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– GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2014 – 

 

RESULTATEN 2014 IN LIJN MET VERWACHTINGEN  
 

PICANOL GROUP START 2015 MET GOED GEVULD ORDERBOEK  
 

In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group (Euronext: PIC) 
over het volledige boekjaar 2014 een geconsolideerde omzet van 418,2 miljoen euro, 
in vergelijking met de 559,9 miljoen euro in 2013 – het beste jaar uit de geschiedenis 
van de groep. 

 
De divisie Weaving Machines kende een aarzelende start in 2014 op basis van het 
zwakkere orderboek eind 2013. De eerste jaarhelft werd gekenmerkt door een lagere 
vraag naar weefmachines wereldwijd. Dit resulteerde in een forse daling van de 
bestellingen in vergelijking met het recordjaar 2013. In het vierde kwartaal van 2014 
steeg de vraag naar Picanolweefmachines, waarbij het technologisch marktleiderschap 
van Picanol extra ondersteund werd door de zwakkere euro. 
 
De lagere vraag vanuit Weaving Machines vertaalde zich ook in een omzetdaling voor 
Industries in 2014. De omzetdaling werd ten dele gecompenseerd door een stijgende 
omzet voor andere klanten, waarbij Industries volop inzet op engineered casting 
solutions (Proferro) en zijn controllercompetenties (PsiControl) om nieuwe projecten 
aan te trekken. 
  
De groep sluit het jaar 2014 af met een nettowinst van 52,4 miljoen euro, in 
vergelijking met 73,1 miljoen euro in 2013. 
 

■ De raad van bestuur zal voor de eerste keer sinds het boekjaar 2007 aan de algemene 
vergadering op 15 april 2015 voorstellen om een brutodividend van 0,1 euro per 
aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro.  
 

■ Om een aantal projecten tijdig te kunnen opvangen zoekt de Picanol Group 
momenteel een 30-tal extra tijdelijke arbeiders voor de productievestiging in Ieper. 
Daarnaast heeft de groep nog een 10-tal vacatures voor ingenieurs en technisch 
geschoolde arbeiders. 

 

■ Voor de eerste jaarhelft van 2015 verwacht de Picanol Group een omzetstijging te 
realiseren, om te landen tussen de omzet van de eerste jaarhelft van 2013 en die van 
2014.  
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Weaving Machines 
Weaving Machines kende een aarzelende start in 2014 op basis van het zwakkere orderboek 
eind 2013. De eerste jaarhelft werd gekenmerkt door een lagere vraag naar weefmachines. 
Dit resulteerde in een fors lagere output in vergelijking met het recordjaar 2013. In het 
vierde kwartaal van 2014 steeg de vraag naar Picanolweefmachines, waarbij het 
technologisch marktleiderschap van Picanol extra ondersteund werd door de zwakkere euro. 
 
In 2014 nam Picanol met succes deel aan een aantal internationale vakbeurzen om zich als 
technologisch marktleider in grijper- en luchtweefmachines te bevestigen. Zo nam het deel 
aan onder meer Techtextil Middle East (Dubai), Dhaka International Textile & Garment 
Machinery Exhibition (Bangladesh), Kortex Korea (Korea), Textile Asia en Igatex (Pakistan), 
Inlegmash Moscow (Rusland), Indo Inter Tex Jakarta (Indonesië) en Techtextil North America 
(VS). Op ITMA-ASIA + CITME 2014 stelde Picanol voor het eerst zijn GTMax-i 
grijperweefmachine voor, de high-performance versie van de GT-Max. In oktober 2014 
organiseerde Picanol ook een open dag in Zuid-Korea om de voordelen van zijn 
grijpertechnologie aan Koreaanse wevers voor te stellen.  
 
In 2014 investeerde Picanol verder in de vernieuwing en modernisering van zijn 
productievestigingen. In combinatie met verdere productiviteits- en kwaliteitsverbeteringen 
wil de Picanol Group in Ieper zo zijn concurrentiepositie verbeteren. Naast de aankoop van 
verschillende nieuwe afwerkingsmachines investeerde Picanol in een nieuwe proefdraaizone 
en een nieuw trainingscentrum voor weefmachines in Ieper, waardoor Picanol een nog 
hogere kwaliteit en service kan aanbieden. De nieuwe gebouwen werden plechtig geopend 
in aanwezigheid van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering. Picanol 
vierde in 2014 de 20ste verjaardag van zijn productievestiging in Suzhou en meer dan 50 jaar 
aanwezigheid op de Chinese markt. 
 
Industries 
De lagere vraag vanuit Weaving Machines vertaalde zich in een omzetdaling voor Industries 
in 2014. De omzetdaling werd ten dele gecompenseerd door een stijgende omzet voor 
andere klanten.  
 
In 2014 heeft Proferro opnieuw sterk ingezet op zijn engineered casting solutions. De 3 
pijlerstrategie gieten-afwerken-montage en de HWS-vormlijn worden meer en meer door de 
markt gewaardeerd. Hierdoor kon Proferro in 2014 zijn klantenportefeuille verder 
uitbreiden, zowel in gietwerk als in de afwerking van gietstukken. 
 
Door sterk te focussen op zijn custom-made controllers voor middelgrote reeksen en op zijn 
expertise in Electronic Manufacturing Services (EMS) haalde PsiControl enkele nieuwe 
klantenprojecten binnen, onder meer in machinebouw en de zorgsector. De tandem tussen 
de productievestigingen in Ieper en Rasnov is daarbij een belangrijke troef voor PsiControl. 
In 2014 nam PsiControl deel aan enkele vakbeurzen om zijn SwipeStat-platform te 
introduceren, waarmee het inspeelt op de stijgende vraag naar interfaces die gebaseerd zijn 
op touch technologie. 
 
Ook in 2014 bleef de divisie Industries verder investeren in de vernieuwing en modernisering 
van zijn technologie- en productiefaciliteiten. Zo investeerde Proferro in een uitbreiding van 
de gietzone om de productiesnelheid van nodulair gietijzer op de HWS-vormlijn op te 
drijven. PsiControl investeerde in 2014 in onder meer nieuwe magazijnruimtes en een 
nieuwe 3D Automated Optical Inspection (AOI)-installatie in Ieper.  
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TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING 
De geconsolideerde omzet van de Picanol Group voor het volledige boekjaar 2014 bedraagt 
418,2 miljoen euro, een omzetdaling van 25% in vergelijking met 559,9 miljoen euro in 2013. 
De omzet van Picanol NV daalde met 29 % van 431,9 miljoen euro in 2013 naar 305,6 
miljoen euro in 2014, door de daling in de wereldwijde markt voor weefmachines. 
 
De brutowinst van de Picanol Group voor het boekjaar 2014 bedraagt 86,4 miljoen euro, in 
vergelijking met 137,4 miljoen euro in 2013. Het brutowinstpercentage daalde van 24,5% 
naar 20,7%. Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten daalde met 47%, van 103,7 miljoen euro 
in 2013 tot 54,2 miljoen euro in 2014. 
 
De Picanol Group sluit het jaar 2014 af met een nettowinst van 52,4 miljoen euro, in 
vergelijking met 73,1 miljoen euro in 2013. Het aandeel van het resultaat van Tessenderlo 
Chemie NV voor het boekjaar 2014 bedraagt 11,7 miljoen euro. 
 
Dividend 
De raad van bestuur zal voor de eerste keer sinds het boekjaar 2007 aan de algemene 
vergadering op 15 april 2015 voorstellen om een brutodividend van 0,1 euro per aandeel uit 
te keren, voor een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro. 
 
Vooruitzichten 
Picanol verwacht dat de wereldmarkt voor weefmachines in 2015 ongeveer op hetzelfde 
niveau zal blijven als in 2014. Het orderboek is voor de eerste jaarhelft van 2015 goed gevuld 
door de stijgende vraag naar kwaliteit en technologie, mede ondersteund door de gunstige 
koers van de euro. Het tweede halfjaar is voorlopig minder duidelijk, aangezien 
investeringsbeslissingen in nieuwe machines beïnvloed kunnen worden door prijzen van 
energie en grondstoffen en door wisselkoersevoluties. Op basis van de vooruitzichten van 
Weaving Machines mikt Industries ook in 2015 voornamelijk op verdere groei, zij het 
gedifferentieerd in de verschillende afzetgebieden.  
 
Voor de eerste jaarhelft van 2015 verwacht de Picanol Group een omzetstijging te 
realiseren, om te landen tussen de omzet van de eerste jaarhelft van 2013 en die van 2014. 
 
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 2014 (Geconsolideerd & geauditeerd) 

 

Picanol Group (in ‘000 euro) 2014 2013 

Opbrengsten 418.165 559.979 

Kosten van verkopen -331.793 -422.569 

BRUTOWINST 86.372 137.411 

Brutowinst % op omzet 20,7% 24,5% 

Algemene en administratieve kosten -16.216 -17.349 

Verkoop- en marketingkosten -16.294 -16.779 

Overige bedrijfsopbrengsten 502 377 

Overige bedrijfsuitgaven -183 -4 

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 54.180 103.656 

Financieringsopbrengsten 2.180 4.590 

Financieringskosten -738 -1.963 

Overige financiële opbrengsten 1.245 1.022 

Overige financiële lasten -1.125 -917 

WINST VÓÓR BELASTINGEN 55.742 106.387 

Belastingen -15.075 -30.830 

WINST NA BELASTINGEN 40.667 75.556 

Aandeel in het resultaat van geassocieerde 
ondernemingen 

11.735 -2.387 

WINST  52.402 73.168 

AANDEEL VAN DE GROEP  
IN WINST  

52.402 73.168 

Totaal van de gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten over de verslagperiode  

47.876 70.806 

EIGEN VERMOGEN 336.343 288.467 

TOTAAL BALANS 460.004 420.895 

 
Beknopte kasstroomtabel 

 

 

Kerncijfers per aandeel 

(in ‘000 euro) 2014 2013 

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

4,87 
3,06 
3,15 
2,96 

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

Winst per aandeel na dilutie 2,96 4,13 

Aantal aandelen 17.700.000 17.700.000 

 
  

(in ‘000 euro) 2014 2013 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 73.049 97.116 

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa -12.806 -10.270 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten - investeringen 60.243 86.846 

Investeringen in geassocieerde ondernemingen -71.870 -192.370 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.689 1.449 

Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten -10.962 -104.855 
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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 
Om een aantal projecten tijdig te kunnen opvangen zoekt de Picanol Group momenteel een 
30-tal extra tijdelijke arbeiders voor de productievestiging in Ieper. Daarnaast heeft de groep 
nog een 10-tal vacatures voor ingenieurs en technisch geschoolde arbeiders. De vacatures 
worden bekendgemaakt op de website www.picanolgroup.com.  
 
FINANCIËLE KALENDER 
Het jaarlijks financieel verslag (jaarverslag) over het boekjaar 2014 is vanaf 11 maart 2015 
beschikbaar op de corporate website www.picanolgroup.com.  
 
Jaarlijkse algemene vergadering  15/04/2015 
Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten   26/08/2015 (voorbeurs) 
Bekendmaking jaarresultaten 2015       09/03/2016 (voorbeurs) 
Jaarlijkse algemene vergadering            20/04/2016 
 
 
Over de Picanol Group 
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, 
productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines, engineered casting solutions en custom 
made controllers.  
Divisie Weaving Machines: 
Picanol ontwikkelt, produceert en verkoopt 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 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. Naast het met hoge precisie vervaardigen van metalen onderdelen, 
matrijzenbouw en revisie van matrijzen is Melotte al enkele jaren actief in het 3D-printen van 
onderdelen. 
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 2014 realiseerde de 
Picanol Group een geconsolideerde omzet van 418,2 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd 
ruim 2.000 medewerkers en is genoteerd op Euronext Brussels (PIC).De Picanol Group werd in 1936 
opgericht en vierde in 2011 zijn 75-jarig bestaan. Sinds 2013 heeft de Picanol Group ook een 
referentiebelang in de Tessenderlo Group (Euronext: TESB). 
 
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 

http://www.picanolgroup.com/
mailto:frederic.dryhoel@picanol.be
http://www.picanolgroup.com/

