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HALFJAARRESULTATEN 2017

-

OMZET* STIJGT MET

1,2% TOT M€ 116,9.
REBITDA* DAALT MET 5,7% TOT M€ 36,3.
NETTOWINST PER AANDEEL VAN €1,50.
LANCERING VAN INITIATIEVEN OM TOEKOMSTIGE INTERNATIONALE GROEI TE
ONDERSTEUNEN

-

LIQUIDITEITS- EN SOLVABILITEITSPOSITIE BLIJFT ZEER STERK.
* op vergelijkbare basis

OMZET*: M€ 116,9 – STIJGING VAN 1,2% OP VERGELIJKBARE BASIS
In de eerste jaarhelft van 2017 stijgt de geconsolideerde omzet bij Van de Velde met
1,3% (van m€ 113,9 tot m€ 115,3).
Op
vergelijkbare basis
(inclusief
vergelijkbare
seizoenleveringen)
stijgt
de
geconsolideerde omzet met 1,2% (van m€ 115,6 tot m€ 116,9). Aan constante
wisselkoersen stijgt de vergelijkbare omzet met 1,5%. Deze omzetevolutie bestaat uit
volgende componenten:
-

Een stijging van de Wholesale-omzet met 1,6%. Onze PrimaDonna badgoed collectie
en de nieuwe introductie van de PrimaDonna sport collectie waren bijzonder
succesvol.

-

Een stijging van de Retailomzet op vergelijkbare basis aan constante wisselkoers met
3,0%. Het wisselkoerseffect en de sluiting van winkels, resulteert in een daling van
de gerapporteerde omzet van 1,1%.

REBITDA*: M€ 36,3 – DAALT MET 5,7% OP VERGELIJKBARE BASIS
De gerapporteerde REBITDA daalt in de eerste jaarhelft met 5,6%, van m€ 37,3 tot m€
35,2. Op vergelijkbare basis (inclusief vergelijkbare leveringen), daalt de geconsolideerde
REBITDA met 5,7%, van m€ 38,5 naar m€ 36,3. De belangrijkste redenen van deze
daling zijn:
-

Wholesale bijdrage aan REBITDA daalt met m€ 0,3 en Retail bijdrage aan REBITDA
stijgt met m€ 0,1.

-

Niet gealloceerde kosten stijgen met m€ 2,0 hoofdzakelijk door project kosten om
toekomstige groei te ondersteunen: voornamelijk in merk positionering,
betrouwbaarheid en responsiviteit van de volledige waarde keten, voorbereiding voor
de upgrade van de ICT en eCommerce infrastructuur alsook opleiding en ontwikkeling
van werknemers en rekrutering van specifieke talenten en expertise.

IMPAIRMENT OP GOODWILL EN MERKNAMEN MET ONBEPAALDE GEBRUIKSDUUR
In de eerste jaarhelft van 2017 werd er geen bijzondere waardevermindering geboekt.
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FINANCIEEL RESULTAAT
Het financieel resultaat ligt in lijn met vorig jaar. Na correctie voor het ontvangen
dividend van Top Form, is er een beperkte daling van financieel resultaat voornamelijk
door lager netto wisselresultaat.
MINDERHEIDSPARTICIPATIES
Het resultaat op basis van de equity-methode is m€ 0,4 lager dan vorig jaar
hoofdzakelijk toe te schrijven aan een lagere bijdrage van Top Form en Private Shop.
WINSTBELASTING EN NETTO WINST
De winstbelasting is lager in vergelijking met vorig jaar door een lagere winst voor
belastingen en door een lagere effectieve belasting voet van 34,2% (35,5% vorig jaar).
In de eerste helft van 2017 daalt de netto groepswinst met 5,4% van m€ 21,2 naar m€
20,0. Dit resulteert in een daling van de winst per aandeel van €1,59 naar €1,50.
CASHPOSITIE EN SOLVABILITEIT/LIQUIDITEIT
De netto kasstroom in de eerste helft van 2017 is negatief en bedraagt m€ 13,5
gedreven door een positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (m€ 18,0), een negatieve
kasstroom uit investeringsactiviteiten (m€ 2,7) en een negatieve kasstroom uit
financieringsactiviteiten (m€ 28,8), voornamelijk door de dividend uitbetaling in mei
2017. Op halfjaar bedraagt de cashpositie m€ 6,7 (versus m€ 18,5 op 31 december
2016).
De solvabiliteit (aandeel van eigen vermogen in totaal vermogen) van Van de Velde blijft
zeer sterk (71,1%). De vlottende activa bedragen 2,1 keer de kortlopende verplichtingen
wat wijst op een sterke liquiditeit.
Het werkkapitaal (vlottende activa exclusief cash en cash equivalenten verminderd met
kortlopende verplichting exclusief financiële schulden) daalt tot m€ 36,2 op 30 juni 2017
(in vergelijking met m€ 36,9 op 30 juni 2016), voornamelijk door hogere
belastingverplichtingen.
VOORUITZICHTEN
De vooruitzichten van Van de Velde blijven onveranderd en we verwijzen naar het
persbericht van 19 april 2017.
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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€)
30.06.2017
Omzet
115,3
Omzet op vergelijkbare basis
116,9
Recurrente EBITDA (bedrijfswinst plus afschrijvingen)
35,2
REBITDA op vergelijkbare basis
36,3
Recurrente EBIT of bedrijfswinst
31,4
Winst vóór belastingen
30,7
Groepswinst
20,0
Balans (in m€)
30.06.2017
Vaste activa
70,6
Vlottende activa
81,1
Totaal activa
151,7
Eigen vermogen
107,8
Belang van derden
0,5
Langlopende schulden
4,8
Kortlopende schulden
38,6
Totaal passiva
151,7
Kerncijfers in € per aandeel
30.06.2017
Winst per aandeel
1,50

30.06.2016
113,9
115,6
37,3
38,5
33,1
32,8
21,2
31.12.2016
71,9
84,8
156,7
116,6
0,6
4,9
34,6
156,7
30.06.2016
1,59

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
Positron BVBA,
vast vertegenwoordigd door,
Erwin Van Laethem
Voorzitter Directiecomité

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

Voor recente foto’s, bezoek ons persplatform: http://pressroom.vandevelde.eu
Klik rechtsbovenaan op de link “Media” voor actueel fotomateriaal.

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 en Private Shop. Deze winkels zijn schoolvoorbeelden op het vlak van de
Lingerie Styling paskamerservice. Van de Velde is genoteerd op Euronext Brussel.
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