20.02.2017 – Persbericht

Ondanks moeilijk retailklimaat en Brexit-effect, realiseert Van de Velde
in 2016 een groei van de REBITDA met 2,6%.
 DE GECONSOLIDEERDE VERGELIJKBARE OMZET IS STABIEL.

REBITDA STIJGT OP VERGELIJKBARE BASIS MET 2,6%.
 RECURRENTE GROEPSWINST DAALT MET 18,1% OMWILLE VAN HOGERE BELASTINGDRUK.
 DE RAAD VAN BESTUUR ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING EEN TOTAAL DIVIDEND VAN € 3,50 PER
AANDEEL VOORSTELLEN, WAARVAN € 1,35 PER AANDEEL REEDS WERD UITBETAALD ALS INTERIMDIVIDEND IN
NOVEMBER 2016.


1. GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS 2016 (OPGESTELD VOLGENS IFRS NORMEN EN GEAUDITEERD)
Geconsolideerde kerncijfers
WINST-EN-VERLIESREKENING (IN M€)
Omzet
Omzet op vergelijkbare basis (1)
Overige bedrijfsopbrengsten
Kostprijs van materialen
Overige uitgaven
Personeelskosten
Recurrente bedrijfswinst vóór afschrijvingen en
waardeverminderingen (‘REBITDA’) (2)
REBITDA op vergelijkbare basis (1)
Afschrijvingen en waardeverminderingen
EBIT of Bedrijfswinst
Impairment op goodwill en merknamen met onbepaalde
gebruiksduur
Financieel resultaat
Resultaat op basis van de „equity‟-methode
Winst vóór belastingen
Winstbelasting
Aandeel van derden in het resultaat
Groepswinst
Recurrente groepswinst (exclusief impairment)

31.12.2016

31.12.2015

%

206,6
206,8
5,2
(42,6)
(63,6)
(43,7)
61,9

209,0
206,7
5,5
(46,2)
(62,3)
(44,1)
61,9

(1,1%)
0,0%
(5,1%)
(7,7%)
2,2%
(1,0%)
0,0%

62,0
(8,3)
53,6
0,0

60,4
(8,3)
53,7
0,0

2,6%
0,1%
(0,1%)
N/A

(0,3)
(0,5)
52,8
(19,4)
(0,1)
33,6
33,6

0,3
0,3
54,3
(13,2)
0,1
41,0
41,0

N/A
N/A
(2,8%)
46,4%
N/A
(18,1%)
(18,1%)

(1)

Omzet en REBITDA op vergelijkbare basis zijn de omzet en REBITDA gecorrigeerd voor het effect van de vroegere uitlevering om dezelfde
seizoenen te tonen.
(2)
REBITDA is gelijk aan de recurrente bedrijfswinst verhoogd met afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa.
Geconsolideerde kerncijfers
BALANS (IN M€)
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen
Belang van derden
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva
KERNCIJFERS IN € PER AANDEEL
REBITDA
REBITDA op vergelijkbare basis
Recurrente groepswinst

31.12.2016

31.12.2015

%

71,9
84,8
156,7
116,6
0,6
4,9
34,6
156,7

70,8
90,9
161,7
129,2
0,9
4,5
27,2
161,7

1,5%
(6,7%)
(3,1%)
(9,8%)
(29,6%)
8,6%
27,5%
(3,1%)

4,6
4,7
2,5

4,6
4,5
3,1

0,0%
2,6%
(18,1%)
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2. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE JAARINFORMATIE OP 31 DECEMBER 2016
De commissaris heeft bij de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd. De
boekhoudkundige gegevens opgenomen in huidig communiqué zijn consistent met de gegevens van de
geconsolideerde jaarrekening.

3. TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS
OMZETONTWIKKELING 2016
Op vergelijkbare basis (inclusief vergelijkbare seizoensleveringen) groeit de geconsolideerde omzet heel
beperkt van m€ 206,7 naar m€ 206,8 (omzet op vergelijkbare basis groeit met 1,2% bij constante
wisselkoersen).
Voor het volledige boekjaar 2016 daalt de gerapporteerde geconsolideerde omzet van Van de Velde met 1,1%
van m€ 209,0 tot m€ 206,6 (gerapporteerde omzet is stabiel bij constante wisselkoersen).
De omzetevolutie op vergelijkbare basis bestaat uit volgende componenten:


De wholesale-omzet stijgt met 4,4%. De groei zet zich door in zowel lingerie als badgoed. De voororders
tonen een groei maar de nabestellingen stagneren. Bij constante wisselkoersen ligt de groei op 5,0%,
hoofdzakelijk ten gevolge van de daling van het Britse pond.



De retail-omzet daalt met 15,6% gedreven door een stijging van de retail-omzet in Europa op vergelijkbare
basis aan constante wisselkoersen met 3,7% (na effect van sluitingen van verlieslatende winkels: 1,7% en
na effect van wisselkoersen: -5,1%) en een daling van de retail-omzet in USA op vergelijkbare basis aan
constante wisselkoersen met 20,2% (na effect van sluitingen van verlieslatende winkels: -29,9% en na
effect van wisselkoersen: -29,7%).

REBITDA-ONTWIKKELING
Op vergelijkbare basis (inclusief vergelijkbare seizoensleveringen) stijgt de REBITDA met 2,6%, van m€ 60,4 naar
m€ 62,0. De gerapporteerde geconsolideerde REBITDA bedraagt m€ 61,9 en ligt daarmee op hetzelfde niveau
als vorig jaar.
Deze evolutie op vergelijkbare basis is voornamelijk toe te schrijven aan volgende factoren:






Solide omzetgroei in wholesale geeft een stijging van de gerealiseerde brutomarge.
Stijgingen in vaste kosten zijn grotendeels gerelateerd aan verkoopondersteunende kosten (zoals
vertegenwoordigers, klantenprogramma’s en marketing).
Tevens werden kosten gemaakt voor de versterking van eCommerce en ICT alsook voor opleiding. Ten
slotte waren er hogere rekruterings- en managementkosten omwille van de wijzigingen in het
directiecomité.
De winstbijdrage van de retail-business ligt, ondanks de lagere omzet, op hetzelfde niveau als dezelfde
periode vorig jaar.
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IMPAIRMENT OP GOODWILL EN MERKNAMEN MET ONBEPAALDE GEBRUIKSDUUR

In 2016 werden er geen bijzondere waardeverminderingen geboekt.

FINANCIEEL RESULTAAT EN MINDERHEIDSPARTICIPATIES (RESULTAAT OP BASIS VAN DE ‘EQUITY’-METHODE)
Het financieel resultaat ligt m€ 0,7 lager in 2016 dan in 2015. Dit heeft onder andere te maken met lagere
intrest- en dividendinkomsten.
Het resultaat erkend via de ‘equity’-methode ligt m€ 0,8 lager dan vorig jaar en is toe te schrijven aan de
lagere bijdrage van zowel Top Form als Private Shop:
 De bijdrage van Top Form (m€ 0,1 tegenover m€ 0,5 in 2015) is gebaseerd op de evolutie in het eigen
vermogen tot en met 30/06/2016 aangezien de resultaten per 31/12/2016 nog niet gepubliceerd waren bij
de opmaak van de jaarresultaten. Gezien de winstwaarschuwing die Top Form publiceerde op 24 januari
2017 werd geopteerd om het ontvangen dividend van 28 november nog niet in resultaat te nemen.
 De bijdrage van Private Shop (negatieve bijdrage van m€ 0,6 tegenover negatieve bijdrage van m€ 0,2 in
2015) is gebaseerd op de evolutie van het eigen vermogen tot en met 31/12/2016. Private Shop kende een
moeilijk 2016 doch er werden acties ondernomen om de resultaten te verbeteren. Tevens werd begin
2017 overgegaan tot een kapitaalverhoging van m$ 1,0 waaraan Van de Velde heeft deelgenomen pro rata
haar belang in het kapitaal (50%).

WINSTBELASTING EN WINST VOOR DE PERIODE
De winstbelasting ligt hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De recurrente groepswinst daalt
van m€ 41,0 naar m€ 33,6 (-18,1%) en de recurrente winst per aandeel daalt van € 3,07 naar € 2,52 (-18,1%). Er
was geen effect van niet-recurrente componenten in 2016.

CASHPOSITIE EN SOLVABILITEIT / LIQUIDITEIT
Eind 2016 bedraagt de cashpositie m€ 18,5 (versus m€ 28,1 eind 2015). De operationele cash flow bedroeg
m€ 45,1 in 2016 tegenover m€ 50,3 in 2015. De daling is voornamelijk te wijten aan hogere betaalde
belastingen. De kapitaalsinvesteringen bedroegen m€ 10,7 in 2016 en lagen daarmee in lijn met 2015.
De solvabiliteit (aandeel van eigen vermogen in totaal vermogen) van de Van de Velde Groep blijft zeer sterk
(74,4% eind 2016 versus 79,9% eind 2015). De vlottende activa bedragen 2,4 keer de kortlopende
verplichtingen (versus 3,3 eind 2015) wat wijst op een zeer sterke liquiditeit. De Groep wordt bovendien ook
volledig gefinancierd uit eigen middelen.

4. DIVIDEND
Voor het boekjaar 2016 zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen
om hetzelfde dividend als de twee voorgaande boekjaren uit te keren, namelijk een totaal dividend van
€ 3,5000 per aandeel (nettodividend van € 2,4905 per aandeel). Hiervan is reeds € 1,3500 per aandeel
(nettodividend van € 0,9855 per aandeel) uitbetaald als interimdividend in november 2016. Na goedkeuring
door de Algemene Vergadering zal het finale dividend van € 2,1500 per aandeel (nettodividend van € 1,5050
per aandeel) betaalbaar worden gesteld vanaf 4 mei 2017.
De resterende financiële bronnen (inclusief cashpositie) laten toe alle nodige investeringen door te voeren die
de concurrentiekracht van de onderneming waarborgen.
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5. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Op 13 februari 2017 heeft de rechtbank van Boulogne-sur-Mer het bod van SAS Noyon Dentelle op de activa
(inclusief het personeelsbestand) van SAS Etablissement Lucien Noyon et Cie (producent van hoogwaardige
kant) aanvaard. SAS Noyon Dentelle is een nieuw opgerichte vennootschap waarin Van de Velde voor 20%
participeert. Deze investering heeft geen materiële impact op Van de Velde.

6. VOORUITZICHTEN 2017
Het resultaat van 2016 werd neergezet in een uitdagende context, en ook 2017 brengt de nodige uitdagingen
met zich mee.

7. FINANCIËLE KALENDER
Jaarverslag 2016
Algemene Vergadering 2016
Ex-coupon datum
Registratie datum
Betaling dividend
Omzetgegevens eerste jaarhelft 2017
Halfjaarresultaten 2017
Einde boekjaar 2017

24 maart 2017
26 april 2017
2 mei 2017
3 mei 2017
4 mei 2017
7 juli 2017
31 augustus 2017
31 december 2017

Van de Velde NV behoort tot de voornaamste marktspelers in de sector van de luxueuze en
modieuze dameslingerie. Van de Velde is overtuigd van een langetermijnstrategie gebaseerd op
het uitbouwen en de ontwikkeling van de merken rond het concept “Lingerie Styling” (pasvorm,
stijl en mode), en dit vooral in Europa en Noord-Amerika.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
Van de Velde NV
09/365.21.00
www.vandevelde.eu

Bart Rabaey Consulting VOF,
vast vertegenwoordigd door
Bart Rabaey
Financieel Directeur

Positron BVBA,
vast vertegenwoordigd door
Erwin Van Laethem
Voorzitter Directiecomité
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