PERSBERICHT

Aliaxis – Resultaten eerste jaarhelft licht lager in
vergelijking met vorig jaar, vooral door ongunstige
wisselkoersschommelingen en eenmalige kosten
Aliaxis N.V. - Halfjaarresultaten 2016

Brussel, België, 23 september 2016
Aliaxis NV (‘Aliaxis’, ‘de Groep’ of ‘het bedrijf’), een wereldleider op het vlak van de productie en
distributie van kunststofsystemen voor het transport van fluida, heeft vandaag zijn tussentijdse
resultaten voor het eerste halfjaar 2016 bekendgemaakt.
CEO Laurent Lenoir licht toe:
“Dankzij onze focus op continue verbetering slaagden we er in onze contributiemarge in de eerste helft
van 2016 te verbeteren. De strategische koers van het bedrijf werd bijgesteld naar een meer
geïntegreerde aanpak. We hebben er alle vertrouwen in dat we dankzij de juiste strategie en prioriteiten
ons bedrijf op lange termijn verder zullen kunnen ontwikkelen tot een sterke wereldleider.”

Hoogtepunten 1
•

Omzet van € 1.491,8 miljoen, een daling van 2,64% omwille van ongunstige
wisselkoersschommelingen

•

Courante EBITDA 2 van € 202,1 miljoen, een lichte daling van 1,3%

•

Courante EBIT 3 van € 147,5 miljoen, een stijging van 3,0%

•

Nettowinst van € 78,5 miljoen, gedaald met 7,8% voornamelijk als gevolg van negatieve
wisselkoersschommelingen en € 8,9 miljoen eenmalige kosten

•

Netto-financiële schuld daalde met € 155 miljoen ten opzichte van 30 juni 2015

•

Kleine bolt-on overname afgerond in Australië

De niet-geauditeerde tussentijdse financiële resultaten voor het halfjaar tot 30 juni 2016 werden op
22 september 2016 voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Overzicht van de activiteiten
Voor het halfjaar tot en met 30 juni 2016 boekte Aliaxis resultaten die grotendeels in lijn liggen met die
van vorig jaar. De woning- en bouwmarkt evolueert positief in Canada en op enkele belangrijke
Europese markten. India liet het hoogste ondernemersvertrouwen optekenen sinds juli 2014. Anderzijds
neemt de woningmarkt in Australië af. Bovendien worden grote infrastructuur- en landbouwprojecten in
Zuid-Amerika uitgesteld vanwege de geopolitieke onzekerheid. Tot slot bleven de aanhoudende
wereldwijde vertraging van de mijnbouwsector en olie- en gasindustrie een uitdaging in de eerste helft
van 2016.

1

Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de eerste helft van 2015
De courante EBITDA is de operationele cashflow vóór niet-recurrente elementen
3
De courante EBIT is het bedrijfsresultaat (EBIT) vóór niet-recurrente elementen
2

Ondanks de verschillende regionale marktomstandigheden en dynamieken, liggen de financiële
prestaties van de Groep grotendeels in lijn met de prestaties van 2015, dat een recordjaar was voor
Aliaxis. Het bedrijf boekte een organische groei van 2,4%, o.a. dankzij een groei van meer dan 10% in
India. Deze positieve trend wordt echter meer dan tenietgedaan door ongunstige wisselkoersen (5,0%),
die ook een negatieve invloed hadden op de huidige EBIT(DA) en – nog verder geïmpacteerd door de
eenmalige kosten van € 8,9 miljoen – op de nettowinst.
Hoewel de Europese markt gekenmerkt werd door verschillende dynamieken in de eerste helft van
2016, noteerde de onderneming zowel een top-line als een bottom-line groei. In het algemeen laat de
Europese markt een bescheiden groei optekenen, dankzij de bouwuitgaven in Duitsland en in mindere
mate in Frankrijk. De Spaanse markt herstelt zich; van alle landen uit de Eurozone werd in Spanje het
meeste gespendeerd aan infrastructuur. Daarentegen vertragen de Britse en Oost-Europese markten.
Noord-Amerika blijft sterk presteren, hoewel de onderliggende dynamiek verschilt tussen Canada en de
VS. In het oosten van Canada liet de woningbouw een sterk herstel noteren. Hoewel de woningmarkt
in de VS trager herstelt dan verwacht, is de huidige markt solide en blijft ze duurzaam verbeteren. Deze
positieve ontwikkelingen werden deels tenietgedaan door het feit dat de Canadese economie zich aan
het aanpassen is aan de daling van de grondstoffenprijzen – de energieprijzen in het bijzonder –, door
lagere investeringen in de energiesector en door de dalende tewerkstelling in de overwegend Westerse
olieproducerende regio's. De industriële activiteit in de VS blijft zwak, doordat bedrijven weinig
investeringen plannen. Dit is vooral te wijten aan besparingen in de energie- en mijnbouwsector, en aan
beperkte inkomsten uit de export.
In Zuid-Amerika verbeterden de prestaties tegenover vorig jaar, dankzij de diverse initiatieven om de
productie en marges te verbeteren. Dit ondanks een laag activiteitsniveau in deze economieën, als
gevolg van lage grondstoffenprijzen, sterke muntdevaluaties en het feit dat omwille van beperkte
overheidsmiddelen maar weinig infrastructuurprojecten werden opgestart.
In Australazië kampt de Groep met uitdagende marktcondities. De openbare werken en de mijnbouw
blijven dalen en irrigatieprojecten worden uitgesteld, wegens een gebrek aan financiële middelen.
Daarom worden diverse kostenverlagende en verbeteringsmaatregelen genomen, naast initiatieven om
de innovatieve regenwateractiviteiten van de Groep in Nieuw-Zeeland te ondersteunen. In Australië
rondde Aliaxis ook de overname van Zezt af, een toonaangevende producent van polyethyleen buizen
in Tasmanië. De overname van de activiteiten van Zezt, die in 2015 was aangekondigd, vormt een
verdere stap in de ontwikkeling van de capaciteit van de Groep om zijn Australische klanten het grootste
assortiment producten en diensten van het land aan te bieden. De overname van Zezt bewijst het geloof
en de ambitie van de Groep op deze markt.
Azië presteerde goed. India liet opnieuw een sterke top- en bottom-line groei optekenen en bleef een
van de belangrijkste factoren achter de totale groei van de Groep. Aliaxis bleef ook investeren in de
verdere ontwikkeling van zijn productievestigingen in Zuidoost-Azië. Zo werd in juni 2016 een nieuwe
productievestiging geopend in Batang Kali, Maleisië. In deze hoogtechnologische fabriek, met een
oppervlakte van 83.000 m², zullen de productieactiviteiten van Paling in Maleisië en Snow in Singapore
worden samengebracht. Op die manier worden reeds synergieën gecreëerd die mogelijk gemaakt
werden door de overname van Snow vorig jaar. Deze nieuwe vestiging zal Aliaxis toelaten om haar
productiekosten te verlagen en zal de operationele capaciteit van de Groep op de Zuidoost-Aziatische
markt aanzienlijk vergroten.
De Groep werkte mee aan verschillende complexe projecten van klanten, zoals efficiënte oplossingen
voor de afvoer van regenwater in twee ultramoderne stadions voor het voetbalkampioenschap Euro
2016, evenals aan gemeentelijke projecten in Turkije. Verder werkte Aliaxis mee aan een efficiënte en
innovatieve maatoplossing voor de hoge eisen die een nieuwe kabelbaan op de Mont Blanc stelde.
De Groep investeerde ook verder in R&D en innovatie. Bijzondere aandacht werd besteed aan
verscheidene nieuwe producten die op de innovatiedagen van Aliaxis werden gelanceerd. Bijvoorbeeld
een nieuw afvoersysteem met uitstekende akoestische prestaties voor flatgebouwen, een nieuw
assortiment innovatieve afvalwatersystemen en 's werelds grootste spuitgietfittingen voor rioleringen.

De aanhoudende focus van het bedrijf op milieu, gezondheid en veiligheid werpt zijn vruchten af, met
een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar. Deze thema’s zullen ook in de toekomst belangrijke
aandachtspunten blijven.

Analyse van de resultaten
Voor het eerste halfjaar tot 30 juni 2016, boekte Aliaxis een omzet van € 1.492,8 miljoen, een daling
van € 39,5 miljoen of 2,6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze daling wordt vooral
veroorzaakt door een negatief wisselkoerseffect van 5,0% en lagere prijzen voor pvc-harsen. Exclusief
deze negatieve wisselkoerseffecten groeide de omzet met 2,4% op vergelijkbare basis met dezelfde
periode vorig jaar. Alle regio's leveren een positieve bijdrage tot deze top-line groei, met India als een
van de belangrijkste motoren voor groei.
De onderliggende verbetering van de EBIT wordt meer dan tenietgedaan door ongunstige
wisselkoersschommelingen en enkele eenmalige kosten. De impact van deze eenmalige kosten niet
meegeteld, bedroeg de Courante EBIT € 147,5 miljoen, 3,0% of € 4,5 miljoen minder ten opzichte van
vorig jaar. In de periode in kwestie waren de eenmalige kosten goed voor € 8,9 miljoen. Ze hielden
vooral verband met diverse transformatie- en herstructureringsinitiatieven. De Courante EBIT-marge
bedroeg 9,9% en ligt in lijn met vorig jaar.
De nettowinst, toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Groep, bedroeg € 75,1 miljoen, wat een
vermindering van € 7,9 miljoen vertegenwoordigt tegenover het halfjaar tot 30 juni 2015. De daling is
voornamelijk te wijten aan eenmalige kosten ten belope van € 8,9 miljoen en de ongunstige impact van
wisselkoersschommelingen, deels gecompenseerd door de onderliggende top-line groei.
De netto-financiële schuld daalde van € 703 miljoen op 30 juni 2015 naar € 548 miljoen op 30 juni 2016,
vooral door initiatieven om het werkkapitaal continu te verbeteren en lagere investeringsniveaus. De
netto-financiële schuld steeg met € 40 miljoen ten opzichte van 31 december 2015, te wijten aan het
gebruikelijke seizoensgebonden patroon.

Vooruitzichten
Over het algemeen presteerde het bedrijf goed in de eerste helft van 2016. Rekening houdend met de
volatiele globale marktomstandigheden zal het bedrijf de uitzonderlijke resultaten van 2015 in de tweede
jaarhelft niet kunnen herhalen, vooral omwille van de vertraging tijdens de zomermaanden.
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Tussentijdse geconsolideerde balans
(in € miljoen)

30 juni
2016

31 dec.
2015

30 juni
2015

Immateriële vaste activa

900

893

919

Materiële vaste activa

862

875

873

Vastgoedbeleggingen

6

7

12

Overige activa

24

26

23

Uitgestelde belastingvorderingen

21

21

24

Financiële instrumenten

70

70

61

Personeelsvoorzieningen

34

37
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1.929

1.953
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1.514

65

67
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Uitgestelde belastingschulden

98

98

98

Personeelsvoorzieningen

93

82
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Financiële instrumenten

37

30

27

Schulden op meer dan één jaar

132

129

135

Netto-financiële schuld

548

508

703

2.546

2.421

2.629

Totale activa op meer dan één jaar
Werkkapitaal
TOTAAL
Eigen vermogen toewijsbaar aan
aandeelhouders van de Groep
Minderheidsbelangen
Totaal eigen vermogen

TOTAAL

Over Aliaxis
Aliaxis is een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van kunststofsystemen voor het
transport van fluida, met een jaaromzet van € 3 miljard (in 2015). Aliaxis is aanwezig in ruim 45 landen
met meer dan 100 productie- en commerciële vestigingen en stelt wereldwijd 16.200 mensen tewerk.
De Groep bedient klanten in de residentiële en commerciële bouwsector evenals in toepassingen voor
industriële en openbare infrastructuur.
Meer informatie is beschikbaar op www.aliaxis.com

Perscontact
Lars Vervoort
Group Corporate Communications Manager
T: +32 (0)2 775 57 33
E: lvervoort@aliaxis.com

DISCLAIMER
Dit persbericht werd opgesteld door Aliaxis NV.
Er worden geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties gegeven met betrekking tot dit persbericht of
andere ermee gerelateerde informatie.
Uitdrukkelijke of impliciete verwijzingen naar, of prognoses betreffende toekomstige prestaties zijn gebaseerd op
inschattingen en veronderstellingen betreffende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren,
die al dan niet juist kunnen blijken en uiteindelijk in de realiteit wezenlijk kunnen afwijken. Er worden geen garanties
gegeven met betrekking tot de juistheid of billijkheid van dergelijke verwijzingen or prognoses.
Geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dit persbericht (of fouten of weglatingen) kan
worden toegewezen aan Aliaxis of haar aandeelhouders, bestuurders, kaderleden, werknemers of
vertegenwoordigers, die uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid afwijzen.

