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PERSBERICHT 

Gereglementeerde informatie1 
Ieper, 26 maart 2020 – 8.00 uur CET 

 
– GECONSOLIDEERDE EN GEAUDITEERDE RESULTATEN 2019 – 

 

PICANOL GROUP: 2019 RESULTATEN IN LIJN MET DE VERWACHTINGEN 
 

1. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 
▪ Sinds 1 januari 2019 worden de resultaten van Tessenderlo Group volledig geconsolideerd in de financiële 

staten van Picanol Group. 
▪ In december 2019 maakte DYKA Group (segment Industrial Solutions) bekend de productievestiging van 

REHAU Tube in het Franse La-Chapelle-Saint-Ursin van de Duitse REHAU-groep over te nemen. De transactie 
zal naar verwachting worden afgerond tegen 1 mei 2020.  

 
Na balansdatum: 
▪ Op maandag 13 januari 2020 is het segment Machines & Technologies het slachtoffer geworden van een 

grootschalige ransomware-aanval. De aanval veroorzaakte een ernstige verstoring van de activiteiten van 
de groep, maar vanaf 20 januari werden de productieactiviteiten stap voor stap herstart. De cyberaanval 
had geen materiële impact op het bedrijfsresultaat.  

▪ Binnen het segment Machines & Technologies heeft PsiControl land aangekocht in Rasnov (Roemenië) om 
een nieuwe productievestiging te bouwen. De fabriek zal in 2021 gebouwd worden. 

▪ Binnen het segment Bio-valorization heeft PB Leiner in februari 2020 een nieuwe collageenpeptidelijn 
ingehuldigd in zijn fabriek te Santa Fe (Argentinië). Deze bijkomende productiefaciliteit zal een aanzienlijk 
extra productievolume van SOLUGEL™ collageenpeptiden mogelijk maken. 

▪ Binnen het segment Industrial Solutions is S8 Engineering niet langer een aparte businessunit. De 
engineering- en constructieactiviteiten werden in het eerste kwartaal van 2020 geïntegreerd in Tessenderlo 
Kerley, Inc. 

▪ In februari 2020 veroorzaakte de overstroming als gevolg van storm Dennis een onderbreking van de 
productie bij PB Leiner in Treforest (VK). Op basis van de huidige informatie wordt niet verwacht dat deze 
gebeurtenis een materiële impact zal hebben op de resultaten. 

▪ De buitengewone algemene vergadering van Picanol Group (Picanol nv) van 16 maart 2020 heeft een aantal 
statutenwijzigingen goedgekeurd waaronder de introductie van een loyaliteitsstemrecht.  

▪ Tessenderlo Group onderzoekt momenteel opties om een nieuwe gascentrale te bouwen in de Belgische 
gemeente Tessenderlo. Het resultaat van het onderzoek is momenteel onvoorspelbaar, daarom kunnen 
momenteel geen verdere details bekendgemaakt worden. 
 

Update COVID-19: 
▪ In het licht van de laatste ontwikkelingen rond de wereldwijde verspreiding van COVID-19 (Coronavirus) 

neemt Picanol Group alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn mensen veilig zijn en de fabrieken 
en bedrijven operationeel blijven. 

▪ Met uitzondering van de huidige onderbreking van de productie in de fabriek te Ieper, België (segment 
Machines & Technologies) en de Franse fabriek van DYKA Group in Sainte-Austreberthe (segment Industrial 
Solutions) draaien alle fabrieken en activiteiten momenteel volgens verwachtingen. In februari 2020 
veroorzaakte COVID-19 een verstoring van de productie in de Chinese fabrieken in Suzhou (Picanol – 
segment Machines & Technologies) en Nehe (PB Leiner – segment Bio-valorization). Beide fabrieken zijn 
intussen terug operationeel. 

▪ Activiteiten kunnen de komende weken of maanden verder worden beïnvloed als er te veel medewerkers 
door COVID-19 worden getroffen en/of als de toegang tot grondstoffen en hulpstoffen of transportmiddelen 
bemoeilijkt zou worden, of als onze klanten niet meer in staat zouden zijn om onze producten te verwerken. 

                                                           
1 De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de 
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 
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2. FINANCIËLE KERNCIJFERS 
Bijkomende informatie betreffende de gepubliceerde cijfers die in het volledige rapport gehanteerd worden: 
 
▪ 2018*: voor de vergelijkbaarheid werden in het volledige jaarverslag de 2018* geconsolideerde winst-en-

verliesrekening, geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten en 
geconsolideerd kasstroomoverzicht pro forma en niet-geauditeerd opgesteld alsof er reeds een volledige 
consolidatie van Tessenderlo Group plaatsvond in 2018 op basis van dezelfde waardering van de netto-
activa zoals gehanteerd in het jaarverslag over 2018 waardoor de winst toewijsbaar aan de 
aandeelhouders van de vennootschap overeenstemt met de gerapporteerde cijfers over 2018. De 
balansrekeningen 2018* werden pro-forma en niet-geauditeerd opgesteld alsof er reeds een volledige 
consolidatie van Tessenderlo Group plaatsvond op 31 december 2018 en inclusief de herwaardering van 
het netto-actief die werd doorgevoerd naar aanleiding van de controleverwerving.  

▪ Segment informatie: naar aanleiding van de controleverwerving over Tessenderlo Group zal Picanol Group 
rapporteren over 5 segmenten: Machines & Technologies, Agro, Bio-valorization, Industrial Solutions en 
T-Power. Het segment ‘Machines & Technologies’ vervangt hierbij de voorheen gerapporteerde 
segmenten ‘Weaving Machines’ en ‘Industries’. Door de significante wijziging binnen de groep werd ervoor 
geopteerd om deze voortaan samen te voegen in het segment ‘Machines & Technologies’. De 
vergelijkende cijfers werden conform opgesteld. 

 
(in miljoen EUR) 2019 2018 2018* % change 

 

Voor reële 
waarde 

aanpassing 

Reële 
waarde 

aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 
  

Voor reële 
waarde 

aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

Omzet 2.221,4   2.221,4 666,7 2.287,6 -3% -3% 

Adjusted EBITDA 312,1 -32,2 279,9 111,0 288,8 8% -3% 

Adjusted EBIT2 168,0 -77,8 90,2 102,0 195,4 -14% -54% 

Bedrijfsresultaat 156,2 -80,8 75,4 102,0 207,0 -25% -64% 

Winst/(verlies) van 
de periode 

124,3 -60,3 64,0 110,9 166,2 -25% -61% 

Minderheids-
belangen 

57,4 -35,1 22,3 0,0 55,3 4% -60% 

Winst /(verlies) van 
de periode toe te 
wijzen aan de 
aandeelhouders 
van de 
vennootschap 

66,9 -25,2 41,7 110,9 110,9 -40% -62% 

Totaal van de 
gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde 
resultaten toe te 
wijzen aan de 
aandeelhouders 
van de 
vennootschap 

65,5 -25,2 40,3 112,2 112,2 -42% -64% 

Investeringen 119,9   119,9 11,9 95,2 26% 26% 

Kasstroom uit 
bedrijfsactiviteiten 

254,4   254,4 85,3 192,9 32% 32% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 De Adjusted EBIT wordt door de groep beschouwd als een belangrijke prestatiemaatstaf in de vergelijking van het resultaat over de periode 2018-2019, 
aangezien het EBIT aanpassende elementen uitsluit. 
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(in miljoen EUR) 2019 2018* % change 

 

Voor reële 
waarde 

aanpassing 

Reële 
waarde 

aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

 

Voor reële 
waarde 

aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

Omzet 2.221,4   2.221,4 2.287,6 -3% -3% 

Machines & Technologies 478,4   478,4 666,7 -28% -28% 

Agro 602,8   602,8 589,8 2% 2% 

Bio-valorization 543,1   543,1 496,9 9% 9% 

Industrial Solutions 526,0   526,0 515,5 2% 2% 

T-Power 71,1   71,1 18,8 279% 279% 

Adjusted EBITDA 312,1 -32,2 279,9 288,8 8% -3% 

Machines & Technologies 44,4 0,0 44,4 111,0 -60% -60% 

Agro 118,5 -21,9 96,6 110,2 7% -12% 

Bio-valorization 56,6 -7,0 49,6 27,5 106% 80% 

Industrial Solutions 41,4 -3,4 38,0 26,5 56% 43% 

T-Power 51,2 0,0 51,2 13,5 278% 278% 

Adjusted EBIT 168,0 -77,8 90,2 195,4 -14% -54% 

Machines & Technologies 33,1 0,0 33,1 102,0 -68% -68% 

Agro3 88,4 -59,0 29,4 81,1 9% -64% 

Bio-valorization 22,7 -8,5 14,2 2,4 859% 500% 

Industrial Solutions 11,9 -10,3 1,6 5,6 113% -71% 

T-Power 12,0 0,0 12,0 4,3 179% 179% 

EBIT aanpassende elementen -11,8 -3,0 -14,8 11,6 -202% -228% 

EBIT 156,2 -80,8 75,4 207,0 -25% -64% 

 

OMZET 
De omzet op vergelijkbare basis (2019 versus 2018*) daalde met 3%. Machines & Technologies kende een sterke 
omzetdaling (-28%) als gevolg van een wereldwijde afkoeling van de machinemarkt, gedreven door het onzekere 
macro-economische klimaat. De Agro omzet bleef stabiel (-1% zonder wisselkoerseffect), terwijl de omzet van 
Bio-valorization steeg (+7,5% zonder wisselkoerseffect) dankzij PB Leiner. De omzet van Industrial Solutions steeg 
(+1,2% zonder wisselkoerseffect) voornamelijk dankzij de contributie van DYKA Group. T-Power, pas volledig 
verworven in 4Q18, droeg 71,1 miljoen EUR bij tot de 2019 omzet, wat in lijn was met verwachtingen. 

 

ADJUSTED EBITDA 
De Adjusted EBITDA na reële waarde aanpassing daalde met 3%. De impact op de 2019 Adjusted EBITDA van de 
reële waardebepaling op de voorraad bedraagt -32,2 miljoen EUR. De Adjusted EBITDA voor reële waarde 
aanpassing steeg dan met 8% of +23,3 miljoen EUR. De toepassing van IFRS 16 had een totale impact van +27,0 
miljoen EUR doordat de leasebetalingen voordien werden afgetrokken van de Adjusted EBITDA in tegenstelling 
tot de afschrijvingen. Adjusted EBITDA (exclusief de impact van IFRS 16 Leases en koerseffecten) daalde in de 
segmenten Machines & Technologies (-67,9 miljoen EUR) en Agro (-4,3 miljoen EUR) wat gecompenseerd werd 
door de stijging bij Bio-valorization (+18,3 miljoen EUR) en Industrial Solutions (+4,8 miljoen EUR) en door de 
impact van T-Power (+37,7 miljoen EUR). 
 

WINST (+) / VERLIES (-) OVER DE VERSLAGPERIODE TOEWIJSBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS 
De winst in 2019 na reële waarde aanpassing bedraagt 41,7 miljoen EUR in vergelijking met 110,9 miljoen EUR 
in dezelfde periode vorig jaar of een daling met 69,2 miljoen EUR. Dit is voornamelijk het gevolg van de 
omzetdaling in segment Machines & Technologies die niet gevolgd werd door een evenredige daling van de vaste 
kosten (impact nettowinst -51,3 miljoen EUR). De impact van de reële waardebepaling op de winst toewijsbaar 
aan de aandeelhouders bedraagt -25,2 miljoen EUR. 
 

 

 

 

                                                           
3 De 2018* Adjusted EBIT van segment Agro omvat een aanpassing van -5,1 miljoen EUR onder equity methode in 2018 ten opzichte van de gerapporteerde 
Agro EBIT door Tessenderlo Group voor 2018 van 86,3 miljoen EUR. 
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3. VOORUITZICHTEN 

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk 
verschillen. 
 
Picanol Group verwacht dat de 2020 Adjusted EBITDA hoger zal zijn dan in 2019, ook zonder rekening te houden 
met de negatieve impact op de 2019 Adjusted EBITDA van de voorraadherwaardering van -32,2 miljoen EUR. 
Deze vooruitzichten voor 2020 houden geen rekening met een potentiële impact van COVID-19 (Coronavirus). 
Deze ziekte is een nieuwe factor van onzekerheid, die naar verwachting wereldwijd een aanzienlijke negatieve 
economische impact zal hebben, en het effect ervan op de Adjusted EBITDA voor 2020 is momenteel moeilijk te 
schatten. In dit stadium en gezien de voortdurende veranderingen is het te vroeg om het volledige effect van 
COVID-19 op de financiële resultaten van 2020 te bepalen. 
 
De groep wenst te benadrukken dat ze momenteel opereert in volatiele politieke, economische en financiële 
omstandigheden. 

 
4. PRESTATIES PER BEDRIJFSSEGMENT 
 

MACHINES & TECHNOLOGIES 

(in miljoen EUR) 2019 2018 % change 

Omzet 478,4 666,7 -28% 

Adjusted EBITDA 44,4 111,0 -60% 

Adjusted EBITDA - marge 9% 17%   

Adjusted EBIT 33,1 102,0 -68% 

Adjusted EBIT - marge 7% 15%   

 
De omzet daalde in het eerste semester van 2019 met 28% als gevolg van een wereldwijde afkoeling van de 
machinemarkt, gedreven door het onzekere macro-economische klimaat. De Adjusted EBITDA daalde met 60% 
in vergelijking met vorig jaar doordat de vaste kosten niet evenredig daalden met de omzet en door de impact 
van projectkosten gelinkt aan digitalisering en automatisering, vnl. in Ieper. Daarnaast had de moeilijke 
marktsituatie een negatieve impact op de verkoopmarges. Op het segment Machines & Technologies werd geen 
reële waarde aanpassing uitgevoerd aangezien het geen deel uitmaakt van Tessenderlo Group. 

 

AGRO 

(in miljoen EUR) 2019 2018* % change 

  
Voor reële 

waarde 
aanpassing 

Reële waarde 
aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

 
Voor reële 

waarde 
aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

Omzet 602,8   602,8 589,8 2% 2% 

Adjusted EBITDA  118,5 -21,9 96,6 110,2 7% -12% 

Adjusted EBITDA - 
marge 

20%   16% 19%     

Adjusted EBIT4 88,4 -59,0 29,4 81,1 9% -64% 

Adjusted EBIT - marge 15%   5% 14%     

 
Zonder wisselkoerseffect daalde de omzet in 2019 met 1,0%. De Crop Vitality omzet steeg licht omwille van een 
verlenging van het landbouwseizoen in de VS die de 2H19 volumes positief beïnvloedde. De omzet van 
NovaSource bleef stabiel in 2H19 en kon de lagere omzet in 1H19, vanwege slechte weersomstandigheden, niet 
compenseren. De 2019 omzet van Tessenderlo Kerley International daalde omdat de stijging van de verkoopprijs 
van sulfaten in 2H19, in tegenstelling met de eerste zes maanden van 2019, de daling van de sulfatenvolumes 
niet kon compenseren.  
 
Zonder de impact van IFRS 16 en wisselkoerseffect, daalde de 2019 Adjusted EBITDA voor reële waarde 
aanpassing met -3,9% in vergelijking met vorig jaar. Crop Vitality Adjusted EBITDA daalde in 2019, hoewel in 2H19 
de aanhoudende druk op de marges kon gecompenseerd worden door hogere volumes. Het stabiele resultaat 
van NovaSource in 2H19 kon de lagere 1H19 resultaten, geïmpacteerd door weersomstandigheden, niet 

                                                           
4 De 2018* Adjusted EBIT van het Agro segment omvat een herwaarderingsimpact van -5,1 miljoen EUR onder vermogensmutatiemethode in vergelijking met 
de door Tessenderlo Group gerapporteerde Agro Adjusted EBIT voor 2018 van 86,3 miljoen EUR. 
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tenietdoen. De Adjusted EBITDA van Tessenderlo Kerley International steeg omdat de lagere sulfatenvolumes 
gecompenseerd konden worden door hogere marges en doordat 2H18 negatief beïnvloed werd door significante 
productieproblemen in Ham (België) en Rouen (Frankrijk). 
 

BIO-VALORIZATION 

(in miljoen EUR) 2019 2018* % change 

  
Voor reële 

waarde 
aanpassing 

Reële waarde 
aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

 
Voor reële 

waarde 
aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

Omzet 543,1 0,0 543,1 496,9 9% 9% 

Adjusted EBITDA 56,6 -7,0 49,6 27,5 106% 80% 

Adjusted EBITDA -
marge 

10%   9% 6%     

Adjusted EBIT 22,7 -8,5 14,2 2,4 859% 500% 

Adjusted EBIT - 
marge 

4%   3% 0%     

 
Zonder wisselkoerseffect steeg de omzet met +7,5% in 2019, omwille van hogere PB Leiner volumes. De 2019 
volumes daalden bij Akiolis, hoewel deze daling meer uitgesproken was in 1H19 dan in 2H19, toen een hittegolf 
in Frankrijk een positieve impact had op de volumes. 
 
Zonder IFRS 16 en wisselkoerseffect steeg de 2019 Adjusted EBITDA voor reële waarde aanpassing met 18,3 
miljoen EUR in 2019 (of 66,5%) tegenover vorig jaar. Terwijl Akiolis geïmpacteerd werd door lagere volumes, was 
PB Leiner in staat zijn resultaten te verbeteren dankzij hogere volumes, alsook door een betere productmix en 
lagere grondstofprijzen. 

 

INDUSTRIAL SOLUTIONS 

(in miljoen EUR) 2019 2018* % change 

  
Voor reële 

waarde 
aanpassing 

Reële waarde 
aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

 
Voor reële 

waarde 
aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

Omzet 526,0 0,0 526,0 515,5 2% 2% 

Adjusted EBITDA 41,4 -3,4 38,0 26,5 56% 43% 

Adjusted EBITDA - 
marge 

8%   7% 5%     

Adjusted EBIT 11,9 -10,3 1,6 5,6 113% -71% 

Adjusted EBIT - marge 2%   0% 1%     

 
De Industrial Solutions omzet steeg in 2019 met 1,2% door een hogere omzet bij DYKA Group dankzij gunstige 
marktomstandigheden. De 2H19 omzet van Industrial Solutions was stabiel aangezien de stijging van de omzet 
van DYKA Group werd tenietgedaan door een lagere omzet bij Performance Chemicals omwille van technische 
problemen in de fabriek te Loos (Frankrijk). 
 
De 2019 Adjusted EBITDA voor reële waarde aanpassing steeg met 4,8 miljoen EUR, zonder wisselkoerseffect en 
zonder IFRS 16 impact, voornamelijk door de stijging van de resultaten van DYKA Group dankzij hogere volumes 
en een stijging van de productie-efficiëntie omwille van voorheen uitgevoerde investeringen. De Adjusted 
EBITDA van Performance Chemicals bleef stabiel tegenover 2018, aangezien de verbetering van de 1H19 
resultaten geneutraliseerd werd door technische problemen in Loos (Frankrijk) in 2H19. De Adjusted EBITDA van 
S8 Engineering verbeterde in vergelijking met 2018, hoewel deze nog steeds negatief is, door bijkomende interne 
projecten en verdere kostenbesparingen. De 2019 Adjusted EBITDA van Mining and Industrial bleef stabiel. 
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T-POWER 

(in miljoen EUR) 2019 2018* % change 

  
Voor reële 

waarde 
aanpassing 

Reële waarde 
aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

 
Voor reële 

waarde 
aanpassing 

Na reële 
waarde 

aanpassing 

Omzet 71,1 0,0 71,1 18,8 279% 279% 

Adjusted EBITDA 51,2 0,0 51,2 13,5 278% 278% 

Adjusted EBITDA - 
marge 

72%   72% 72%     

Adjusted EBIT 12,0 0,0 12,0 4,3 179% 179% 

Adjusted EBIT - 
marge 

17%   17% 23%     

 
In 2019 droeg T-Power 71,1 miljoen EUR bij tot de omzet en 51,2 miljoen EUR tot de Adjusted EBITDA van de 
groep. Deze resultaten waren in lijn met verwachtingen, aangezien T-Power nv aan alle vereisten van de 
tollingovereenkomst voldeed. 
 
De groep heeft in 2019 de financiële structuur van T-Power nv, alsook het lopende langetermijn-
onderhoudsprogramma, herzien. In juni 2019 heeft de groep eveneens NAES Belgium bvba integraal 
overgenomen van de Amerikaanse groep NAES Corporation, een dochterbedrijf van Itochu Corporation. NAES 
Belgium zorgt sinds 2012 voor de operationele werking van de T-Power 425 MW CCGT-centrale (Combined Cycle 
Gas Turbine). Met de overname van NAES Belgium en de lokale verankering beschikt Tessenderlo Group nu ook 
over de technologische kennis en het team om T-Power volledig in eigen handen te beheren. Intussen werd de 
naam van de vennootschap gewijzigd in T-Power Energy Services bv. 
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5. VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE OP 31 DECEMBER 2019 
 
VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 

(in miljoen EUR) 2019 2018 2018* 

Omzet 2.221,4 666,7 2.287,6 

Kosten van verkopen5 -1.765,7 -499,5 -1.740,2 

BRUTOWINST 455,6 167,2 547,5 

Distributiekosten6 -113,7 -9,7 -114,8 

Algemene en administratieve kosten -136,3 -23,5 -128,3 

Verkoop- en marketingkosten -83,6 -18,0 -79,8 

Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten -31,8 -13,9 -29,2 

Adjusted EBIT 90,2 102,0 195,4 

EBIT aanpassende elementen -14,8 0,0 11,6 

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) 75,4 102,0 207,0 

Financieringsopbrengsten/(kosten) netto -3,5 1,6 4,1 

Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode, na belastingen 

0,3 32,9 3,7 

WINST VÓÓR BELASTINGEN 72,2 136,5 214,8 

Belastingen   -8,1 -25,6 -48,5 

WINST (VERLIES) VAN DE PERIODE 64,0 110,9 166,2 

Minderheidsbelang 22,3 0,0 55,3 

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR TOE TE REKENENEN AAN DE 
AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP 

 41,7 110,9 110,9 

Gewone winst per aandeel (EUR) 2,4 6,3 6,3 

Verwaterde winst per aandeel (EUR) 2,4 6,3 6,3 

 
VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE 
RESULTATEN 
 

(in miljoen EUR) 2019 2018 2018* 
WINST (VERLIES) VAN DE PERIODE 64,0 110,9 166,2 

Omrekeningsverschillen 0,1 -0,7 -2,5 

Netto wijziging in reële waarde van afgeleide financiële instrumenten, vóór 
winstbelasting 

-3,2   7,0 

Overige bewegingen 0,1   0,0 

Winstbelasting op niet-gerealiseerde resultaten 0,8   -2,0 

Niet gerealiseerde resultaten bij geassocieerde ondernemingen -0,3 1,5 0,8 

Niet-gerealiseerde resultaten die in een latere periode zullen opgenomen 
worden in de winst- en verliesrekening 

-2,4 0,8 3,4 

Herwaardering van de netto pensioenverplichtingen, vóór winstbelasting -2,6 0,0 1,4 

Winstbelasting op niet-gerealiseerde resultaten 0,7   -0,1 

Niet gerealiseerde resultaten bij geassocieerde ondernemingen 0,0 0,5   

Niet-gerealiseerde resultaten die niet in een latere periode zullen 
opgenomen worden in de winst- en verliesrekening 

-1,9 0,5 1,3 

Totaal van de niet-gerealiseerde resultaten na belastingen van de periode -4,3 1,3 4,7 

TOTAAL VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 59,7 112,2 170,9 

Minderheidsbelang 19,5 0,0 58,7 

TOTAAL VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 
TOE TE REKENEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP 

40,3 112,2 112,2 

                                                           
5 De kosten van verkopen in 2019 omvatten afschrijvingen op geherwaardeerde activa en voorraad voor -74,7 miljoen EUR. De 2018* kosten van verkopen 
omvatten afschrijvingen op geherwaardeerde activa op basis van de initiële herwaardering in 2013 van de Tessenderlo Group aandelen voor -5,1 miljoen EUR. 
6 Ten opzichte van vorig jaar werden de distributiekosten van Picanol Group voor een bedrag van 6,5 miljoen EUR voor 2019 (en 9,7 miljoen EUR voor 2018) 
apart getoond. R&D kosten ten bedrage van 13,0 miljoen EUR in 2019 (13,9 miljoen EUR in 2018) werden opgenomen in “overige bedrijfsopbrengsten en 
kosten”. Beide werden geherklasseerd vanuit kosten van verkopen.  
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 

(in miljoen EUR) 2019 2018 2018* 

VASTE ACTIVA 1.738,4 553,2 1.717,3 

Materiële vaste activa 1.078,4 64,7 993,6 

Goodwill 42,1 0,0 42,5 

Overige immateriële vaste activa 537,9 1,1 607,7 

Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie 
methode 

18,9 482,3 18,5 

Overige beleggingen 11,3 0,0 11,1 

Uitgestelde belastingsvorderingen 30,8 0,9 25,5 

Handels- en overige vorderingen 19,0 4,0 18,4 

VLOTTENDE ACTIVA 1.039,5 315,1 1.102,0 

Voorraden 380,3 62,8 398,0 

Handels- en overige vorderingen 364,7 79,3 365,9 

Afgeleide financiële instrumenten 0,0 0,0 0,9 

Geldmiddelen en kasequivalenten 290,3 173,0 337,1 

Activa aangehouden voor de verkoop 4,1 0,0 0,0 

TOTAAL ACTIVA 2.777,9 868,3 2.819,3 

     

Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders 773,1 738,9 745,0 

Kapitaal 21,7 21,7 21,7 

Uitgiftepremies 1,5 1,5 1,5 

Reserves & overgedragen winst 749,9 715,6 721,8 

Minderheidsbelangen 659,9 0,0 700,4 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1.433,0 738,9 1.445,4 

    

VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 860,1 9,0 926,2 

Financiële schulden 426,3 4,1 475,8 

Personeelsbeloningen 64,7 0,0 62,0 

Voorzieningen  132,3 4,6 128,9 

Handels- en overige schulden 10,1 0,3 2,6 

Afgeleide financiële instrumenten 31,5 0,0 40,8 

Uitgestelde belastingschulden 195,2 0,0 216,3 

VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 484,8 120,4 447,7 

Korte termijn schulden bij kredietinstellingen 0,1  0,1 

Financiële schulden 98,9 1,2 49,2 

Handels- en overige schulden 348,1 109,9 357,0 

Afgeleide financiële instrumenten 12,7 0,0 13,6 

Te betalen belastingen 4,1 1,1 2,2 

Personeelsbeloningen 1,5 0,9 2,1 

Voorzieningen 19,3 7,4 23,4 

TOTAAL PASSIVA 2.777,9 868,3 2.819,3 
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VERKORT CONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
 

(in miljoen EUR) 2019 2018 2018* 

WINST (VERLIES) VAN DE PERIODE 64,0 110,9 166,2 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen7 192,7 9,0 93,4 

Wijzigingen in de voorzieningen -1,6 -2,0 -3,8 

Financieringskosten 26,7 3,0 24,7 

Financieringsopbrengsten -23,1 -4,5 -28,8 

(Winst)/verlies op de verkoop van vaste activa -3,5 0,1 -0,4 

Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode, na belastingen 

-0,3 -32,9 -3,7 

Belastingen op het resultaat 8,1 25,6 48,5 

Wijziging in voorraden8 16,0 -2,6 -27,1 

Wijziging in handels- en overige vorderingen 12,9 16,7 10,1 

Wijziging in handels- en overige schulden -4,9 -13,9 -29,1 

Toename/(afname) van waardeverminderingen op vlottende activa 5,1 3,4 4,8 

Overige kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 1,9 0,0 -16,2 

Cash uit bedrijfsactiviteiten 294,0 112,7 238,8 

Betaalde winstbelasting -39,7 -27,4 -49,2 

Ontvangen dividenden 0,1 0,0 3,3 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 254,4 85,3 192,9 

     

Investeringen in materiële vaste activa -118,2 -11,5 -93,8 

Investeringen in immateriële vaste activa -1,7 -0,4 -1,4 

Aanschaffing van beleggingen, na aftrek van verworven geldmiddelen 164,0 0,0 -50,5 

Investeringen in geassocieerde ondernemingen 1,1 -30,4 0,0 

Ontvangsten uit de verkoop van vaste activa 6,0 0,0 10,2 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 51,2 -42,3 -135,5 

     

Aankoop van belang van minderheidsaandeelhouders -64,3 0,0 -30,4 

Transacties met minderheidsaandeelhouders - omzetting van warranten 0,2 0,0 0,3 

Lease betalingen -25,4 0,0 0,0 

Opname van intrestdragende financiële verplichtingen 18,7 1,3 12,8 

Terugbetalingen van intrestdragende financiële verplichtingen -83,1 -2,1 -18,5 

Betaalde interesten -21,9 -1,9 -15,6 

Ontvangen interesten 4,9 3,7 5,9 

Uitgekeerde dividenden -3,5 -3,5 -3,5 

Afhandeling intrest rate swap T-Power -8,0     

Overige kasstromen uit financieringsactiviteiten -6,2 0,0 -1,9 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -188,8 -2,5 -51,0 

     

Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten 116,8 40,6 6,3 

Effect van wisselkoerswijzigingen 0,3 -0,9 2,0 

Nettokaspositie begin van de periode 173,0 133,4 328,7 

Nettokaspositie einde van de periode 290,3 173,0 337,0 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 De afschrijvingen stijgen door de impact van IFRS 16 (+25,1 miljoen EUR), door de afschrijvingen op de geherwaardeerde activa (+ 45,6 miljoen EUR) en door 
de hogere afschrijvingen naar aanleiding van de acquisitie van T-Power in 4Q18.  
8 De daling van de voorraad wordt beïnvloed door de afschrijving van de geherwaardeerde voorraad voor 32,2 miljoen EUR. 
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6. VERKLARING VAN DE COMMISSARIS 
De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises, vertegenwoordigd door Patrick De Schutter, 
heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel 
belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué. 

 
7. DIVIDEND 
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 18 mei 2020 voorstellen om een brutodividend van 0,2 
EUR per aandeel uit te keren voor het boekjaar 2019. 

 
8. FINANCIËLE KALENDER 
Het jaarverslag voor het boekjaar 2019 en het duurzaamheidsverslag zullen vanaf 2 april 2020 beschikbaar zijn 
op de groepswebsite www.picanolgroup.com. 
 

▪ Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 18 mei 2020 
▪ Resultaten eerste jaarhelft 2020    27 augustus 2020 

 
 
Over Picanol Group  
Picanol Group is een gediversifieerde industriële groep en is wereldwijd actief op gebied van machinebouw, 
landbouw, voeding, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige industriële 
markten. De producten van de groep worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, industriële en 
verbruikersmarkten. In 2019 realiseerde Picanol Group een geconsolideerde omzet van 2,2 miljard EUR. Picanol 
Group telt wereldwijd ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels (PIC). 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Frederic Dryhoel, op het nummer +32 (0)57 222 364 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be 
 
Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van Picanol Group: 
www.picanolgroup.com 

 
Disclaimer 
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over 
toekomstige gebeurtenissen op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen 
betrekking op bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van 
resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Picanol Group verstrekt 
de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op 
geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen in het licht 
van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Picanol Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door 
derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door Picanol Group 
zijn gemachtigd). Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van 
door derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven 
persbericht. 
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