
 

 

 Persbericht – Activiteitenverslag 1
ste

 kwartaal 2018 – 26 april 2018 – 7:00 u CET 
 

PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie  
 
Brussel, 26 april 2018 – 7:00 u CET 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Olivier Chapelle (CEO): “Wij zijn tevreden over de globale omzetgroei die we ondanks de strenge 
weersomstandigheden in het eerste kwartaal van 2018 hebben gerealiseerd. De omstandigheden op 
de markten waar wij actief zijn, zijn over het algemeen nog steeds gunstig, behalve in het Verenigd 
Koninkrijk.  
 
De polyurethaansector is in de loop van het kwartaal opnieuw geconfronteerd met hogere 
grondstoffenprijzen en de Recticel-teams blijven inspanningen leveren om ze door te rekenen aan de 
klanten. 
 
In de toekomst blijft Recticel zich vooral toeleggen op de invoering van productinnovaties, de 
uitvoering van zijn geografische groei-initiatieven en de afstoting van zijn Automobiel-divisies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITZICHTEN 
 
 
Voor het volledige jaar 2018 verwacht de Groep een voortgezette groei van haar 
gecombineerde omzet en REBITDA dankzij een combinatie van volumegroei, een 
verbeterde mix en efficiëntiewinsten. 
 
  

 

ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET 1e KWARTAAL VAN 2018  
 

 Gecombineerde omzetgroei van 4,6%, ondanks ongunstige wisselkoerseffecten van -1,3% 

 Verdere stijgingen in de prijzen van chemische grondstoffen leiden tot extra prijsaanpassingen 

 Gecombineerde netto financiële schuld: EUR 141,7 miljoen  
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1. GECOMBINEERDE GEGEVENS 
 
Gecombineerde omzet stegen van EUR 365,3 miljoen in 1K2017 tot EUR 382,0 miljoen in 
1K2018 (+4,6%), inclusief ongunstige nettowisselkoerseffecten van -1,3% door de 
waardedaling van de meeste valuta's ten opzichte van de euro.  
 
Automobiel en Soepelschuim rapporteerden een hogere omzet dankzij hogere volumes, 
terwijl onder andere de strenge weersomstandigheden druk uitoefenden op de omzet van 
Slaapcomfort en Isolatie. 
 
Opsplitsing van de omzet per segment (niet geauditeerd) 
 
 

in miljoen EUR 1K2017 1K2018 D 

Soepelschuim  160,6  170,9 6,4%

Slaapcomfort  75,0  70,7 -5,8%

Isolatie  61,3  60,1 -2,0%

Automobiel  84,6  95,5 12,8%

Eliminaties ( 16,3) ( 15,0) -7,6%

TOTAAL GECOMBINEERDE OMZET  365,3  382,0 4,6%

Aanpassing voor joint ventures door 

toepassing van IFRS 11
( 83,4) ( 90,8) 8,9%

TOTAAL GECONSOLIDEERDE OMZET  281,9  291,2 3,3%

 

 

A. Soepelschuim 
 
De gecombineerde omzet in 1K2018 steeg van EUR 160,6 miljoen tot EUR 170,9 miljoen 
(+6,4%), inclusief wisselkoersverschillen van -1,2%. 
 
Exclusief intersegmentenverkopen steeg de gecombineerde externe omzet met 7,4% tot 
EUR 158,3 miljoen. Comfort (EUR 101,0 miljoen; +6,6%) en Technische schuimen (EUR 
69,9 miljoen; +6,1%) rapporteerden een hogere omzet dankzij hogere gemiddelde 
verkoopprijzen en goede volumes in Technische Schuimen. 
 
De teams van Technische Schuimen leggen inmiddels de laatste hand aan hun 
expansieprojecten in China en Marokko. Beide gaan in het tweede kwartaal van 2018 van 
start. 
 
 
B. Slaapcomfort 
 
De gecombineerde omzet in 1K2018 is met 5,8% gedaald, van EUR 75,0 miljoen tot EUR 
70,7 miljoen, inclusief wisselkoersverschillen van -0,7%. 
 
Exclusief intersegmentenverkopen is de gecombineerde externe omzet in 1K2018 met 5,1% 
gedaald tot EUR 68,7 miljoen. Vanwege het geringe aantal winkelbezoeken door het slechte 
weer en de veranderingen in het marktklimaat (vooral in Duitsland), daalde de omzet van het 
subsegment Merkproducten met 3,1%, terwijl het subsegment Merkloos/Huismerken 9,0% 
verloor.  
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In februari 2018 heeft Recticel zijn GELTEX® inside 2.0-producten voorgesteld op de IMM 
beurs in Keulen. Deze nieuwe generatie matrassen van superieure kwaliteit is door de markt 
uitstekend onthaald en zal in de loop van het vierde kwartaal van 2018 in de winkels 
verkrijgbaar zijn. Op deze beurs mocht Recticel ook de innovatieprijs voor zijn nieuwe 
boxspringcollectie in ontvangst nemen. 
 
 
C. Isolatie 
 
De gecombineerde omzet in 1K2018 daalde van EUR 61,3 miljoen tot EUR 60,1 miljoen (-2,0%), 
inclusief wisselkoersverschillen van -1,0% (pond sterling). 
 
Hogere gemiddelde verkoopprijzen als gevolg van de hogere kosten van chemische 
grondstoffen werden tenietgedaan door lagere volumes die te wijten waren aan (i) strenge 
weersomstandigheden in Europa in vergelijking met het vorige jaar en (ii) de PIR-
isolatiepanelenschaarste in de industrie in 2K en 3K2017 door de MDI-tekorten. 
 
De bouw van een nieuwe fabriek voor Isolatie in Finland ligt op schema voor de opstart in 
4K2018 en is gericht op de Scandinavische en Baltische markten.  
  
 
D. Automobiel 
 
De gecombineerde omzet in 1K2018 steeg met 12,8%, van EUR 84,6 miljoen tot EUR 95,5 
miljoen, inclusief wisselkoersverschillen van -1,6%. De omzet van het segment Automobiel 
bleef profiteren van de gunstige marktdynamiek en de start van nieuwe programma's. 
 
De omzet in de divisie Interiors is met 12,4% gestegen, van EUR 44,7 miljoen tot EUR 50,3 
miljoen, na wisselkoersverschillen van -2,8%. 
 
In Seating (d.w.z. Proseat, de 51/49 joint venture tussen Recticel en Woodbridge) steeg de 
omzet met 13,2%, van EUR 39,9 miljoen naar EUR 45,2 miljoen. Wisselkoersverschillen 
hadden een effect van -0,2%. 
 
 

2. GECONSOLIDEERDE GEGEVENS 
 
 

 De omzet in het eerste kwartaal steeg met 3,3%, van EUR 281,9 miljoen tot EUR 291,2 

miljoen, ondanks een negatief wisselkoerseffect van -1,7% 

 De netto financiële schuld bedroeg EUR 106,9 miljoen 
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3. FINANCIËLE POSITIE 
 

De totale gecombineerde nettoschuld, inclusief bedragen opgenomen in het kader van 
niet in de balans opgenomen factoringprogramma's zonder verhaal, bedroeg EUR 199,2 
miljoen (31 december 2017: EUR 177,6 miljoen; 31 maart 2017: EUR 194,2 miljoen), een 
weerspiegeling van de seizoensgebonden toename van werkkapitaal. 
Zonder het opgenomen bedrag in het kader van de factoringprogramma's van EUR 57,5 
miljoen, bedroeg de gecombineerde netto financiële schuld EUR 141,7 miljoen (31 
december 2017: EUR 122,9 miljoen; 31 maart 2017: EUR 135,9 miljoen). 
 
 
De totale geconsolideerde nettoschuld, inclusief bedragen opgenomen in het kader van 
niet in de balans opgenomen factoringprogramma's zonder verhaal, bedroeg EUR 164,4 
miljoen (31 december 2017: EUR 141,8 miljoen; 31 maart 2017: EUR 173,1 miljoen). 
Zonder het opgenomen bedrag in het kader van de factoringprogramma's van EUR 57,5 
miljoen, bedroeg de geconsolideerde netto financiële schuld EUR 106,9 miljoen (31 
december 2017: EUR 87,1 miljoen; 31 maart 2017: EUR 114,8 miljoen).  
 

 
 °°° 
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Verklarende woordenlijst 
 
 Maatstaven opgenomen in de IFRS 

 
Gecombineerde (cijfers) : Bedragen inclusief het pro rata aandeel van Recticel in joint ventures, na eliminatie van 

transacties binnen de Groep, verwerkt volgens de proportionele consolidatiemethode. 
 
Geconsolideerde (cijfers) : Bedragen volgens de toepassing van IFRS 11, waarbij de joint ventures van Recticel worden 

verwerkt volgens de 'equity'-methode. 
 
 
 
 

 Alternatieve prestatiemaatstaven 
 

Daarnaast maakt de Groep gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) om de onderliggende prestaties van de Groep 
tot uitdrukking te brengen en om de lezer te helpen de resultaten beter te begrijpen. APM's zijn geen door de IFRS 
gedefinieerde prestatie-indicatoren. De Groep presenteert APM's niet als een alternatief voor financiële maatstaven die zijn 
vastgesteld in overeenstemming met de IFRS en legt niet meer nadruk op APM's dan op de vastgelegde financiële maatstaven 
volgens de IFRS. 

 
EBITDA : = EBIT + waardeverminderingen, afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op activa. 
 
Hefboomwerking : Netto financiële schuld / EBITDA 
 
Netto financiële schuld : Rentedragende financiële schulden op meer dan één jaar + rentedragende financiële schulden 

op ten hoogste één jaar - geldmiddelen en kasequivalenten + marktwaarde nettopositie 
afdekkingsderivaten. De rentedragende financiële verplichtingen omvatten niet de opgenomen 
bedragen in het kader van factoring-/forfeitingprogramma's zonder verhaal.  

 
Niet-recurrente elementen : Niet-recurrente elementen omvatten het bedrijfsresultaat, uitgaven of voorzieningen die verband 

houden met herstructureringsprogramma's (ontslagvergoedingen, sluitings- en opruimkosten, 
verhuiskosten, ...), reorganisatielasten en verlieslatende contracten, bijzondere 
waardeverminderingen op activa ((im)materiële activa en goodwill), 
herwaarderingsmeerwaarden of -minderwaarden op vastgoedbeleggingen, winsten of verliezen 
op de vervreemding van niet-operationele vastgoedbeleggingen, en op de liquidatie van 
investeringen in gelieerde ondernemingen, winsten of verliezen op stopgezette activiteiten, en 
baten of lasten als gevolg van belangrijke (inter)nationale juridische geschillen. 

 
REBIT  : = EBIT vóór niet-recurrente elementen. 
 
REBITDA  : = EBITDA vóór niet-recurrente e elementen  
 
Totale netto financiële schuld : = Netto financiële schuld + de opgenomen bedragen in het kader van niet in de balans 

opgenomen factoring-/forfeitingprogramma's zonder verhaal  
 
Schuldgraadratio : Netto financiële schuld / Totaal eigen vermogen 
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Onzekerheidsrisico's over de prognoses 
 

Dit persverslag omvat prognoses die risico's en onzekerheden inhouden, onder andere met betrekking tot verklaringen over 
plannen, doelstellingen, verwachtingen en/of intenties van de Recticel-groep en haar dochterondernemingen. Lezers dienen er 
rekening mee te houden dat dergelijke prognoses zowel bekende als onbekende risico's inhouden, en/of dat ze gepaard kunnen 
gaan met aanzienlijke onzekerheden op het niveau van het bedrijfsleven, het macro-economische klimaat en de 
concurrentieomgeving, en met onvoorziene omstandigheden waarover de Recticel-groep grotendeels geen controle heeft. 
Indien een of meer van deze risico's, onzekerheden of onvoorziene of onverwachte omstandigheden zich voordoen, of als de 
onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke financiële resultaten van de Groep mogelijk 
in aanzienlijke mate verschillen van de veronderstelde, verwachte, geschatte of geëxtrapoleerde resultaten. Bijgevolg aanvaardt 
Recticel, noch enige andere persoon, enige verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze prognoses. 

 

Financiële kalender 
 

Trading update eerste kwartaal 2018 26.04.2018 (om 7:00 u CET) 

Jaarlijkse algemene vergadering 29.05.2018 (om 10.00 u CET) 

Ex-coupon datum 30.05.2018 
Record date 31.05.2018 
Datum betaling dividend 01.06.2018 
Resultaten eerste halfjaar 2018 29.08.2018 (om 7:00 u CET) 

Trading update derde kwartaal 2018 31.10.2018 (om 7:00 u CET) 

Jaarresultaten 2018 28.02.2019 (om 7:00 u CET) 

Trading update eerste kwartaal 2019 29.04.2019 (at 07:00 AM CET) 

Jaarlijkse algemene vergadering 28.05.2019 (at 10:00 AM CET) 

Resultaten eerste halfjaar 2019 30.08.2019 (at 07:00 AM CET) 

Trading update derde kwartaal 2019 30.10.2019 (at 07:00 AM CET) 

 

 

Voor meer informatie 
 

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere) 
 

 PERS INVESTOR RELATIONS 
 

 Dhr. Olivier Chapelle Dhr. Michel De Smedt 

 Tel: +32 2 775 18 01 Mobiel: +32 479 91 11 38 
 chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com 

 

Recticel in een notendop 
 

Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa, maar ook actief is in de rest van de wereld. 
Recticel stelt 8.411 personen tewerk en heeft 98 vestigingen in 28 landen. 
 
Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en 
lattenbodems van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto’s en allerlei andere producten voor 
industriële en huishoudelijke toepassingen.  
 
Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, 
Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, ...) en GELTEX ® inside. De divisie Isolatie levert 
thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, 
Powerdeck®, Powerwall® en Xentro®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste 
namen uit de auto-industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colo-Fast®, Colo-Sense® en Colo-Sense Lite®.  
 
In 2017 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,46 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 
11: EUR 1,14 miljard).  
 
Recticel (Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.  

 
 
Het persbericht is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans op de website 

www.recticel.com. 
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