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 PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

Halfjaarlijkse informatie – cijfers H1 2016 
24 augustus 2016 – 8u00 CET 

 
- Geconsolideerde resultaten H1 2016 - 

 

PICANOL GROUP REALISEERT STERKSTE HALFJAAR UIT ZIJN GESCHIEDENIS 
  

VERHOOGDE OMZETPROGNOSE VOOR 2016 OP BASIS  
VAN GOED GEVULD ORDERBOEK 

 

 De Picanol Group (Euronext: PIC) realiseerde in de eerste jaarhelft van 2016 een 
geconsolideerde omzet van 329,7 miljoen euro, een stijging van 27% in vergelijking met 
259,8 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2015. 

 
Zoals eerder aangekondigd kende de divisie Weaving Machines in de eerste helft van 
2016 wereldwijd een aanhoudend hoge vraag naar Picanolweefmachines, waarbij de 
groep sterk heeft ingezet op flexibiliteit om productiepieken op te vangen. Ook de 
divisie Industries kende een sterke eerste jaarhelft dankzij de hogere vraag vanuit 
Weaving Machines en projecten bij andere klanten, waardoor Proferro (gieterij en 
mechanische afwerking) en PsiControl (controllers) een omzetgroei konden realiseren. 
 
Deze activiteiten zorgden in de eerste jaarhelft van 2016 voor een nettowinst van 48,1 
miljoen euro, in vergelijking met 30,3 miljoen euro in dezelfde periode in 2015. 
Daarnaast zorgde Tessenderlo Chemie NV in het eerste halfjaar van 2016 voor een 
positieve bijdrage in het nettoresultaat van 12,3 miljoen euro (in vergelijking met 11,7 
miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar). De Picanol Group sluit de eerste jaarhelft 
van 2016 af met een nettowinst van 60,4 miljoen euro tegenover 42,0 miljoen euro in 
de eerste jaarhelft van 2015. 

 

 Op basis van het huidige orderboek en de aanhoudende vraag naar 
Picanolweefmachines verhoogt de Picanol Group zijn omzetprognose voor het volledige 
boekjaar 2016. De groep verwacht in 2016 een omzetstijging te realiseren van ongeveer 
10% ten opzichte van 2013, het beste jaar uit de geschiedenis van de groep. 

 

 De Picanol Group heeft momenteel een 35-tal vacatures voor zijn hoofdzetel in Ieper. 
De vacatures worden bekendgemaakt op de website www.picanolgroup.com.  

 
  

http://www.picanolgroup.com/jobs
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Halfjaarlijkse informatie – cijfers H1 2016 onder IFRS-boekhoudnormen 
 

I. KERNCIJFERS 
 

Geconsolideerde resultaten (in '000 euro) 30/06/2016 30/06/2015  

   

Opbrengsten 329.707 259.799 

Kosten van verkopen -243.933 -202.114 

BRUTOWINST 85.774 57.685 

Brutowinst % op omzet 26% 22% 

Algemene en administratieve kosten -8.949 -8.436 

Verkoop - en marketingkosten -9.805 -8.937 

Overige bedrijfsopbrengsten 330 35 

Overige bedrijfsuitgaven -461 -144 

EBITDA* 70.020 43.179 

EBIT** 66.889 40.203 

Nettofinancieringskosten 578 566 

Overig financieel resultaat -113 -48 

WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN 67.354 40.721 

Belastingen -19.260 -10.432 

WINST OF VERLIES 48.094 30.288 
Aandeel in het resultaat van  
geassocieerde ondernemingen 12.290 11.740 

AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES 60.384 42.028 

   

Balansinformatie (in '000 euro) 30/06/2016 30/06/2015 

   

EIGEN VERMOGEN 472.724 380.089 

TOTAAL BALANS 629.087 522.911 

   

Kerncijfers per aandeel (in euro, uitgezonderd aantal 
aandelen) 30/06/2016 30/06/2015 

   

Gewone winst of verlies per aandeel 3,41 2,37 

Winst of verlies per aandeel na verwateringseffect 3,41 2,37 

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 FINANCIËLE STATEN 
 
GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
 

PICANOL GROUP (in '000 euro) 30/06/2016 30/06/2015 

Opbrengsten 329.707 259.799 

Kosten van verkopen -243.933 -202.114 

BRUTOWINST 85.774 57.685 

Brutowinst % op omzet 26% 22% 

      

Algemene en administratieve kosten -8.949 -8.436 

Verkoop- en marketingkosten -9.805 -8.937 

Overige bedrijfsopbrengsten 330 35 

Overige bedrijfsuitgaven -461 -144 

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN 66.889 40.203 

Financieringsopbrengsten 1.340 1.156 

Financieringskosten -762 -589 

Overige financiële opbrengsten 216 465 

Overige financiële lasten -329 -514 

WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN 67.354 40.721 

Belastingen  -19.260 -10.432 

WINST OF VERLIES 48.094 30.288 

Aandeel in het resultaat van geassocieerde 
ondernemingen  

12.290 
 

11.740 
 

AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES 60.384 42.028 

     

PICANOL GROUP (in euro) 30/06/2016 30/06/2015 

Gewone winst per aandeel 3,41 2,37 

Winst per aandeel na verwateringseffect 3,41 2,37 

 
VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAAL RESULTAAT 
 

PICANOL GROUP (in '000 euro) 30/06/2016 30/06/2015 

WINST / (VERLIES) VAN DE PERIODE 60.384 42.028 

     

Totaal van niet-gerealiseerde resultaten    

Items die daarna niet naar winst en verlies zullen 
worden overgeboekt: -4.410 2.701 

  Actuariële winsten / (verliezen)    

  Actuariële winsten / (verliezen) bij geassocieerde     
  ondernemingen -4.410 2.701 

Items die daarna naar winst en verlies zullen 
worden overgeboekt wanneer aan specifieke 
voorwaarden is voldaan: -729 786 

  Valutakoersverschillen als gevolg van de   
  omrekening van buitenlandse activiteiten -1.147 3.477 

  Valutakoersverschillen als gevolg van de  
  omrekening van buitenlandse activiteiten bij   
  geassocieerde ondernemingen 1.129 -2.946 

  Aandeel andere niet-gerealiseerde resultaten  
  van geassocieerde ondernemingen -711 255 

Andere elementen van het totaal resultaat na 
belastingen van de periode -5.139 3.487 

    

TOTAAL RESULTAAT 55.245 45.514 
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GECONSOLIDEERDE BALANS 
 

PICANOL GROUP (in '000 euro) 30/06/2016 31/12/2015 

      

VASTE ACTIVA 392.173 371.361 

Immateriële vaste activa 1.311 1.659 

Goodwill 0 0 

Materiële vaste activa 58.921 60.163 

Deelnemingen in geassocieerde ondernemingen 330.361 308.101 

Andere financiële vaste activa 44 44 

Vorderingen op meer dan één jaar 745 617 

Uitgestelde belastingvorderingen 791 777 
      

VLOTTENDE ACTIVA 236.914 193.529 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 61.529 53.063 

Handelsvorderingen 65.394 49.220 

Overige vorderingen 16.444 13.895 

Geldmiddelen en kasequivalenten 93.547 77.351 
      

TOTAAL ACTIVA 629.087 564.890 

    

EIGEN VERMOGEN 472.724 419.249 

Kapitaal 21.720 21.720 

Uitgiftepremies 1.518 1.518 

Reserves 440.270 385.648 

Omrekeningsverschillen 9.216 10.363 

Minderheidsbelangen 0 0 

VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 14.786 15.099 

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 5.551 5.888 

Voorzieningen  109 109 

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties 9.126 9.102 

Intrestdragende financiële verplichtingen 0 0 

Overige schulden 0 0 
      

VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 141.577 130.542 

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1.362 1.362 

Voorzieningen 7.013 6.651 

Intrestdragende financiële verplichtingen 3.522 5.165 

Handelsschulden 74.705 63.666 

Winstbelastingen 10.591 2.208 

Overige verplichtingen 44.384 51.490 
      

TOTAAL PASSIVA 629.087 564.890 
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
 

PICANOL GROUP (in '000 euro) 30/06/2016 30/06/2015 

     

Resultaat van de bedrijfsactiviteiten 66.889 40.203 

    
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4.572 4.585 
Bijzondere waardeverminderingen van activa 48 236 

Toename/ (afname) van waardeverminderingen op vlottende 
activa -1.514 -1.000 
Wijzigingen in de voorzieningen 25 -845 
Winst/(verlies) op de vervreemding van vaste activa 0 0 
    

Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 70.020 43.179 

    

Wijzigingen in het werkkapitaal -21.870 -22.560 

Betaalde winstbelasting -10.634 -6.235 

Ontvangen intrest 1.340 1.156 
    

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 38.856 15.540 

    

Investeringen in immateriële vaste activa -248 -7 

Investeringen in materiële vaste activa -3.138 -4.192 

Investeringen in geassocieerde ondernemingen -13.962 -19.019 
    

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -17.393 -23.218 

    
Betaalde intrest -762 -589 
Uitgekeerde dividenden -1.770 -1.770 
Toename/ (afname) van exportfinancieringen -380 1.168 
Terugbetalingen van intrestdragende financiële verplichtingen -1.264 -2.638 
    

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten -4.175 -3.829 

    

Effect van wisselkoerswijzigingen -1.093 2.462 
    

Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten 16.196 -9.046 

    
Nettokaspositie begin van de periode 77.351 29.509 
Nettokaspositie einde van de periode 93.547 20.463 
  16.196 -9.046 
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN 
 
De wijzigingen in het eigen vermogen kunnen als volgt gedetailleerd worden: 
 
Per 30 juni 2016: 

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 1.518 385.648 10.363 419.249 0 419.249 

Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 0 0 0 

Resultaat over de verslagperiode 0 0 60.384 0 60.384 0 60.384 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 -1.147 -1.147 0 -1.147 
Aandeel in andere elementen van het resultaat 
van geassocieerde ondernemingen 0 0 -3.992 0 -3.992 0 -3.992 

Totaal erkenden winsten en verliezen 0 0 60.384 -1.147 55.245 0 55.245 

Dividenden 0 0 -1.770 0 -1.770 0 -1.770 

Per einde van de verslagperiode 21.720 1.518 440.270 9.216 472.724 0 472.724 

 
 
Per 30 juni 2015: 

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 1.518 305.574 7.531 336.343 0 336.343 

Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 0 0 0 

Resultaat over de verslagperiode 0 0 42.028 0 42.028 0 42.028 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 3.477 3.477 0 3.477 
Aandeel in andere elementen van het resultaat 
van geassocieerde ondernemingen 0 0 10 0 10 0 10 

Totaal erkenden winsten en verliezen 0 0 42.028 3.477 45.514 0 45.514 

Dividenden 0 0 -1.770 0 -1.770 0 -1.770 

Per einde van de verslagperiode 21.720 1.518 345.843 11.008 380.089 0 380.089 

 

 
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 23 augustus 2016. 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 2015.  
 

In vergelijking met het geconsolideerde jaarverslag op 31 december 2015 werden volgende 
nieuwe Standaarden en Interpretaties van toepassing:  
 Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2016 

- Verbeteringen aan IFRS (2010-2012) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 februari 2015) 
- Verbeteringen aan IFRS (2012-2014) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016) 
- Aanpassing van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – Initiatief rond informatieverschaffing 

(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016) 
- Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste activa – Verduidelijking van 

aanvaardbare afschrijvingsmethodes (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016) 
- Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen – Werknemersbijdragen (toepasbaar voor boekjaren 

vanaf 1 februari 2015) 
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De toepassing van de standaarden van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 
2016 hebben geen materiële impact op de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. 
 

Wijzigingen in de consolidatiekring 
In de eerste jaarhelft van 2016 waren er geen wijzigingen in de consolidatiekring. 
 

III. HALFJAARRAPPORT 
 
1. TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING 
De Picanol Group realiseerde in de eerste jaarhelft van 2016 een geconsolideerde omzet van 
329,7 miljoen euro, een stijging van 27% in vergelijking met 259,8 miljoen euro in de eerste 
jaarhelft van 2015. Beide divisies zagen hun omzet stijgen op basis van de hogere volumes 
tijdens de eerste jaarhelft van 2016. 
 
De brutowinst in de eerste helft van 2016 bedroeg 85,8 miljoen euro in vergelijking met 57,7 
miljoen euro in de eerste zes maanden van 2015 bij een brutomarge-percentage dat steeg van 
22% naar 26%. Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg 66,9 miljoen euro in vergelijking met 40,2 
miljoen euro vorig jaar. Dit komt neer op een EBIT-marge van +20,3% versus +15,5% in de 
eerste helft van vorig jaar. De belasting op het resultaat bedroeg -19,3 miljoen euro tegenover 
-10,4 miljoen euro vorig jaar of een belastingvoet van 28,6% versus 25,6% vorig jaar.  
 
Het aandeel van het resultaat van Tessenderlo Chemie NV voor de eerste jaarhelft 2016 
bedraagt 12,3 miljoen euro. Het perioderesultaat van Tessenderlo Chemie bedraagt 40,7 
miljoen euro. Hierop werd een reële waardeaanpassing uitgevoerd van -1,7 miljoen euro 
(afschrijvingen op geherwaardeerde vaste activa na belastingen). Het gemiddelde participatie 
percentage over de eerste jaarhelft bedraagt 31,5% waardoor het aandeel in het resultaat van 
Tessenderlo Chemie 12,3 miljoen euro bedraagt. Voor meer informatie over de tussentijdse 
geconsolideerde financiële staten van Tessenderlo Chemie verwijzen we naar het persbericht 
van de halfjaarlijkse informatie van Tessenderlo Chemie op www.tessenderlo.com. 
 
De Picanol Group sluit de eerste jaarhelft af met een nettoresultaat van 60,4 miljoen euro in 
vergelijking met 42,0 miljoen euro over dezelfde periode in 2015. 
 
2. GESEGMENTEERDE INFORMATIE 
 

(in '000 euro) 
Weaving Machines Industries 

Non-segment/ 
(eliminaties) 

Picanol Group 

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

                  

Externe opbrengsten 288.205 220.973 41.502 38.826     329.707 259.799 

Interne opbrengsten 642 520 45.601 34.293 -46.243 -34.813 0 0 

Totale opbrengsten 288.847 221.493 87.103 73.119 -46.243 -34.813 329.707 259.799 

                  

Resultaat van 
bedrijfsactiviteiten 57.927 35.288 8.962 4.915     66.889 40.203 

                  

Overige gesegmenteerde informatie:               

                  

Financieringsopbrengsten 1.338 1.151 2 5     1.340 1.156 

Financieringskosten -688 -479 -73 -110     -762 -589 

                  

Afschrijvingen 2.538 2.739 2.034 1.846     4.572 4.585 

Investeringen 1.824 729 1.607 3.470     3.431 4.199 

 

http://www.tessenderlo.com/
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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 288,8 miljoen euro, een stijging van 
30,4% in vergelijking met 221,5 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Zoals verwacht en 
eerder aangekondigd kende de divisie Weaving Machines een sterke eerste jaarhelft in 2016 
door de stijgende vraag naar kwaliteit en technologie, mede ondersteund door de gunstige 
koers van de euro. Het bedrijfsresultaat van de divisie Weaving Machines bedroeg 57,9 
miljoen euro in vergelijking met 35,3 miljoen euro vorig jaar. 
 
INDUSTRIES 
De omzet van de divisie Industries bedroeg 87,1 miljoen euro, een stijging van 19% in 
vergelijking met 73,1 miljoen euro in dezelfde periode in 2015. De hogere vraag vanuit 
Weaving Machines vertaalde zich ook in een omzetstijging voor Industries in de eerste 
jaarhelft van 2016. Bovendien realiseerde Industries een omzetstijging van 7% voor andere 
klanten, waarbij het volop inzet op zijn expertise in gietstukken en mechanische afwerking 
(Proferro) en controllercompetenties (PsiControl) om nieuwe projecten aan te trekken. In de 
eerste jaarhelft van 2016 kon Proferro zijn klantenportefeuille voor gietstukken en 
mechanische afwerking verder uitbreiden, al werd het ook geconfronteerd met een minder 
gunstige conjunctuur in onder meer agro. PsiControl realiseerde een verdere groei bij 
bestaande klanten en realiseerde ook enkele nieuwe klantenprojecten in onder meer 
machinebouw, healthcare en HVAC. Door een verdere kostenbeheersing in combinatie met 
een verbeterde productiviteit bedroeg het bedrijfsresultaat van de divisie Industries 8,9 
miljoen euro in vergelijking met 4,9 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2015.  
 
3. BALANS EN KASSTROOM  
Het balanstotaal van de Picanol Group steeg met 11% van 564,9 miljoen euro op 31 december 
2015 naar 629,1 miljoen euro op 30 juni 2016. Het werkkapitaal steeg met 21,9 miljoen euro 
door een toename van de voorraden en handelsvorderingen ten gevolge van de toegenomen 
activiteit. De liquide middelen stegen van 77,3 miljoen euro tot 93,5 miljoen euro. Tijdens de 
eerste jaarhelft bedroeg de nettokasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 38,9 miljoen euro. De 
Picanol Group investeerde tijdens de eerste jaarhelft voor 3,4 miljoen euro in vaste activa en 
voor 14,0 miljoen euro in geassocieerde onderneming Tessenderlo Chemie. Per 30 juni 2016 
heeft de Picanol Group 13.958.384 aandelen in Tessenderlo Chemie (of 32,5% van de 
uitstaande aandelen per 30/06/2016). 
 
4. DIVIDENDEN 
In de eerste helft van 2016 werden door Picanol NV dividenden voor een totaalbedrag van 1,8 
miljoen euro uitgekeerd.  

 
5. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM  
Er zijn geen markante gebeurtenissen na balansdatum. 
 
6. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 
Er zijn geen wezenlijke veranderingen in de transacties met verbonden partijen in vergelijking 
met de situatie op 31 december 2015. 
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7. VOORUITZICHTEN  
Op basis van het huidige orderboek en de aanhoudende vraag naar Picanolweefmachines 
verhoogt de Picanol Group zijn omzetprognose voor het volledige boekjaar 2016. De groep 
verwacht in 2016 een omzetstijging te realiseren van ongeveer 10% ten opzichte van 2013, 
het beste jaar uit de geschiedenis van de groep. In 2016 viert de Picanol Group zijn 80ste 
verjaardag.  
 
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. 
 
8. 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.  
Risico verbonden aan de ontwikkeling van de conjunctuur en de businesscyclus 
De toekomstige resultaten van de vennootschap zijn sterk afhankelijk 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, wisselkoers-
schommelingen 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.  
 

FINANCIËLE KALENDER  
Bekendmaking jaarresultaten 2016  01/03/2017 (voorbeurs)  
Jaarlijkse algemene vergadering  19/04/2017  

 
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 2016 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. 



 

 

10/11 
 

VERSLAG INZAKE HET BEPERKT NAZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE 
FINANCIËLE INFORMATIE VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2016 
 
Aan de raad van bestuur 
In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse 
financiële informatie omvat de geconsolideerde balans op 30 juni 2016, de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening, het verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, het 
geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde 
kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve 
toelichtingen 1 tot 8. 
 
Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 
Wij hebben het beperkt nazicht uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële 
informatie van Picanol NV (“de vennootschap”) en zijn dochterondernemingen (samen “de 
groep”), opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standard IAS 
34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie. De totale 
activa in de geconsolideerde balans bedragen 629.087 (000) EUR en de geconsolideerde winst 
(aandeel van de groep) van de periode bedraagt 60.384 (000) EUR. De raad van bestuur is 
verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde 
tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 – Tussentijdse financiële 
verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin 
een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te formuleren op 
basis van het door ons uitgevoerde beperkt nazicht. 
 
Reikwijdte van het beperkt nazicht  
We hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 
2410 – Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke 
auditor van de entiteit. Een beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit 
het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën 
en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en 
andere werkzaamheden van beperkt nazicht. De reikwijdte van een beperkt nazicht is 
aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden 
(International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt het beperkt 
nazicht ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle 
aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden 
onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over de 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. 
 
Conclusie 
Gebaseerd op het door ons uitgevoerde beperkt nazicht, kwamen er geen feiten onder onze 
aandacht welke ons doen geloven dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 
van Picanol NV niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig IAS 34 – 
Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie. 
 
Gent, 23 augustus 2016 
De commissaris 
  
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne 
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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 hoogtechnologische weefmachines (divisie Weaving Machines), engineered 
casting solutions en custom-made controllers (divisie Industries). In 2015 realiseerde de Picanol Group 
een geconsolideerde omzet van ruim 529,34 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd ruim 2.000 
medewerkers en is via Picanol NV genoteerd op Euronext Brussels (PIC). 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)57 222 364  
of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be. 
 
Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com 
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