
 

 
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 

31.08.2020 – 08u00 
 

Gereglementeerde informatie – Halfjaarresultaten 2020 

 

Van de Velde realiseert een omzet* van m€ 82,9 en een EBITDA* van 
m€ 22,3. 
 

 

KERNELEMENTEN VOOR DE EERSTE ZES MAANDEN VAN 2020:  

 

• Van de Velde realiseert een omzet* van m€ 82,9, een daling van 26,5%. 

• De EBITDA* daalt met 31,0% naar m€ 22,3 en bedraagt 26,8% van de omzet. 

• De cash positie stijgt tot m€ 42,9 versus m€ 41,4 eind 2019. 

• De netto winst van de periode bedraagt m€ 5,0. 

• Een interim dividend van € 1,00 per dividend gerechtigd aandeel is goedgekeurd door 

de Raad van Bestuur ter vervanging van het dividend 2019. 

• Het inkoopprogramma eigen aandelen wordt opnieuw opgestart. 

 

 

OMZET  
 

Op vergelijkbare basis (inclusief vergelijkbare seizoensleveringen) daalt de 

geconsolideerde omzet in het eerste semester van 2020 met 26,5% (van m€ 112,8 tot 

m€ 82,9). De gerapporteerde omzet daalt sterker, namelijk met 31,9% (van m€ 108,5 

tot m€ 73,9). Dit is een timing verschil als gevolg van de beslissing om de uitlevering van 

het winterseizoen eenmalig uit te stellen tot eind augustus.  

 

Deze vergelijkbare omzetevolutie bestaat uit volgende componenten: 

 

• De vergelijkbare wholesale omzet (inclusief vergelijkbare seizoensleveringen) van het 

eerste semester van 2020 eindigt 23,5% lager of –m€ 22,2. Dit is het gevolg van de 

winkelsluitingen vanaf midden maart in alle markten. De verkoop in e-commerce 

groeide bij onze onafhankelijke retail partners en op de brandsites. Vele retail partners 

waren tijdens de winkelsluitingen digitaal creatief en succesvol. Het marketing team 

van Van de Velde heeft maximaal ingezet op het aanleveren van waardevolle digitale 

content ter ondersteuning van de retail partners.  

 

• De retailomzet (eigen winkelnetwerk) van het eerste semester van 2020 daalt met 

42,0% tov 2019. In Europa daalt de omzet met 32,3% terwijl de VS een daling kent 

van 63,8%. Omwille van de COVID-19 pandemie waren de winkels gesloten vanaf 

midden maart. De winkelpunten in Nederland en Duitsland heropenden midden mei.  

De verkoop kent een gestaag herstel.  Winkels in landelijke locaties presteren duidelijk 

beter dan deze in shoppingcenters en drukke winkelstraten. In de VS en het VK waren 

de winkelpunten in juni nog dicht.  

 

 

EBITDA  
 

Op vergelijkbare basis (inclusief vergelijkbare leveringen), daalt de geconsolideerde 

EBITDA voor het eerste semester van 2020 met 31,0% tov dezelfde periode van 2019, 

van m€ 32,3 naar m€ 22,3. De EBITDA op niet vergelijkbare basis daalt in de eerste 

jaarhelft van 2020 met 44,5% tov dezelfde periode vorig jaar, van m€ 29,4 tot m€ 16,3.  

 

*OP VERGELIJKBARE BASIS 
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De belangrijkste reden van deze evolutie is de omzetdaling van 26,5%. Dit werd 

gedeeltelijk gecompenseerd door een sterke focus op de uitgaven. De kosten lagen in de 

eerste jaarhelft van 2020 lager dan in 2019 waaronder een daling van m€ 4,4 in de vaste 

kosten. De daling van de kosten komt door de invoering van tijdelijke werkloosheid 

doorheen alle niveaus van de wereldwijde organisatie, het wegvallen van volume 

gerelateerde uitgaven en het schrappen en uitstellen van niet strategische activiteiten. 

 

 

WINSTBELASTING EN NETTO WINST 

 

De belastingsvoet is licht gedaald en bedraagt 21,3%, ten opzichte van 24,4 % in 

dezelfde periode vorig jaar.  

 

In de eerste helft van 2020 ligt de groepswinst 63,0% lager dan vorig jaar; m€ 5,0 tov 

m€ 13,4. 

 

 

INVESTERINGEN  

 

De investeringsuitgaven (exclusief de gebruiksrechten) bedragen in de eerste jaarhelft 

van 2020 m€ 1,2 in vergelijking met m€ 3,0 in 2019. Deze investeringen betreffen in 

hoofdzaak de verdere ontwikkeling van de IT-systemen. Van de Velde financiert deze 

investeringen met eigen middelen.  

 

 

WERKKAPITAAL EN SOLVABILITEIT 

 

Het werkkapitaal (vlottende activa exclusief cash en cash equivalenten verminderd met 

kortlopende verplichting exclusief financiële schulden) bedraagt m€ 44,1 op 30 juni 2020 

in vergelijking met m€ 52,5 op 30 juni 2019, wat het gevolg is van lagere voorraad en 

lagere handelsvorderingen. 

 

De solvabiliteit (aandeel van eigen vermogen in totaal vermogen) van Van de Velde is 

zeer sterk (75,9%). De vlottende activa bedragen 4,0 keer de kortlopende verplichtingen 

wat duidt op een sterke liquiditeit.  

 

 

COVID-19 UPDATE 

 

In de eerste jaarhelft van 2020 werden bedrijven over de hele wereld getroffen door de 

gevolgen van het COVID-19 pandemie. Dat geldt ook voor Van de Velde, en daarom 

wordt het hier als risico behandeld. 

 

Algemene aanpak: Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie in België (afgelopen 

maart) heeft Van de Velde een Business Continuity team samengesteld dat de 

activiteiten van de groep dagelijks opvolgt en dat zich inzet voor de veiligheid en 

gezondheid van zijn medewerkers en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit. 

 

Maatregelen voor de veiligheid van onze medewerkers: In maart heeft Van de Velde de 

maatregelen voor persoonlijke hygiëne in de hele organisatie verscherpt, in lijn met de 

lokale of regionale sanitaire en gezondheidsvoorschriften. Van de Velde zette in op 

thuiswerk en implementeerde social distancing-maatregelen voor werknemers in al zijn 

vestigingen. 
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Maatregelen voor de financiële gezondheid van onze retail partners: Tijdens de sluiting 

van de winkels en de weken na de heropening hebben we onze onafhankelijke retail 

partners optimaal ondersteund om het verkoopsherstel succesvol te laten verlopen. Dit 

gaf een aanzienlijke boost aan de klantentevredenheid. 

 

Maatregelen voor de financiële gezondheid van onze onderneming: In het eerste halfjaar 

werden de activiteiten van Van de Velde zwaar verstoord door de COVID-19 pandemie. 

Van de Velde bleef gefocust op de bedrijfscontinuïteit en de bescherming van de 

gezondheid van zijn onderneming op lange termijn. 

 

• De cash positie werd verstevigd door het inkoopprogramma eigen aandelen stop te 

zetten en voorlopig geen dividend uit te betalen (zie persbericht van 18 maart 2020), 

verder werd de bonus betaling aan directie en leadership team voor prestaties 2019 

uitgesteld tot augustus 2020. 

• Van de Velde heeft zijn activiteitenniveau afgestemd op de marktrealiteit en bijgevolg 

heeft het bedrijf de tijdelijke werkloosheidsmaatregelen voor de wereldwijde 

organisatie op alle niveaus toegepast en zal dit waar nodig in de organisatie verder 

blijven toepassen. 

• De gedisciplineerde bedrijfscultuur in de discretionaire uitgaven werd verder 

versterkt. 

• De geplande strategische projecten en investeringen om toekomstige groei te 

realiseren werden uitgevoerd. 

 

Van de Velde heeft een sterke balans en een ruime liquiditeit met een beschikbare 

kaspositie van m€ 42,9. Als gevolg van de COVID-19 pandemie werden bijkomende 

testen uitgevoerd op de belangrijkste balanscomponenten (goodwill, voorraad, 

handelsvorderingen).  

 

Heropflakkeringen van de COVID-19 pandemie in onze markten kunnen onze activiteiten, 

financiële toestand, kasstromen en bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. Van de Velde’s 

sterke financierings- en liquiditeitsstructuur zou voldoende moeten zijn om het 

voortbestaan van de onderneming te verzekeren.  

 

 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die een aanzienlijke 

impact zouden kunnen hebben op de tussentijdse verkorte financiële overzichten van de 

groep per 30 juni 2020. 
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VOORUITZICHTEN  

 

De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft geleid tot de grootste economische crisis 

sinds WOII en heeft de retail sector bijzonder hard getroffen. Toch hebben we tot onze 

tevredenheid kunnen vaststellen dat zowel onze retail partners als onze organisatie 

enorm veerkrachtig zijn. Dit bevestigt onze eerder uitgetekende strategische keuzes. 

 

Aangezien het hersteltempo in de verschillende markten onzeker blijft en dat zowel de 

impact van mogelijke nieuwe lockdowns als de vorm van herstel moeilijk te voorspellen 

valt, maakt het bedrijf op dit moment geen vooruitzichten voor 2020 kenbaar. 

 

 

INTERIM DIVIDEND 

 

De Raad van Bestuur heeft, op basis van de bevoegdheid verleend in de statuten, de 

uitbetaling van een interim dividend goedgekeurd van € 1,00 per dividend gerechtigd 

aandeel en dit ter vervanging van het dividend over het boekjaar 2019 dat niet werd 

uitgekeerd. Na betaling van de roerende voorheffing blijft er een nettodividend over van 

€ 0,70 per aandeel. Dit dividend zal worden toegekend aan de aandelen waarvan de 

rechten niet geschorst zijn. De aandelen waarvan de rechten geschorst zijn betreffen 

28.178 ingekochte eigen aandelen. Het aantal dividend gerechtigde aandelen wordt aldus 

verminderd van 13.322.480 aandelen tot 13.294.302 aandelen.  

 

De uitbetaling van het dividend zal gebeuren op 4 september 2020.   

 

Financiële kalender met betrekking tot dit interim dividend:  

- Ex-coupon datum: 2 september 2020  

- Registratiedatum: 3 september 2020  

- Betaalbaarstelling dividend: 4 september 2020  

 

 

INKOOPPROGRAMMA EIGEN AANDELEN 

 

Op 25 februari 2020 had de Raad van Bestuur een programma voor inkoop eigen 

aandelen goedgekeurd voor maximaal m€ 15. Voorafgaand aan het moment van 

stopzetting (zie persbericht 18 maart 2020) werden er onder dit programma reeds 

17.178 eigen aandelen ingekocht. De Raad van Bestuur heeft beslist om dit programma 

opnieuw op te starten met ingang van 4 september 2020 en zal een voorziene looptijd 

hebben van 1 jaar.  

 

De inkopen zullen gebeuren conform de geldende wetten en regelgevingen en kaderen 

binnen het mandaat verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 

december 2019. Het programma zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke 

tussenpersoon met een discretionair mandaat waardoor de inkopen zowel in open als in 

gesloten periodes zullen kunnen plaatsvinden. Van de Velde zal regelmatig informatie 

verschaffen omtrent de uitgevoerde inkooptransacties. Dit inkoopprogramma kan op elk 

moment worden stopgezet. 
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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:   

 

Geconsolideerde kerncijfers 

Winst-en-verliesrekening (in m€) 30.06.2020 30.06.2019 

Omzet 73,9 108,5 

Omzet op vergelijkbare basis 82,9 112,8 

EBITDA (bedrijfswinst plus afschrijvingen) 16,3 29,4 

EBITDA op vergelijkbare basis  22,3 32,3 

EBIT of Bedrijfswinst 8,5 22,1 

Winst vóór belastingen 6,8 18,2 

Groepswinst 5,0 13,4 

Balans (in m€) 30.06.2020 30.06.2019 

Vaste activa 85,5 94,5 

Vlottende activa 109,0 89,7 

Totaal activa 194,5 184,2 

Eigen vermogen (incl. belang van derden) 147,6 135,7 

Subsidies 0,4 0,3 

Langlopende schulden 19,0 21,1 

Kortlopende schulden 27,5 27,1 

Totaal passiva 194,5 184,2 

Kerncijfers in € per aandeel 30.06.2020 30.06.2019 

Winst per aandeel 0,37 1,01 

Interim dividend per aandeel 1,0 0,0 
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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 BV,      Karel Verlinde CommV, 

vast vertegenwoordigd door    vast vertegenwoordigd door 

Marleen Vaesen     Karel Verlinde 

Voorzitter Directiecomité    Financieel Directeur 

 

 

VAN DE VELDE  

 

Van de Velde ontwerpt modieuze lingerie van superieure kwaliteit met de sterke 

complementaire merken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. We geloven in ‘Shaping 

the bodies and minds of women’: we willen een verschil maken in het leven van vrouwen 

door hun zelfvertrouwen en zelfbeeld te verbeteren met onze mooie en perfect passende 

lingerie. Voor ons staat een onberispelijke service in de winkel centraal, een aanpak die 

we hebben geconsolideerd in ons Lingerie Styling-concept.  

 

We werken nauw samen met 3.600 onafhankelijke lingerieboetieks wereldwijd. 

Daarnaast hebben we ons eigen retailnetwerk met de retailmerken Rigby & Peller en 

Lincherie. We richten ons voornamelijk op de Europese en Noord-Amerikaanse markt. 

Van de Velde heeft bijna 1.400 werknemers in dienst en is genoteerd op Euronext 

Brussel. 

http://www.vandevelde.eu/

