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          Gereglementeerde informatie 
26 februari 2014 (8u00) 

 
– GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2013 – 

 

PICANOL GROUP REALISEERT STERKSTE JAAR OOIT  
DANKZIJ UITZONDERLIJKE EERSTE JAARHELFT 2013  

 

STERKE AFKOELING VAN WERELDWIJDE WEEFMACHINEMARKT 
VERWACHT IN 2014 

 
In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group (NYSE Euronext: 
PIC) in 2013 een geconsolideerde omzet van 559,98 miljoen euro, een stijging van 21% 
in vergelijking met de omzet van 2012. 

 
De divisie Weaving Machines kende in 2013 een absoluut recordjaar. Op basis van het 
goed gevulde orderboek eind 2012 kende Picanol een sterke start in 2013. De hoge 
vraag naar Picanolweefmachines wereldwijd in de eerste jaarhelft zorgde voor een 
recordaantal geproduceerde weefmachines, waarbij verhoogde aandacht ging naar 
het opvangen van de verschillende productiepieken. De tweede jaarhelft werd 
gekenmerkt door een toenemende druk op volumes en marges, onder meer als gevolg 
van de sterke euro en de groeivertraging in belangrijke textielmarkten.  
 
Industries kon de positieve trend van de voorbije jaren ook in de tweede jaarhelft 
doortrekken, door met succes in te zetten op zijn engineered casting solutions 
(Proferro) en zijn controllercompetenties (PsiControl).  
 
De Picanol Group sluit het jaar 2013 af met een nettowinst van 73,17 miljoen euro, in 
vergelijking met 55,30 miljoen euro in 2012.  
 

■ De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering op 16 april 2014 voorstellen om 
geen dividend uit te keren. 
 

■ De bouw van een nieuwe proefdraaizone en een nieuw trainingscentrum voor 
weefmachines in Ieper ligt op schema. Volgens planning zouden de 
bouwwerkzaamheden in Ieper tegen de zomer van 2014 afgerond worden. 

 

■ De Picanol Group houdt voor 2014 rekening met een sterke afkoeling van de 
wereldwijde weefmachinemarkt. Voor de eerste jaarhelft 2014 verwacht de Picanol 
Group een omzet te realiseren lager dan 2013, meer in lijn met de eerste jaarhelft van 
2012.   
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Weaving Machines 
Op basis van het sterke orderboek eind 2012 kende de weefmachinedivisie een sterke start 
in 2013. De eerste jaarhelft werd gekenmerkt door een aanhoudend hoge vraag naar 
Picanolweefmachines wereldwijd. Dit resulteerde in een recordaantal geproduceerde 
weefmachines, waarbij verhoogde aandacht ging naar het opvangen van de verschillende 
productiepieken. De verkoop van wisselstukken en accessoires volgde de positieve tendens 
van de weefmachines. De tweede jaarhelft werd gekenmerkt door een toenemende druk op 
volumes en marges, onder meer als gevolg van de sterke euro.  
 
In 2013 nam Picanol met succes deel aan een aantal internationale vakbeurzen om zich als 
technologisch marktleider in grijper- en luchtweefmachines te profileren. Zo nam het deel 
aan onder meer Dhaka International Textile & Garment Machinery Exhibition (Bangladesh), 
Tecnotextil Sao Paulo (Brazilië), Indo InterTex Jakarta (Indonesië), ITM Istanbul (Turkije), 
TechTextil Frankfurt (Duitsland), CAITME Uzbekistan en TechTextil Mumbai (India). Daarbij 
focuste Picanol voornamelijk op de nieuwe weefmachines – de OMNIplus Summum en de 
positieve grijperweefmachine OptiMax – en op zijn toegevoegde waarde bij het weven van 
technisch textiel. 
 
Picanol investeerde in 2013 ook in de verdere uitbouw van zijn internationale netwerk. Zo 
werd begin 2013 in de productievestiging in Suzhou (Volksrepubliek China) een nieuwe 
logistieke zone voor weefmachines in gebruik genomen. In maart 2013 opende Picanol zijn 
nieuwe Amerikaanse hoofdkantoor in Greenville (South-Carolina). Nog in 2013 behaalde 
Picanol als eerste Europese weefmachinebouwer de status van Authorized Economic 
Operator, een douanestandaard uitgereikt aan bedrijven die aan strenge normen voldoen 
op het vlak van controlesystemen voor supply chain en financiële ratio’s. 
 
Industries 
De divisie Industries kende een sterk 2013, dankzij de hogere vraag vanuit Weaving 
Machines en projecten voor klanten in andere sectoren. Bij Proferro wordt de 3- 
pijlerstrategie gieten-afwerken-montage en de HWS-vormlijn meer en meer door de markt 
gewaardeerd. Hierdoor kon Proferro in 2013 zijn klantenportefeuille verder uitbreiden zowel 
in gietwerk als in afwerking van gietstukken. Dit zorgde voor een toename van activiteiten in 
onder meer de markt voor compressoren, landbouwmachines en grondverzetmachines. 
 
PsiControl zette in 2013 opnieuw sterk in op zijn custom made controllers en op zijn 
expertise in Electronic Manufacturing Services. Dit zorgde voor een toename van zowel de 
R&D-activiteiten als van de elektronica-assemblages, met een positief effect op de bezetting 
van de productievestigingen in Ieper en Rasnov. Op R&D-vlak speelt PsiControl met zijn 
nieuwe user interface SwipeStat in op de stijgende vraag naar interfaces die gebaseerd zijn 
op touch technologie. Dankzij de flexibele opzet kan de SwipeStat ingezet worden in 
verschillende omgevingen en applicaties die een compacte, intuïtieve en budgetvriendelijke 
user interface vereisen, zoals een kamerthermostaat of een industriële machinecontroller. 
 
Ook in 2013 bleef de divisie Industries verder investeren in de vernieuwing en modernisering 
van zijn technologie- en productiefaciliteiten, met onder meer een nieuwe 
kernschietmachine (Proferro) en een nieuwe coatinglijn (PsiControl). 
 
TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING 
De geconsolideerde omzet van de Picanol Group voor het volledige boekjaar 2013 bedraagt 
559,98 miljoen euro, een omzetstijging van 21% in vergelijking met 461,75 miljoen euro in 
2012. De omzet van Picanol NV steeg in 2013 met 31 % tegenover 2012 van 329,5 miljoen 
euro naar 431,9 miljoen euro, gedreven door het sterke orderboek in de eerste jaarhelft. 
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De brutowinst van de Picanol Group voor het boekjaar 2013 bedraagt 137,41 miljoen euro, 
een sterke stijging in vergelijking met 103,09 miljoen euro in 2012. Het 
brutowinstpercentage steeg van 22,3% tot 24,5%. Door een strikte kostenbeheersing steeg 
het resultaat van de bedrijfsactiviteiten met 43%, van 72,28 miljoen euro in 2012 tot 103,66 
miljoen euro in 2013. 
 
De Picanol Group sluit het jaar 2013 af met een nettowinst van 73,17 miljoen euro, in 
vergelijking met 55,30 miljoen euro in 2012. Het aandeel van het resultaat van Tessenderlo 
Chemie NV voor de periode vanaf 6 november 2013 tot einde boekjaar bedraagt -2,4 miljoen 
euro. 
 
Dividend 
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering op 16 april 2014 voorstellen om geen 
dividend uit te keren. 
 
Investeringsplan  
Innovatie, technologie en continue R&D-inspanningen blijven van cruciaal belang voor het 
internationale succes van de Picanol Group. Het blijft de ambitie van Picanol om zijn 
technologisch marktleiderschap in de toekomst verder te ontwikkelen door het 
productbereik van zijn weefmachines uit te breiden en toepassingen voor nieuwe 
marktsegmenten aan te bieden. In combinatie met een wereldwijd sales- en 
servicesnetwerk, zet Picanol daarbij sterk in op onder meer (weef)performantie, kwaliteit, 
energieverbruik, robuustheid, afvalvermindering en gebruiksgemak van zijn weefmachines. 
 
Aangezien het verbeteren van de concurrentiepositie door verdere productiviteits- en 
kwaliteitsverbeteringen en gerichte investeringen een absolute prioriteit is, heeft de Raad 
van Bestuur in 2013 investeringen voor Ieper goedgekeurd ten belope van 17,5 miljoen 
euro. Dit investeringsplan omvat onder meer een nieuwe proefdraaizone voor 
weefmachines, de uitbreiding van de HWS-vormlijn en de aankoop van verschillende 
productiemachines. Volgens planning zouden de bouwwerkzaamheden in Ieper tegen de 
zomer van 2014 afgerond worden. 
 
Vooruitzichten 
De Picanol Group houdt voor 2014 rekening met een sterke afkoeling van de wereldwijde 
weefmachinemarkt, onder meer als gevolg van de lagere groeiverwachtingen en 
muntfluctuaties in belangrijke textielmarkten in Azië. Ondanks tekenen van herstel in de VS 
en Europa verwacht de divisie Weaving Machines een moeilijker 2014, met een aanzienlijk 
zwakker orderboek dan bij de start van 2013. Door de verwachte afkoeling van de 
weefmachinemarkt mikt Industries in 2014 voornamelijk op verdere groei bij klanten in 
andere markten. Voor de eerste jaarhelft 2014 verwacht de Picanol Group een omzet te 
realiseren lager dan 2013, meer in lijn met de eerste jaarhelft van 2012.   
 
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.  
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JAARRESULTATEN 2013 (Geconsolideerd & geauditeerd) 

 

Picanol Group (in ‘000 euro) 2013 2012 

Opbrengsten 559.979 461.751 

Kosten van verkopen -422.569 -358.659 

BRUTOWINST 137.411 103.092 

Brutowinst % op omzet 24,5% 22,3% 

Algemene en administratieve kosten -17.349 -16.077 

Verkoop- en marketingkosten -16.779 -15.165 

Overige bedrijfsopbrengsten 377 558 

Overige bedrijfsuitgaven -4 -133 

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 103.656 72.275 

Financieringsopbrengsten 4.590 3.997 

Financieringskosten -1.963 -1.233 

Overige financiële opbrengsten 1.022 942 

Overige financiële lasten -917 -914 

WINST VÓÓR BELASTINGEN 106.387 75.067 

Belastingen -30.830 -19.766 

WINST NA BELASTINGEN 75.556 55.302 

Aandeel in het resultaat van geassocieerde 
ondernemingen 

-2.387 0 

WINST  73.168 55.302 

AANDEEL VAN DE GROEP  
IN WINST  

73.168 55.302 

EIGEN VERMOGEN 288.527 217.661 

TOTAAL BALANS 420.955 349.812 

 
Beknopte kasstroomtabel 

 

 

Kerncijfers per aandeel 

(in ‘000 euro) 2013 2012 

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

7,76 
5,86 
6,01 
4,13 

5,82 
4,08 
4,24 
3,12 

Winst per aandeel na dilutie 4,13 3,12 

Aantal aandelen 17.700.000 17.700.000 

 
  

(in ‘000 euro) 2013 2012 

Resultaat van bedrijfsactiviteiten  103.656 72.275 

Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 110.193 79.012 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 92.527 38.345 

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -198.052 -3.594 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.449 208 

Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten -104.855 34.703 
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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. 

 
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA 
vertegenwoordigd door Mario Dekeyser 
 
AANWERVINGEN 
De Picanol Group heeft momenteel een 10-tal vacatures voor ingenieurs en technisch 
geschoolde arbeiders voor zijn hoofdzetel in Ieper. De vacatures worden bekendgemaakt op 
de website www.picanolgroup.com/jobs.  
 
FINANCIËLE KALENDER 
Het jaarlijks financieel verslag (jaarverslag) over het boekjaar 2013 is vanaf 26 februari 2014 
beschikbaar op de corporate website www.picanolgroup.com.  
 
Jaarlijkse Algemene Vergadering 16/04/2014 
Trading update eerste trimester  30/04/2014 (nabeurs) 
Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten   27/08/2014 (voorbeurs) 

 Trading update derde trimester                29/10/2014 (voorbeurs) 
Bekendmaking jaarresultaten 2014       25/02/2015 (voorbeurs) 
Jaarlijkse Algemene Vergadering            15/04/2015  
 
 
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, industriële producten, 
systemen en diensten.  
Divisie Weaving Machines: Picanol ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogtechnologische 
weefmachines waarbij de insertie gebeurt op basis van lucht- (airjet) of grijpertechnologie (rapier). 
Picanol levert weefmachines aan weverijen wereldwijd, en biedt zijn klanten ook producten en 
diensten aan zoals weefaccessoires, opleidingen, upgradekits en wisselstukken. Picanol vervult al meer 
dan vijfenzeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en behoort vandaag tot de wereldtop van 
weefmachineproducenten.  
Divisie Industries: Proferro omvat de gieterijactiviteiten en de mechanische afwerkingsactiviteiten van 
de groep. Het produceert gietijzeren onderdelen voor onder meer compressoren, landbouwmachines 
en Picanolweefmachines. PsiControl ontwerpt, ontwikkelt, produceert en ondersteunt onder meer 
controllers voor 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 2013 realiseerde de 
Picanol Group een geconsolideerde omzet van 559,9 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd 
ruim 2.000 medewerkers en is genoteerd op NYSE Euronext Brussels (PIC). De Picanol Group werd in 
1936 opgericht en vierde in 2011 zijn 75-jarig bestaan. 
 
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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