30.08.2019 – 07u30
Gereglementeerde informatie – Halfjaarresultaten 2019

Van de Velde sluit halfjaar af met een stijging van de EBITDA* +2,8%
en een lichte omzetdaling* -1,2%
Kernelementen in de resultaten voor de eerste zes maanden van 2019:
• Omzet* daalt met 1,2% tot m€ 112,8 of een daling van 1,8% bij constante
wisselkoersen.
• (R)EBITDA* stijgt met 2,8% tot m€ 29,3, en eindigt op m€ 32,3 na toepassing IFRS
16.
• Investeringen voor een totaal bedrag van m€ 3,0.
• Netto cash generatie stijgt met m€ 9,6 in de eerste jaarhelft van 2019 tov dezelfde
periode vorige jaar.
• Netto winst van de periode (exclusief IFRS 16) eindigt op m€ 13,8 .

OMZET (OP VERGELIJKBARE BASIS): M€ 112,8 – DALING VAN 1,2% – DALING VAN 1,8% BIJ
CONSTANTE WISSELKOERSEN

In de eerste jaarhelft van 2019 daalt de geconsolideerde omzet bij Van de Velde met
2,2% (van m€ 110,9 tot m€ 108,5) ten opzichte van het jaar ervoor.
Op
vergelijkbare
basis
(inclusief
vergelijkbare
seizoenleveringen)
daalt
de
geconsolideerde omzet in het eerste semester van 2019 met 1,2% (van m€ 114,2 tot m€
112,8). Bij constante wisselkoersen daalt de omzet voor de eerste jaarhelft op
vergelijkbare basis met 1,8%. Deze omzetevolutie bestaat uit volgende componenten:
• De vergelijkbare wholesale omzet (inclusief vergelijkbare seizoenleveringen) van het
eerste semester van 2019 eindigt stabiel.
• De retailomzet van het eerste semester van 2019 daalt met 6,7% tov 2018, bij
constante wisselkoersen is er een daling van 8,8%. In Europa daalt de omzet met
5,6% terwijl de VS een daling kent van 9,1%. Het winkelnetwerk is stabiel gebleven.
De retail kende sterk dalende traffic cijfers welke gedeeltelijk gecompenseerd werden
door een licht verbeterde conversiegraad.

*OP VERGELIJKBARE BASIS / EXCLUSIEF IFRS 16
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EBITDA (OP VERGELIJKBARE BASIS / EXCLUSIEF IFRS 16): M€ 29,3 – STIJGING VAN 2,8%
De gerapporteerde EBITDA stijgt in de eerste jaarhelft van 2019 met 0,3% tov dezelfde
periode vorig jaar, van m€ 26,4 tot m€ 26,5. Op vergelijkbare basis (inclusief
vergelijkbare leveringen), stijgt de geconsolideerde EBITDA voor het eerste semester van
2019 met 2,8% tov dezelfde periode van 2018, van m€ 28,5 naar m€ 29,3. De
belangrijkste redenen van deze stijging zijn:
-

De wholesale bijdrage aan de EBITDA op vergelijkbare basis stijgt. De groei binnen
wholesale is het gevolg van een stabiele omzet en lagere kosten. De bijdrage aan de
gerapporteerde EBITDA stijgt met 2,1 m€ .

-

De retail bijdrage aan de gerapporteerde EBITDA daalt met 0,6 m€ voornamelijk door
de dalende omzetten.

-

De algemene kosten eindigen 0,6 m€ hoger dan de eerste jaarhelft van 2018. In
vergelijking tot de tweede jaarhelft van 2018 liggen deze kosten 5,1 m€ lager

WINSTBELASTING EN NETTO WINST (EXCLUSIEF IFRS 16)
De belastingsvoet bedraagt 23,9%, ten opzichte van 31,4% in dezelfde periode vorig
jaar. Deze daling is het gevolg van de fiscale stimuli voor innovatie die ontvangen werd
in de tweede jaarhelft van 2018.
In de eerste helft van 2019 ligt de groepswinst 8,3% lager dan vorig jaar, m€ 13,8 tov
m€ 15,0. Voornamelijk als gevolg van de negatieve impact van de resultaten op basis
van de equity-methode (-0,9 m€). Dit resulteert in een winst per aandeel van 1,03 euro.
INVESTERINGEN VOOR EEN TOTAALBEDRAG VAN M€ 3,0
De investeringsuitgaven van Van de Velde bedragen in het eerste halfjaar van 2019 m€
3,0 in vergelijking met m€ 7,7 in de eerste jaarhelft van 2018. Deze investeringen
betreffen in hoofdzaak de verdere uitbouw van het eCommerce platform en de upgrade
van het ERP systeem. Van de Velde financiert deze investeringen met eigen middelen.
Het werkkapitaal (vlottende activa exclusief cash en cash equivalenten verminderd met
kortlopende verplichting exclusief financiële schulden) stijgt tot m€ 52,9 op 30 juni 2019
(in vergelijking met m€ 47,9 op 31 december 2018), wat het gevolg is van lagere
kortlopende verplichtingen en hogere handelsvorderingen dan op eindejaar.
De solvabiliteit (aandeel van eigen vermogen in totaal vermogen) van Van de Velde is
zeer sterk (83,3%). De vlottende activa bedragen 4,1 keer de kortlopende verplichtingen
wat duidt op een sterke liquiditeit.
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IMPACT IFRS 16
IFRS 16 is van toepassing sinds 1 januari 2019. De nieuwe boekhoudnorm heeft tot
gevolg dat bijna alle leasingovereenkomsten op de balans worden opgenomen. Onder de
nieuwe norm worden een actief (het recht om het geleasde goed te gebruiken) en een
financiële verplichting om huur te betalen opgenomen. De Groep heeft de gewijzigde
retroactieve benadering toegepast wat betekent dat de vergelijkende cijfers van 2018
niet werden aangepast. De Groep kiest ervoor om de door de norm voorgestelde
vrijstellingen te gebruiken voor leasecontracten waarvoor de leasetermijn eindigt binnen
12 maanden na de datum van eerste toepassing, en leasecontracten waarvoor het
onderliggende actief een lage waarde heeft.
De norm zal voornamelijk van invloed zijn op de boekhoudkundige verwerking van de
operationele leaseverplichtingen van de groep. Voor de resterende leasing termijn
bedragen de verantwoorde gebruiksrechten en leaseverplichtingen m€ 23,8. Na de
afschrijvingen hierop in de eerste jaarhelft bedragen de gebruiksrechten en
leaseverplichtingen nog m€ 20,9. Bij het bepalen van de huidige waarde van deze
leaseverplichtingen werd er gebruikt gemaakt van een gewogen gemiddeld
verdisconteringspercentage van 3,4%.
Door de toepassing van IFRS 16 zal de (R)EBITDA van de groep toenemen met m€ 2,9
aangezien de afschrijvingen van de geactiveerde gebruiksrechten en leaseverplichtingen
buiten de maatstaf (R)EBITDA vallen.
De groep verwacht dat de netto winst na belastingen in 2019 geen materiële impact zal
ondervinden als gevolg van invoering van de nieuwe regels. Verder zal de toepassing van
IFRS16 geen impact hebben op de financiering van de groep.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum werd beslist om de joint venture met onze partner Getz in Azië te
beëindigen. Deze beslissing zal geen impact hebben op de toekomstige verkopen. De
financiële afwikkeling zal plaats vinden in de tweede jaarhelft van 2019 en zal geen cash
implicaties hebben.
VOORUITZICHTEN
“Groeien door focus op retail partners en merken” is het thema waarmee we in 2019 de
fundamenten van ons bedrijf verder willen verstevigen. Van de Velde staat immers voor
het ontwerpen en produceren van modieuze en hoogkwalitatieve lingerie. Die brengen we
tot bij de consument via sterke merken en sterke retail partners.
We zijn ervan overtuigd dat we door deze focus de fundamenten van ons bedrijf zullen
verstevigen op lange termijn.
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HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG
Het uitgebreid halfjaarlijks financieel verslag (inclusief gereglementeerde informatie en
de verklaring van beperkt nazicht van de commissaris) is terug te vinden via deze link.
Een aantal financiële kerncijfers worden hieronder weergegeven en verder toegelicht in
het financieel verslag:
Financiële kerncijfers
Winst- en verliesrekening (in m€)

30.06.2019
Incl. IFRS16

Omzet

108,5

Omzet op vergelijkbare basis

112,8

Impact
IFRS16

30.06.2019
30.06.2018
excl. IFRS16
108,5
110,9
112,8

114,2

EBITDA (bedrijfswinst plus afschrijvingen)

29,4

2,9

26,5

26,4

EBITDA op vergelijkbare basis

32,3

2,9

29,3

28,5

22,1

23,1

18,2

-0,4

18,6

22,1

13,4

-0,4

13,8

15,0

EBIT of bedrijfswinst
Winst vóór belastingen
Groepswinst
Balans (in m€)

22,1

30.06.2019
Incl. IFRS16

Vaste activa

94,5

Vlottende activa

89,7

Impact
30.06.2019
30.06.2018
IFRS16 excl. IFRS16
20,9
73,6
73,6
89,7

83,9

184,2

20,9

163,3

157,5

136,0

-0,4

136,4

124,2

Langlopende schulden

21,1

16,2

4,9

4,7

Kortlopende schulden

27,1

5,1

22,0

28,6

184,2

20,9

163,3

157,5

Totaal activa
Eigen vermogen (incl. belang van derden en subsidies)

Totaal passiva
Kerncijfers in € per aandeel
Winst per aandeel

30.06.2019
Incl. IFRS16
1,01

Impact
IFRS16

30.06.2019
30.06.2018
excl. IFRS16
1,03
1,13

Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - Belgium - T. +32 9 365 21 00 - F. +32 9 365 21 70 - www.vandevelde.eu - info@vandevelde.eu

CONTACTEN
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
Van de Velde NV – Lageweg 4 – 9260 Schellebelle – +32 (0) 9/365.21.00
www.vandevelde.eu
MAVAC BVBA,
vast vertegenwoordigd door
Marleen Vaesen
Voorzitter directiecomité

Karel Verlinde Comm.V,
vast vertegenwoordigd door
Karel Verlinde
Financieel Directeur

VAN DE VELDE
Met zijn sterke merken, PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda, is Van de Velde één van
de wereldleiders in de lingerie, badmode en sportswear. Onze missie is elke vrouw de
ultieme persoonlijke paskamerervaring bieden. Onze langetermijnstrategie is gebaseerd
op het bouwen van merken rond de Lingerie Styling paskamerfilosofie, die pasvorm, stijl
en mode samenbrengt. We werken wereldwijd samen met 5.000 multimerk
lingeriewinkels, zowel online als offline, met een sterke focus op kernmarkten Europa en
Noord-Amerika. Ons eigen retailkanaal runnen we onder de labels Rigby & Peller,
Lincherie. Deze winkels zijn schoolvoorbeelden op het vlak van de Lingerie Styling
paskamerservice. Van de Velde is genoteerd op Euronext Brussel.
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