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RESULTATEN EERSTE JAARHELFT 2018 IN LIJN MET VERWACHTINGEN
GOED GEVULD ORDERBOEK VOOR DE TWEEDE JAARHELFT
I. GECONSOLIDEERDE RESULTATEN H1 2018



In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group (Euronext: PIC) in
de eerste jaarhelft van 2018 een geconsolideerde omzet van 357,4 miljoen euro, in lijn
met de omzet van 364,7 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2017.
De divisie Weaving Machines kende een zeer sterk halfjaar op basis van het goed
gevulde orderboek eind 2017, maar kende een lichte omzetdaling in vergelijking met de
uitzonderlijk sterke eerste jaarhelft van 2017. Ondanks de lagere vraag vanuit Weaving
Machines realiseerde de divisie Industries opnieuw een sterke eerste jaarhelft dankzij
de hogere vraag en projecten bij andere klanten. De divisie Industries blijft zo bijdragen
tot de groeiende diversificatie van de groep door volop in te zetten op gietstukken en
mechanische afwerking (Proferro), controllercompetenties (PsiControl) en
precisieonderdelen (Melotte).
Deze activiteiten zorgden in de eerste jaarhelft van 2018 voor een nettowinst van 47,8
miljoen euro, in vergelijking met 52,2 miljoen euro in dezelfde periode in 2017.
Daarnaast zorgde Tessenderlo Group nv in het eerste halfjaar van 2018 voor een
positieve bijdrage in het nettoresultaat van 19,4 miljoen euro (in vergelijking met 5,8
miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar). De Picanol Group sluit de eerste jaarhelft
van 2018 af met een nettowinst van 67,1 miljoen euro tegenover 58,1 miljoen euro in
de eerste jaarhelft van 2017.



Het orderboek voor de tweede helft van 2018 is goed gevuld. De Picanol Group verwacht
voor het volledige boekjaar 2018 een lichte omzetdaling in vergelijking met 2017 - het
beste jaar uit de geschiedenis van de groep - en het houdt rekening met een verdere
impact van stijgende grondstoffenprijzen.



De Picanol Group heeft momenteel een 70-tal vacatures voor zijn hoofdzetel in Ieper.
De vacatures worden bekendgemaakt op de website www.picanolgroup.com.
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KERNCIJFERS:
Geconsolideerde resultaten (in '000 euro)
Opbrengsten
Kosten van verkopen
BRUTOWINST
Brutowinst % op omzet
Algemene en administratieve kosten
Verkoop- en marketingkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsuitgaven
EBITDA*
EBIT**
Nettofinancieringskosten
Overig financieel resultaat
WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN
Belastingen
WINST OF VERLIES NA BELASTINGEN EXCLUSIEF HET
AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN GEASSOCIEERDE
ONDERNEMINGEN ***
Aandeel in het resultaat van
geassocieerde ondernemingen
AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES
Balansinformatie (in '000 euro)
EIGEN VERMOGEN
TOTAAL BALANS
Kerncijfers per aandeel (in euro, uitgezonderd aantal
aandelen)
Gewone winst of verlies per aandeel
Winst of verlies per aandeel na verwateringseffect
Aantal aandelen

*EBITDA: EBIT
+ afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op activa

30/06/2018

30/06/2017

357.393
-274.961
82.432
23%
-11.147
-8.731
6
-49
66.418
62.511
1.373
-160
63.724
-15.952

364.712
-274.546
90.256
25%
-9.988
-9.191
85
-5
73.999
71.156
997
170
72.323
-20.107

47.772

52.217

19.361
67.133

5.834
58.051

30/06/2018

30/06/2017

693.313
843.025

587.693
749.348

30/06/2018

30/06/2017

3,79
3,79
17.700.000

3,28
3,28
17.700.000

62.511
+ 4.592

+ wijzigingen voorzieningen voorraden en handelsvorderingen

+ 882

+ wijzigingen overige voorzieningen

- 1.568

**EBIT:
Bedrijfsresultaat
*** Om duidelijk onderscheid te maken tussen de resultaten gerealiseerd door de Picanol Group en de overige resultaten
gegenereerd via de geassocieerde deelneming, werd ervoor gekozen om het aandeel in het resultaat van de geassocieerde
deelneming te presenteren na de winst na belastingen.
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II. VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN
II.1. GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
PICANOL GROUP (in '000 euro)
Opbrengsten
Kosten van verkopen
BRUTOWINST
Brutowinst % op omzet
Algemene en administratieve kosten
Verkoop- en marketingkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsuitgaven
RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN
Financieringsopbrengsten
Financieringskosten
Overige financiële opbrengsten
Overige financiële lasten
WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN
Belastingen
WINST OF VERLIES NA BELASTINGEN EXCLUSIEF HET
AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN GEASSOCIEERDE
ONDERNEMINGEN
Aandeel in het resultaat van geassocieerde
ondernemingen
AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES
PICANOL GROUP (in euro)
Gewone winst per aandeel
Winst per aandeel na verwateringseffect

30/06/2018
357.393
-274.961
82.432
23%

30/06/2017
364.712
-274.546
90.256
25%

-11.147
-8.731
6
-49
62.511
2.267
-894
423
-583
63.724
-15.952

-9.988
-9.191
85
-5
71.156
2.399
-1.402
784
-614
72.323
-20.107

47.772
19.361

52.217
5.834

67.133

58.051

30/06/2018
3,79
3,79

30/06/2017
3,28
3,28

VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAAL RESULTAAT
PICANOL GROUP (in '000 euro)
WINST / (VERLIES) VAN DE PERIODE
Totaal van niet-gerealiseerde resultaten
Items die daarna niet naar winst en verlies zullen
worden overgeboekt:
Actuariële winsten / (verliezen)
Actuariële winsten / (verliezen) bij geassocieerde
ondernemingen
Items die daarna naar winst en verlies zullen
worden overgeboekt wanneer aan specifieke
voorwaarden is voldaan:
Valutakoersverschillen als gevolg van de
omrekening van buitenlandse activiteiten
Valutakoersverschillen als gevolg van de
omrekening van buitenlandse activiteiten bij
geassocieerde ondernemingen
Aandeel andere niet-gerealiseerde resultaten
van geassocieerde ondernemingen
Andere elementen van het totaal resultaat na
belastingen van de periode
TOTAAL RESULTAAT

30/06/2018
67.133

30/06/2017
58.051

1.141

3.106

1.141

3.106

-1.635

-3.037

124

-2.141

-1.907

-1.227

148

331

-494
66.639

69
58.120
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II.2. GECONSOLIDEERDE BALANS
PICANOL GROUP (in '000 euro)

30/06/2018

31/12/2017

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Deelnemingen in geassocieerde ondernemingen
Andere financiële vaste activa
Vorderingen op meer dan één jaar
Uitgestelde belastingvorderingen

510.422
972
0
62.964
444.026
44
1.710
706

481.398
1.014
0
62.129
417.000
44
699
512

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten

332.603
69.589
81.187
22.403
159.424

296.292
63.767
70.295
28.881
133.350

TOTAAL ACTIVA

843.025

777.690

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Omrekeningsverschillen
Minderheidsbelangen
VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Voorzieningen
Uitgestelde belastingen en belastingslatenties
Intrestdragende financiële verplichtingen
Overige schulden

693.313
21.720
1.518
663.617
6.458
0
9.788
4.272
27
5.192
297
0

630.214
21.720
1.518
600.642
6.334
0
10.313
4.821
27
5.190
275
0

VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Voorzieningen
Intrestdragende financiële verplichtingen
Handelsschulden
Winstbelastingen
Overige verplichtingen

139.924
1.060
7.371
3.649
75.653
2.865
49.326

137.163
1.060
8.390
1.983
73.810
3.401
48.519

TOTAAL PASSIVA

843.025

777.690
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II.3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
PICANOL GROUP (in '000 euro)
Resultaat van de bedrijfsactiviteiten

30/06/2018

30/06/2017

62.511

71.156

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van activa
Toename/(afname) van waardeverminderingen op vlottende
activa
Wijzigingen in de voorzieningen
Winst/(verlies) op de vervreemding van vaste activa

4.452
140

4.119
72

882
-1.568
0

-1.294
-54
0

Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

66.418

73.999

-9.480
-16.719
2.267

-28.884
-12.537
2.399

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

42.486

34.977

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in geassocieerde ondernemingen

-60
-5.286
-8.283

-82
-5.429
-7.883

-13.629

-13.394

Betaalde intrest
Uitgekeerde dividenden
Toename/(afname) van exportfinancieringen
Terugbetalingen van intrestdragende financiële verplichtingen

-894
-3.540
1.762
-74

-1.402
-1.770
2.007
-98

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.746

-1.264

-36

-1.438

26.074

18.881

133.350
159.424
26.074

81.285
100.166
18.881

Wijzigingen in het werkkapitaal
Betaalde winstbelasting
Ontvangen intrest

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

Effect van wisselkoerswijzigingen
Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten
Nettokaspositie begin van de periode
Nettokaspositie einde van de periode
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II.4. GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
De wijzigingen in het eigen vermogen kunnen als volgt gedetailleerd worden:
Per 30 juni 2018:

PICANOL GROUP

(in '000 euro)

Per einde van de vorige verslagperiode
Wijzigingen in de consolidatiekring
Resultaat over de verslagperiode
Omrekeningsverschillen
Aandeel in andere elementen van het resultaat
van geassocieerde ondernemingen
Totaal erkenden winsten en verliezen
Dividenden
Per einde van de verslagperiode

Omrekeningsverschillen

Totaal
voor minderheidsbelangen

Minderheidsbelangen

Totaal
na minderheidsbelangen

6.334
0
0
124

630.214
0
67.133
124

0
0
0
0

630.214
0
67.133
124

Kapitaal

Uitgiftepremies

Overgedragen
resultaat

21.720
0
0
0

1.518
0
0
0

600.642
0
67.133
0

0

0

-618

0

-618

0

-618

0
0
21.720

0
0
1.518

66.515
-3.540
663.617

124
0
6.458

66.639
-3.540
693.313

0
0
0

66.639
-3.540
693.313

Kapitaal

Uitgiftepremies

Overgedragen
resultaat

Omrekeningsverschillen

Totaal
voor minderheidsbelangen

Minderheidsbelangen

Totaal
na minderheidsbelangen

21.720
0
0
0

1.518
0
0
0

498.842
0
58.051
0

9.264
0
0
-2.141

531.344
0
58.051
-2.141

0
0
0
0

531.344
0
58.051
-2.141

0

0

2.210

0

0

0

2.210

0
0
21.720

0
0
1.518

60.261
-1.770
557.332

-2.141
0
7.123

58.120
-1.770
587.693

0
0
0

58.120
-1.770
587.693

Per 30 juni 2017:

PICANOL GROUP

(in '000 euro)

Per einde van de vorige verslagperiode
Wijzigingen in de consolidatiekring
Resultaat over de verslagperiode
Omrekeningsverschillen
Aandeel in andere elementen van het resultaat
van geassocieerde ondernemingen
Totaal erkenden winsten en verliezen
Dividenden
Per einde van de verslagperiode

II.5. 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 21 augustus 2018. 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 2017. Dit tussentijds financieel bericht dient te worden gelezen in samenhang met
de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2017. Picanol nv heeft in 2018
twee nieuwe IFRS standaarden toegepast voor de opmaak van de tussentijdse financiële
informatie. De aanpassingen van de waarderingsregels zullen ook weerspiegeld worden in het
eindejaar verslag op 31 december 2018. Verder zijn de waarderingsregels dezelfde als die over
het boekjaar eindigend op 31 december 2017. In vergelijking met het geconsolideerde
jaarverslag op 31 december 2017 werden volgende nieuwe Standaarden en Interpretaties van
toepassing:
Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2018:
IFRS 15 vervangt de huidige bepalingen met betrekking tot omzeterkenning onder IFRS en is
van toepassing vanaf boekjaar 2018. De nieuwe standaard bepaalt dat de verkooprijs moet gealloceerd
worden naar alle identificeerbare uitvoeringsverplichtingen in een contract en dat de omzet moet
erkend worden op het moment dat aan de uitvoeringsverplichting voldaan is. De Picanol Group heeft
reeds in 2017 een verdere analyse gemaakt van het effect van de toepassing van IFRS 15 op de
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financiële staten. De gedetecteerde aanpassingen werden reeds opgenomen in de financiële staten per
31/12/2017 maar hadden enkel een niet-materiële classificatie impact.
Classificatiewijzigingen toegepast op de 2017 financiële staten:
- servicing van de weefmachines: de omzet gerelateerd aan de installatie van de machines wordt
uitgesteld (waar deze voorheen als toe te rekenen kosten voorzien werden);
- uitvoeringsgaranties: in zoverre een deel van de omzet onderhevig is aan bepaalde performantieverplichtingen werd deze uitgesteld (waar deze voorheen geprovisioneerd werd).
IFRS 9 Financiële instrumenten (herziene versie van 2014) (Van kracht voor boekjaren die
beginnen op of na 1 januari 2018)
In juli 2014 finaliseerde de IASB de hervorming van de boekhouding van financiële instrumenten en
publiceerde IFRS 9 (herziene versie van 2014), die de vereisten bevat voor a) de classificatie en
waardering van financiële activa en financiële verplichtingen, b) methodologie voor bijzondere
waardevermindering, en c) algemene hedge accounting. IFRS 9 (herziene versie van 2014) vervangt IAS
39 Financiële instrumenten: opname en waardering op de datum van inwerkingtreding. De Groep heeft
ervoor gekozen om de vergelijkende bedragen van 2017 voor de impact van IFRS 9 niet opnieuw te
bepalen. Picanol nv heeft die standaard toegepast vanaf 1 januari 2018. Deze toepassing heeft geen
significante impact veroorzaakt in de half jaar rekeningen op 30 juni 2018. IFRS 9 bestaat uit drie
componenten: classificatie en waardering van financiële activa en verplichtingen, bijzondere
waardeverminderingen van financiële activa en hedge accounting.
Classificatie en waardering van financiële activa en verplichtingen: De datum van eerste toepassing (dit
wil zeggen de datum waarop de groep haar bestaande financiële activa en financiële verplichtingen
heeft beoordeeld in termen van de vereisten van IFRS 9) is 1 januari 2018. Dienovereenkomstig past de
groep de vereisten van IFRS 9 toe op instrumenten die niet uit de balans verwijderd zijn per 1 januari
2018 en past de vereisten van IFRS 9 niet toe op instrumenten die al zijn uitgeboekt op 1 januari 2018.
Het management van de groep beoordeelde de bestaande financiële activa en verplichtingen van de
groep op 1 januari 2018 op basis van de feiten en omstandigheden die op die datum bestonden en
concludeerde dat de initiële toepassing van IFRS 9 geen impact heeft op de financiële activa van de
groep wat betreft hun classificatie en waardering.
Bijzondere waardevermindering van financiële activa: Met betrekking tot de waardevermindering van
financiële activa vereist IFRS 9 een verwacht kredietverliesmodel in tegenstelling tot een opgelopen
model voor kredietverliezen onder IAS 39. Het verwachte kredietverliezenmodel vereist dat de groep
de verwachte kredietverliezen en veranderingen in die verwachte kredietverliezen boekt op elke
verslagdatum om veranderingen in kredietrisico weer te geven sinds de eerste opname van de
financiële activa. In het bijzonder vereist IFRS 9 dat de groep een verliesverrekening boekt voor
verwachte kredietverliezen op 1) handelsvorderingen; 2) contractactiva; 3) leningen aan verbonden
partijen; 4) lening verbintenissen en financiële garantiecontracten waarop de vereisten voor
waardevermindering van IFRS 9 van toepassing zijn; 5) geldmiddelen en kasequivalenten. De
introductie van het verwachte verliesmodel door IFRS 9 heeft geen materiële impact op de financiële
positie of het totaalresultaat van de groep op de datum van eerste toepassing van IFRS 9.
Algemene hedge accounting: De groep past geen hedge accounting toe in haar jaarrekening, dus de
vereisten onder IFRS 9 hedge accounting hebben geen impact op de financiële positie of het
totaalresultaat van de groep op de datum van eerste toepassing van IFRS 9.
De toepassing van de standaarden van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2018
hebben geen materiële impact op de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie.
Standaarden en interpretaties gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar
beginnend op 1 januari 2018:
IFRS 16 vervangt de bestaande leidraden voor leases, waaronder IAS 17 Leaseovereenkomsten, IFRIC 4
Vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat, SIC-15 Operationele leases —
incentives en SIC-27 Evaluatie van de economische realiteit van transacties in de juridische vorm van
een leaseovereenkomst.
De standaard is van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2019. Eerdere toepassing is
toegestaan voor entiteiten die IFRS 15 toepassen op of vóór de datum van eerste toepassing van IFRS
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16. IFRS 16 introduceert één verantwoordingsmodel voor alle lessees, gebaseerd op het beginsel dat
leaseovereenkomsten op de balans worden gezet. De lessee moet een actief opnemen voor zijn
gebruiksrecht op het onderliggende actief, alsmede een leaseverplichting voor de door hem
verschuldigde leasebetalingen. Voor kortlopende leaseovereenkomsten en leaseovereenkomsten voor
zaken met een geringe waarde zijn vrijstellingen beschikbaar. De verantwoording door lessors blijft
grotendeels hetzelfde als in de huidige standaard – lessors moeten leaseovereenkomsten dus blijven
classificeren als financiële of operationele leases. Met betrekking tot de toepassing van de standaarden
gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2018, is de
analyse van de potentiële impact bij initiële toepassing van deze standaarden en interpretaties lopende.
De toepassing van IFRS 16 zal – zoals vermeld in het jaarverslag over boekjaar 2017 – op basis van de
lopende analyse geen belangrijk effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening van de groep. De
lopende analyse toont dat de Picanol Group een zeer beperkt aantal operationele leases heeft (beperkt
tot bedrijfswagens en enkele huurcontracten voor gebouwen) waardoor de verwachte impact op de
financiële staten niet materieel zal zijn.

II.6. WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING
In de eerste jaarhelft van 2018 waren er geen wijzigingen in de consolidatiekring.
II.7. TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING
De Picanol Group realiseerde in de eerste jaarhelft van 2018 een geconsolideerde omzet van
357,4 miljoen euro, een daling van 2% in vergelijking met 364,7 miljoen euro in de eerste
jaarhelft van 2017. Deze omzetdaling is toe te schrijven aan divisie Weaving Machines (-5%)
terwijl divisie Industries de omzet opnieuw zag stijgen met 5%.
De brutowinst in de eerste helft van 2018 bedroeg 82,4 miljoen euro in vergelijking met 90,3
miljoen euro in de eerste zes maanden van 2017 waardoor het brutomarge-percentage daalde
van 25% naar 23%. Deze daling is het gevolg van stijgende grondstofprijzen en omdat de vaste
kosten (die vervat zijn in de kosten van verkopen) niet evenredig daalden met de omzet. Het
bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg 62,5 miljoen euro in vergelijking met 71,2 miljoen euro vorig
jaar of een EBIT-marge van +17% versus +20% in de eerste helft van vorig jaar. De
belastingvoet daalde naar 25% versus 28% vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de
belastinghervorming in België.
Het aandeel van het resultaat van Tessenderlo Group nv voor de eerste jaarhelft 2018 bedraag
19,4 miljoen euro. Het perioderesultaat van Tessenderlo Group bedraagt 54,6 miljoen euro.
Hierop werd een reële waardeaanpassing uitgevoerd van -2,0 miljoen euro (afschrijvingen op
geherwaardeerde vaste activa na belastingen). Het gemiddelde participatiepercentage over
de eerste jaarhelft bedraagt 36,8% waardoor het aandeel in het resultaat van Tessenderlo
Group 19,4 miljoen euro bedraagt. Voor meer informatie over de tussentijdse
geconsolideerde financiële staten van Tessenderlo Group verwijzen we naar het persbericht
van de halfjaarlijkse informatie van Tessenderlo Group op www.tessenderlo.com.
De Picanol Group sluit de eerste jaarhelft af met een nettoresultaat van 67,1 miljoen euro in
vergelijking met 58,1 miljoen euro over dezelfde periode in 2017.
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II.8 GESEGMENTEERDE INFORMATIE & OPSPLITSING VAN OMZET
BEDRIJFSSEGMENTEN

(in '000 euro)

Externe opbrengsten
Interne opbrengsten
Totale opbrengsten
Resultaat van
bedrijfsactiviteiten

Weaving Machines

Industries

2018

2017

2018

2017

300.662
862
301.524

315.404
942
316.346

56.731
49.200
105.931

49.309
51.123
100.431

53.501

62.348

9.011

2.267
-805

2.399
-1.327

Non-segment/
(eliminaties)
2018
2017

Picanol Group
2018

2017

357.393
0
357.393

364.712
0
364.712

8.808

62.511

71.156

0
-90

0
-75

2.267
-894

2.399
-1.402

-50.062
-50.062

-52.064
-52.064

Financieringsopbrengsten
Financieringskosten
Overige financiële
opbrengsten/(lasten)
Resultaat voor
belastingen

-27

-131

-132

301

-160

170

54.937

63.288

8.789

9.035

63.724

72.323

Overige gesegmenteerde
informatie:
Afschrijvingen
Investeringen

2.122
1.853

2.123
1.537

2.329
3.493

1.996
3.974

4.452
5.346

4.119
5.511

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 301,5 miljoen euro, een daling van 5% in
vergelijking met 316,3 miljoen euro in de record eerste jaarhelft van 2017. De verkoop van
wisselstukken en accessoires lag in lijn met de eerste jaarhelft van vorig jaar. Het
bedrijfsresultaat van de divisie Weaving Machines bedroeg 53,5 miljoen euro (of 18% op
omzet) in vergelijking met 62,3 miljoen euro vorig jaar.
INDUSTRIES
De omzet van de divisie Industries bedroeg 105,9 miljoen euro, een stijging van 5% in
vergelijking met 100,4 miljoen euro in dezelfde periode in 2017. De lagere vraag vanuit
Weaving Machines vertaalde zich ook in een omzetdaling voor Industries maar dit werd ruim
gecompenseerd door een omzetstijging van 15% voor andere klanten. Divisie Industries blijft
zo bijdragen tot de groeiende diversificatie van de groep door volop in te zetten op zijn
expertise in gietstukken en mechanische afwerking (Proferro), controllercompetenties
(PsiControl) en precisieonderdelen (Melotte). Zowel Proferro als PsiControl noteerden een
verdere groei bij bestaande klanten (ook geholpen door de positieve algemene conjunctuur)
en realiseerden daarboven ook een aantal nieuwe klantenprojecten. Het bedrijfsresultaat van
de divisie Industries bedroeg 9,0 miljoen euro in vergelijking met 8,8 miljoen euro in de eerste
jaarhelft van 2017.
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GEOGRAFISCHE INFORMATIE
(in '000 euro)
Europa, Amerika en Afrika
Verre en Midden-Oosten
TOTAAL

2018
124.421
232.973
357.393

2017
112.821
251.891
364.712

II.9. TOELICHTING BALANS EN KASSTROOM
Het balanstotaal van de Picanol Group steeg met 8% van 777,7 miljoen euro op 31 december
2017 naar 843,0 miljoen euro op 30 juni 2018. Het werkkapitaal steeg met 8,6 miljoen euro,
voornamelijk door het hoger aantal afgewerkte weefmachines klaar voor levering. De liquide
middelen stegen met 26,1 miljoen euro: van 133,4 miljoen euro tot 159,4 miljoen euro.
Tijdens de eerste jaarhelft bedroeg de nettokasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 42,5 miljoen
euro. De Picanol Group investeerde tijdens de eerste jaarhelft voor 5,3 miljoen euro in vaste
activa en voor 8,3 miljoen euro in geassocieerde onderneming Tessenderlo Group. Per 30 juni
2018 heeft de Picanol Group 16.085.265 aandelen in Tessenderlo Group (of 37,3% van de
uitstaande aandelen per 30/06/2018).
II.10. DIVIDENDEN
In de eerste helft van 2018 werden door Picanol nv dividenden voor een totaalbedrag van 3,5
miljoen euro uitgekeerd.
II.11. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen markante gebeurtenissen na balansdatum.
II.12 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Er zijn geen wezenlijke veranderingen in de transacties met verbonden partijen in vergelijking
met de situatie op 31 december 2017.
II.13 TOEPASSING VAN ARTIKEL 523 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 7 mei 2018:
[…]
Belangenconflict:Verklaring van de heer Luc Tack:
De heer Luc Tack verklaart overeenkomstig artikel 523 W.Venn. dat hij mogelijk over een
vermogensrechtelijk belang beschikt dat strijdig zou kunnen zijn met de beslissing over de verwerving
van bijkomende aandelen Tessenderlo Group. Dit potentieel belangenconflict volgt uit het feit dat de
heer Luc Tack de controlerende aandeelhouder is van Symphony Mills nv, die niet enkel aandeelhouder
is van Picanol nv maar ook rechtstreeks aandeelhouder is van Tessenderlo Group. Hoewel het persoonlijk
belang van de heer Luc Tack en het belang van Picanol Group als aandeelhouder van Tessenderlo Group
nv gelijklopend zijn, heeft de heer Luc Tack besloten om iedere schijn van tegenstrijdig belang te
vermijden en de procedure voorzien in Art 523 toe te passen. De heer Luc Tack verklaart dan ook niet te
zullen deelnemen aan (en de vergadering te zullen verlaten tijdens) de besluitvorming. Luc Tack verzoekt
dat de commissaris van Picanol nv op de hoogte wordt gebracht van dit potentieel belangenconflict.
Alvorens over te gaan tot de beraadslaging verlaat de heer Luc Tack de vergadering.
Beraadslaging en besluitvorming:
Dhr. Haspeslagh licht toe dat binnen het mandaat van 60 mio euro, toegekend door de raad van bestuur
tijdens de vergadering van 13 december 2016, tot op vandaag voor 8,6 mio euro aandelen werden
aangekocht. Om mogelijke opportuniteiten die zich in de toekomst zouden aanbieden te kunnen
benutten vraagt de voorzitter om een nieuw mandaat te krijgen, opnieuw voor 60 mio euro dat het
huidige mandaat zou vervangen. De bestuurders vragen te verzekeren dat de cashmiddelen van de
Groep op elk moment zouden voldoen aan de minimum cash reserve. De bestuurders beslissen
vervolgens dat een verdere opbouw van het belang in Tessenderlo Group in het belang is van Picanol
indien dit gebeurt aan een interessante koers en gegeven dat ook andere opportuniteiten worden
afgewogen. De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Luc Tack en Stefaan Haspeslagh,
samen of elk alleen, om tot een bedrag van 60 MEUR bijkomende aandelen te verwerven.
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II.14 VOORUITZICHTEN
Het orderboek voor de tweede helft van 2018 is goed gevuld. De Picanol Group verwacht voor
het volledige boekjaar 2018 een lichte omzetdaling in vergelijking met 2017 - het beste jaar
uit de geschiedenis van de groep - en het houdt rekening met een verdere impact van
stijgende grondstoffenprijzen.
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. Door de sterke omzetgroei in Industries en de
bijdrage van Tessenderlo Group aan het resultaat, is de afhankelijkheid van de Picanol Group
van de cyclische textielmarkt verminderd.
II.15 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, businesscyclus en seizoensinvloeden
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. De resultaten van Picanol Group vertonen geen seizoenfluctuaties.
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.

FINANCIËLE KALENDER
Bekendmaking jaarresultaten 2018
Jaarlijkse algemene vergadering

13 maart 2019 (voorbeurs)
17 april 2019

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,
a) de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde financiële overzichten, die zijn opgesteld in
overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals goedgekeurd
door de Europese Unie, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële
toestand en van de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen;
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b) het tussentijdse jaarverslag over de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde financiële
overzichten een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist uit hoofde van Art 13§§
5 en 6 van 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.
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PICANOL NV OMTRENT
DE BEOORDELING VAN DE TUSSENTIJDSE VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE
INFORMATIE OVER DE PERIODE VAN ZES MAANDEN AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2018:
Inleiding
We hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde balans van
Picanol nv per 30 juni 2018, alsmede van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het
verkort geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat, het geconsolideerde overzicht van
het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over de periode van zes
maanden die op die datum is beëindigd, evenals van de toelichtingen (“de tussentijdse
verkorte geconsolideerde financiële informatie”). De raad van bestuur is verantwoordelijk
voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële
informatie in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals
goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te
formuleren bij de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie op basis van
onze beoordeling.
Reikwijdte van een beoordeling
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van
tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”.
Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen,
hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van
cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is
aanzienlijk geringer dan die van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de
Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat we kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg
brengen we dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet
van mening te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële
informatie over de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2018 niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse
Financiële Verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie.
Zaventem, 21 augustus 2018
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris vertegenwoordigd door
Patrick De Schutter
Bedrijfsrevisor
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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 2017 realiseerde de Picanol Group
een geconsolideerde omzet van 688,93 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd bijna 2.300
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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