de erg sterke eerste 
jaarhelft van 2011. 

 
Zoals verwacht en eerder aangekondigd kende de divisie Weaving 
Machines een aarzelende start in 2012 op basis van het zwakkere 
orderboek eind 2011. In het tweede kwartaal echter verbeterde de vraag 
naar weefmachines, onder meer door het succes van nieuwe weefmachines 
en de goedkope euro. De markt voor nieuwe weefmachines wordt daarbij 
gekenmerkt door nervositeit, waarbij de Picanol Group sterk moet inzetten 
op flexibiliteit om productiepieken op te vangen.  
De lagere vraag vanuit Weaving Machines vertaalde zich ook in een 
omzetdaling voor Industries in de eerste jaarhelft van 2012. 

 
De groep sluit de eerste jaarhelft van 2012 af met een nettowinst van 25,4 
miljoen euro in vergelijking met 34,6 miljoen euro over dezelfde periode in 
2011. 

 

 Om vragen van klanten tijdig te kunnen opvangen is de Picanol Group in 
juli gestart met een rekruteringscampagne om 50 arbeiders voor de 
productievestiging in Ieper aan te werven. Daarnaast heeft de groep 
momenteel nog een 15-tal vacatures voor technische profielen zoals R&D 
Engineers (Elektronica), CNC-bedieners, Field Technicians en verschillende 
IT-functies. De vacatures worden bekendgemaakt op de website 
www.picanolgroup.com/jobs.  

 

 Op basis van het huidige orderboek houdt de Picanol Group voor de 
tweede jaarhelft 2012 rekening met een omzetstijging tegenover dezelfde 
periode in 2011, waardoor de omzetdaling voor het volledige boekjaar 2012 
tegenover 2011 beperkt zou blijven. 

 
 

http://www.picanolgroup.com/jobs
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Halfjaarlijkse informatie – cijfers H1 2012 onder IFRS-boekhoudnormen 
 

I. KERNCIJFERS 
 
Geconsolideerde resultaten (in '000 euro) 30/06/2012 30/06/2011 

   

Opbrengsten 219.086 260.057 

Kosten van verkopen -168.265 -197.415 

BRUTOWINST 50.821 62.641 

Brutowinst % op omzet 23,2% 24,1% 

Algemene en administratieve kosten -8.197 -7.975 

Verkoop- en marketingkosten -8.419 -8.041 

Overige bedrijfsopbrengsten 413 95 

Overige bedrijfsuitgaven -104 -80 

EBITDA* 38.370 49.217 

EBIT** 34.514 46.640 

Nettofinancieringskosten 903 186 

Overig financieel resultaat -81 32 

WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN 35.336 46.857 

Belastingen -9.983 -12.260 

WINST OF VERLIES 25.353 34.597 

   

Balansinformatie (in '000 euro) 30/06/2012 30/06/2011 

   

EIGEN VERMOGEN 188.915 130.760 

TOTAAL BALANS 329.080 261.964 

   

   

Kerncijfers per aandeel (in '000 euro, 
uitgezonderd aantal aandelen) 30/06/2012 30/06/2011 

   

Gewone winst of verlies per aandeel 1,43 1,95 

Winst of verlies per aandeel na dilutie 1,43 1,95 

Aantal aandelen 17.700.000 17.700.000 

   

   

*EBITDA :   EBIT + afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op activa 

                          + wijzigingen voorzieningen voorraden en handelsvorderingen  

                          + wijzigingen overige voorzieningen.   

**EBIT :       Bedrijfsresultaat   
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II. VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIELE STATEN 

 
GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 

PICANOL GROUP (in '000 euro) 30/06/2012 30/06/2011 

      

Opbrengsten 219.086 260.057 

Kosten van verkopen -168.265 -197.415 

      

BRUTOWINST 50.821 62.641 

Brutowinst % op omzet 23,2% 24,1% 

      

Algemene en administratieve kosten -8.197 -7.975 

Verkoop- en marketingkosten -8.419 -8.041 

Overige bedrijfsopbrengsten 413 95 

Overige bedrijfsuitgaven -104 -80 

      

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 34.514 46.640 

      

Financieringsopbrengsten 1.824 527 

Financieringskosten -921 -341 

Overige financiële opbrengsten 219 815 

Overige financiële lasten -300 -784 

      

WINST OF VERLIES VÓÓR BELASTINGEN 35.336 46.857 

      

Belastingen  -9.983 -12.260 

      

WINST OF VERLIES 25.353 34.597 

     

AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF 
VERLIES 25.353 34.597 

      

PICANOL GROUP   (in '000 euro) 30/06/2012 30/06/2011 

     

Gewone winst per aandeel 1,43 1,95 

Winst per aandeel na verwateringseffect 1,43 1,95 

 
VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAAL RESULTAAT 
 

PICANOL GROUP   (in '000 euro) 30/06/2012 30/06/2011 

WINST / (VERLIES) VAN DE PERIODE 25.353 34.597 

    

Andere elementen van het totaal resultaat 
van de periode +734 -2.785 

Valutakoersverschillen als gevolg van de 
omrekening van buitenlandse activiteiten +734 -2.785 

    

Andere elementen van het totaal resultaat na 
belastingen van de periode +734 -2.785 

    

TOTAAL RESULTAAT 26.087 31.812 
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GECONSOLIDEERDE BALANS 
 

PICANOL GROUP   (in '000 euro) 30/06/2012 31/12/2011 

      

VASTE ACTIVA 60.448 62.386 

Immateriële vaste activa 4.858 5.306 

Goodwill 0 0 

Materiële vaste activa 52.689 52.484 

Andere financiële vaste activa 58 79 

Vorderingen op meer dan één jaar 752 911 

Uitgestelde belastingvorderingen 2.091 3.606 
      

VLOTTENDE ACTIVA 268.632 225.877 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 52.578 43.996 

Handelsvorderingen 53.126 46.703 

Overige vorderingen 23.135 24.555 

Geldmiddelen en kasequivalenten 139.793 110.623 
      

TOTAAL ACTIVA 329.080 288.263 

    

EIGEN VERMOGEN 188.915 162.828 

Kapitaal 21.720 21.720 

Uitgiftepremies 1.518 1.518 

Reserves 160.048 134.695 

Omrekeningsverschillen 5.629 4.895 
Eigen vermogen toewijsbaar aan de 
aandeelhouders 188.915 162.828 

Minderheidsbelangen 0 0 
      

VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 24.228 25.778 

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 8.898 9.138 

Voorzieningen  1.776 1.790 

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 8.187 8.618 

Intrestdragende financiële verplichtingen 5.367 6.232 

   Financiële leases 4.958 5.696 

   Kredietinstellingen 409 536 

Overige schulden 0 0 
      

VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN 
JAAR 115.936 99.657 

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1.276 1.276 

Voorzieningen 7.226 6.917 

Intrestdragende financiële verplichtingen 2.401 2.506 

Handelsschulden 54.650 49.676 

Winstbelastingen 5.303 2.290 

Overige verplichtingen 45.080 36.992 
      

TOTAAL PASSIVA 329.080 288.263 
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
 

PICANOL GROUP   (in '000 euro) 30/06/2012 30/06/2011 

      

Resultaat van de bedrijfsactiviteiten 34.514 46.640 

    

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4.366 4.447 

Bijzondere waardeverminderingen van activa 21 0 
Toename/ (Afname) van waardeverminderingen op 
vlottende activa -687 -1.040 

Wijzigingen in de voorzieningen 55 -930 

Winst/(verlies) op de vervreemding van activa 102 101 

Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 38.370 49.217 

    

Wijzigingen in het werkkapitaal 323 -15.042 
    

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 38.694 34.175 

    

Winstbelasting -5.878 -2.698 
    

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 32.815 31.477 

    

Ontvangen intrest 1.824 527 

Investeringen in immateriële vaste activa -214 -348 

Investeringen in materiële vaste activa -3.882 -2.760 

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -2.272 -2.581 

    

Betaalde intrest -921 -341 

Toename/ (Afname) van exportfinancieringen -160 -1.265 
Terugbetalingen van intrestdragende financiële 
verplichtingen -810 -1.085 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.891 -2.692 

    

Effect van wisselkoerswijzigingen 518 -2.032 
    

Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten 29.170 24.172 

    

Nettokaspositie begin van de periode 110.623 27.763 

Nettokaspositie einde van de periode 139.793 51.936 
  29.170 24.173 
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EIGEN VERMOGEN 
 
De wijzigingen in het eigen vermogen kunnen als volgt gedetailleerd worden: 
 
Per 30 juni 2012 
 

PICANOL GROUP     (in '000 euro) Kapitaal 
Uitgifte- 
premies 

Over- 
gedragen 
resultaat 

Omre- 
kenings- 

verschillen 

Totaal 
voor 

minder- 
heids- 

belangen 

Minder- 
heids- 

belangen 

Totaal 
na minder- 

heids-
belangen 

  
      

  

Per einde van de vorige verslagperiode 21.720 1.518 134.696 4.895 162.829 0 162.829 

Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 0 0 0 

Resultaat over de verslagperiode 0 0 25.353 0 25.353 0 25.353 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 734 734 0 734 

Andere 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal erkenden winsten en verliezen 0 0 25.353 734 26.087 0 26.087 

Dividenden 0 0 0 0 0 0 0 

Per einde van de verslagperiode 21.720 1.518 160.048 5.629 188.915 0 188.915 

                

 
Per 30 juni 2011        

        

PICANOL GROUP     (in '000 euro) Kapitaal 
Uitgifte- 
premies 

Over- 
gedragen 
resultaat 

Omre- 
kenings- 

verschillen 

Totaal 
voor 

minder- 
heids- 

belangen 

Minder- 
heids- 

belangen 

Totaal 
na minder- 

heids-
belangen 

          

Per einde van de vorige verslagperiode 21.720 1.518 73.684 2.027 98.948 0 98.948 

Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 0 0 0 

Resultaat over de verslagperiode 0 0 34.597 0 34.597 0 34.597 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 -2.785 -2.785 0 -2.785 

Andere 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal erkende winsten en verliezen 0 0 34.597 -2.785 31.812 0 31.812 

Dividenden 0 0 0 0 0 0 0 

Per einde van de verslagperiode 21.720 1.518 108.281 -758 130.760 0 130.760 

                

 
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN PRESENTATIEBASIS 
De verkorte tussentijdse geconsolideerde staten omvatten de financiële staten van 
Picanol NV en al zijn dochterondernemingen waarover de groep zeggenschap heeft. 
De verkorte tussentijdse geconsolideerde staten werden voorbereid in 
overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals 
aangenomen door de Europese Unie. De verkorte tussentijdse geconsolideerde 
staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 24 
augustus 2012. Bedragen zijn, tenzij anders vermeld, uitgedrukt in duizend euro. 
 
De gebruikte boekhoudnormen ter voorbereiding van de verkorte tussentijdse 
geconsolideerde financiële staten zijn in overeenstemming met deze gebruikt in de 
voorbereiding van de geconsolideerde financiële staten voor de periode eindigend op 
31 december 2011.  
 

In vergelijking met het geconsolideerde jaarverslag op 31 december 2011 werden 
volgende nieuwe Standaarden en Interpretaties van toepassing. Deze hadden echter 
geen impact op de financiële positie en resultaten van de groep: 
  
Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 
januari 2012 

- Aanpassing van IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS – Ernstige hyperinflatie 
en verwijdering van de vaste overgangsdata voor eerste toepassers 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2011) 

- Aanpassing van IFRS 7 Financiële instrumenten: Informatieverschaffing – 
Niet langer opnemen in de balans (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 
2011) 
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- Aanpassing van IAS 12 Winstbelastingen – Uitgestelde belastingen: 
Inbaarheid van onderliggende activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 
januari 2012) 

 
Wijzigingen in de consolidatiekring 
In de eerste jaarhelft van 2012 waren er geen wijzigingen in de consolidatiekring. 
 

III. HALFJAARRAPPORT 
 
1. TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING 
De Picanol Group realiseerde in de eerste jaarhelft van 2012 een geconsolideerde 
omzet van 219,1 miljoen euro, een daling van 16% in vergelijking met 260,1 miljoen 
euro in de eerste jaarhelft van 2011. Deze omzetdaling doet zich zowel voor in de 
divisie Weaving Machines als in de divisie Industries. De impact van de verkoop van 
de hevelactiviteiten in de VS is verwaarloosbaar.  
 
De brutowinst daalde in de eerste helft van 2012 tot 50,8 miljoen euro in vergelijking 
met 62,6 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2011. Het 
brutomargepercentage daalde van 24,1% tot 23,2%.  
 
De bedrijfscashflow (EBITDA) daalde van +49,2 miljoen euro naar +38,4 miljoen 
euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde van +46,6 miljoen euro naar +34,5 miljoen 
euro of een EBIT-marge van +15,7% versus +17,9% in de eerste helft van vorig jaar.  
 
Het netto financieel resultaat bedroeg +0,8 miljoen euro versus +0,2 miljoen euro 
vorig jaar.  
 
De belasting op het resultaat bedroeg -9,9 miljoen euro tegenover -12,3 miljoen euro 
vorig jaar of een effectieve belastingvoet van 28,2% versus 26,1% vorig jaar.  
 
De Picanol Group sluit de eerste jaarhelft af met een nettoresultaat van +25,4 miljoen 
euro in vergelijking met +34,6 miljoen euro over dezelfde periode in 2011. 
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2. GESEGMENTEERDE INFORMATIE 

 
H1 2012 

PICANOL GROUP   (in '000 euro) 

Weaving 
Machines 

Industries Eliminaties 
Geconso-

lideerd 

       

Externe opbrengsten 185.428 33.658  219.086 

Inter-segment opbrengsten 460 27.533 -27.993 0 

TOTALE OPBRENGSTEN 185.889 61.191 -27.993 219.086 

       

WINST UIT DE 
BEDRIJFSACTIVITEITEN 30.311 4.203   34.514 

       

Financieel resultaat    822 
       

WINST OF VERLIES UIT DE 
GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 
VOOR BELASTING       35.336 

       

Belastingen op de winst of het verlies    -9.983 
       

WINST OF VERLIES UIT DE  
GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 
NA BELASTING       25.353 

       

Minderheidsbelangen    0 
       

RESULTAAT VAN DE GROEP       25.353 

 
H1 2011 

PICANOL GROUP   (in '000 euro) 

Weaving 
Machines 

Industries Eliminaties 
Geconso-

lideerd 

       

Externe opbrengsten 225.115 34.942  260.057 

Inter-segment opbrengsten 533 31.482 -32.015 0 

TOTALE OPBRENGSTEN 225.648 66.424 -32.015 260.057 

       

WINST UIT DE 
BEDRIJFSACTIVITEITEN 40.448 6.192   46.640 

       

Financieel resultaat    218 
       

WINST OF VERLIES UIT DE 
GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 
VOOR BELASTING       46.857 

       

Belastingen op de winst of het verlies    -12.260 
       

WINST OF VERLIES UIT DE  
GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 
NA BELASTING       34.597 

       

Minderheidsbelangen    0 
       

RESULTAAT VAN DE GROEP       34.597 
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TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING PER SEGMENT 
In overeenstemming met de organisatiestructuur en de interne rapportering vormen 
de twee divisies - Weaving Machines en Industries - de primaire segmentatiebasis 
van de groep. De ondersteunende activiteiten Finance, IT, HR en Corporate werden 
conform de managementrapportering gealloceerd naar de businesssegmenten op 
basis van verschillende sleutels (activiteit, contributie op omzet %,..). 
 
WEAVING MACHINES 

De omzet van de divisie Weaving Machines bedroeg 185,9 miljoen euro, een daling 
van 17% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zoals verwacht en eerder 
aangekondigd kende de divisie Weaving Machines een aarzelende start in 2012 op 
basis van het zwakkere orderboek eind 2011. De wereldmarkt voor nieuwe 
weefmachines wordt daarbij gekenmerkt door nervositeit, waarbij de Picanol Group 
sterk moet inzetten op flexibiliteit om productiepieken op te vangen. In het tweede 
kwartaal echter verbeterde de wereldvraag naar weefmachines, onder meer door het 
succes van nieuwe weefmachines en de goedkope euro. Ook de verkoop van 
wisselstukken en accessoires volgde in de eerste jaarhelft de daling in de verkoop 
van weefmachines. Het bedrijfsresultaat van de divisie Weaving Machines bedroeg 
+30,3 miljoen euro in vergelijking met +40,4 miljoen euro vorig jaar. 
 
INDUSTRIES 
De omzet van de divisie Industries bedroeg 61,2 miljoen euro, een daling van 8% in 
vergelijking met dezelfde periode in 2011. De lagere vraag vanuit Weaving Machines 
vertaalde zich ook in een omzetdaling voor Industries in de eerste jaarhelft van 2012. 
De omzetdaling werd ten dele gecompenseerd  door projecten voor externe klanten, 
waarbij Industries volop inzet op engineered casting solutions (Proferro) en zijn 
controllercompetenties (PsiControl Mechatronics). Het bedrijfsresultaat van de divisie 
Industries bedroeg +4,2 miljoen euro in vergelijking met +6,2 miljoen euro in de 
eerste jaarhelft van 2011.  
 
3. BALANS EN KASSTROOM  
Het balanstotaal van Picanol Group steeg met 14% van 288,3 miljoen euro op 31 
december 2011 naar 329,1 miljoen euro op 30 juni 2012. De elementen van het 
werkkapitaal (handelsvorderingen, voorraden, handelsschulden en ontvangen 
vooruitbetalingen (onder de rubriek van overige schulden)) stegen als gevolg van de 
toegenomen productie in het tweede kwartaal. De liquide middelen stegen van 110,6 
miljoen euro naar 139,8 miljoen euro, dit is een toename van 29,2 miljoen euro. 
Tijdens de eerste jaarhelft bedroeg de netto cashflow uit de bedrijfsactiviteiten 32,8 
miljoen euro. De Picanol Group investeerde tijdens de eerste jaarhelft voor 4,1 
miljoen euro in vaste activa. De netto cashflow uit financieringsactiviteiten bedroeg  
-1,9 miljoen euro door terugbetaling van financiële leasings en exportfinancieringen. 
 
4. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM  
Er zijn geen markante gebeurtenissen na balansdatum.  
 
5. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 
Er zijn geen wezenlijke veranderingen in de transacties met verbonden partijen in 
vergelijking met de situatie op 31 december 2011. 
 



 10/12 
 

6. VOORUITZICHTEN  
Het orderboek is ook voor de tweede jaarhelft van 2012 goed gevuld. De Picanol 
Group houdt er rekening mee dat de verbeterde vraag naar Picanolweefmachines 
zich ook in de volgende maanden zal doorzetten, en ziet de tweede jaarhelft van 
2012 met vertrouwen tegemoet.  
 
Op basis van het huidige orderboek houdt de Picanol Group voor de tweede jaarhelft 
2012 rekening met een omzetstijging tegenover dezelfde periode in 2011, waardoor 
de omzetdaling voor het volledige boekjaar 2012 tegenover 2011 beperkt zou blijven. 
 
De Picanol Group blijft voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf actief is in 
een volatiele wereldeconomie. Bovendien laat de huidige onzekere financieel-
economische situatie van de wereldmarkt niet toe om langetermijnverwachtingen te 
geven. 
 
7. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 
De voornaamste risico’s waaraan de onderneming onderhevig is voor het resterende 
boekjaar worden hieronder kort toegelicht. In het jaarverslag wordt een volledig 
overzicht weergegeven. 
 
De bedrijfsresultaten van Picanol worden beïnvloed door schommelingen in de 
wisselkoersen 
Picanol behaalt een belangrijk deel van zijn inkomsten uit landen die een andere functionele 
valuta hanteren dan de euro. Bijgevolg, aangezien Picanol zijn geconsolideerde resultaten 
rapporteert in euro, heeft elke wijziging in de wisselkoersen tussen de functionele valuta’s van 
zijn werkmaatschappijen en de euro een invloed op zijn geconsolideerde resultatenrekening 
en balans bij conversie van de cijfers naar euro. De appreciatie van de dollar en de Chinese 
Yuan in de eerste jaarhelft van 2012 hadden een belangrijk positief effect op de 
geconsolideerde cijfers. 
 
Risico verbonden aan de ontwikkeling van de conjunctuur en de businesscyclus 
De toekomstige resultaten van de vennootschap zijn sterk afhankelijk zijn van de evolutie van 
de textielindustrie. Onverwachte veranderingen in het economisch klimaat, de 
investeringscycli van klanten, belangrijke ontwikkelingen op het vlak van productie en de 
aanvaarding van technologieën door de markt kunnen een invloed hebben op deze 
industrieën en bijgevolg ook op de resultaten van de vennootschap.  
 
Picanol is blootgesteld aan de risico’s van opkomende markten  
Een aanzienlijk gedeelte van de activiteiten van Picanol is afkomstig van de opkomende 
Aziatische en Zuid-Amerikaanse markten. De activiteiten van Picanol in deze markten zijn 
onderworpen aan de gebruikelijke risico’s die samenhangen met het zakendoen in 
opkomende landen, zoals de mogelijke politieke en economische onzekerheid, de toepassing 
van deviezencontroles, wisselkoersschommelingen en wijzigingen in het overheidsbeleid. 
 
Risico verbonden aan leveranciers 
De producten van Picanol bestaan uit materialen en componenten van verschillende 
leveranciers. Om in staat te zijn producten te produceren, verkopen en leveren, moet Picanol 
vertrouwen op tijdige en correcte leveringen door derden. Indien de leveranciers van de 
vennootschap onjuist, laattijdig of helemaal niet leveren, kan dit tot gevolg hebben dat de 
leveringen van Picanol op hun beurt worden uitgesteld of gebrekkig zijn, wat kan leiden tot 
een verlaagde omzet.  

 
FINANCIELE KALENDER  
Trading update Q3      30 oktober 2012 (nabeurs) 
Bekendmaking van jaarresultaten 2012 27 februari 2013 
Algemene vergadering   17 april 2013 
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VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKEN 

De heer Stefaan Haspeslagh (Voorzitter) en de heer Luc Tack (Gedelegeerd 
Bestuurder) verklaren, in naam en voor rekening van de Picanol Group, dat voor 
zover hen bekend, 

- de op 30 juni 2012 verkorte financiële overzichten zijn opgesteld 
overeenkomstig IFRS en een getrouw beeld geven van het vermogen, van de 
financiële toestand en van de resultaten van Picanol en de in consolidatie 
opgenomen ondernemingen; 

- het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de markante 
gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die 
zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en van 
het effect ervan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de 
resterende maanden van het boekjaar. 

 
BEPERKT NAZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE HALFJAARCIJFERS 
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde 
verkorte balans, verkorte winst- en verliesrekening, verkort overzicht van het 
totaalresultaat, verkort kasstroomoverzicht, verkort mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen en selectieve toelichtingen 1 tot 7 (gezamenlijk de “tussentijdse financiële 
informatie”) van Picanol NV (“de vennootschap”) en zijn dochterondernemingen 
(samen “de Groep”) voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2012. 
 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van 
deze tussentijdse financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit 
te brengen over deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkte 
nazicht. De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met 
de International Accounting Standard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” 
zoals aanvaard door de EU.  
 
Ons beperkte nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht 
overeenkomstig de in België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkte 
nazicht zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Een beperkt 
nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële informatie met het 
management en analytisch onderzoek en andere ontledingen van de tussentijdse 
financiële informatie en onderliggende financiële data. Een beperkt nazicht is minder 
diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde jaarrekening in 
overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen i.v.m. de 
geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren. Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag. 
 
Op basis van ons beperkte nazicht, kwamen er geen feiten aan onze aandacht welke 
ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 2012 niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld 
overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door 
de EU. 
 
Kortrijk, 24 augustus 2012 
De commissaris 
 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser 
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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. 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 vijfenzeventig 
jaar wereldwijd een pioniersrol en behoort vandaag tot de wereldtop van 
weefmachineproducenten. 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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