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Onder Embargo tot 8/08/2019 - 17.40 CET 
Gereglementeerde informatie 

Persbericht 
 Iets lagere omzet weerspiegelt het 

concurrentieklimaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De opbrengsten over het eerste halfjaar van 2019 bedragen 177,6 miljoen 

euro, een lichte daling met 1,9% tegenover vorig jaar.  

 

• De bedrijfswinst (EBIT) voor de eerste zes maanden bedraagt 16,8 miljoen 

euro, 5,9% hoger dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat wordt positief  

beïnvloed door een gedeeltelijke uitkering van de verzekering mbt de impact 

van de orkaan Michael (+2,5 miljoen euro). Aangezien een deel van de 

verzekeringsvordering zeker is, heeft de Groep deze inkomsten in resultaat 

geboekt. 

 

• De bedrijfscashflow (EBITDA) voor het eerste halfjaar bedraagt 20,7 miljoen 

euro, een stijging van 11,9% tegenover vorig jaar. Zonder de impact van de 

orkaan Michael, zou de cashflow 18,2 miljoen euro bedragen. 

 

• De nettowinst toerekenbaar aan de aandeelhouders bedraagt 11,8 miljoen 

euro (Courante winst per aandeel van 1,51 euro), een stijging van 3,5% 

tegenover vorig jaar. 

 

• De netto financiële schuld bedraagt 32,5 miljoen euro en steeg met 37,9 

miljoen euro ten opzichte van december 2018. Deze stijging is voornamelijk 

door een hoger werkkapitaal en door de impact van de nieuwe standaard 

IFRS 16, operationele leases met een toename van 14,7 miljoen euro op de 

netto financiële schuld. 

Hoogtepunten eerste halfjaar 2019  
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Kerncijfers  

    

30 juni 2019 30 juni 2018 Wijziging

(in miljoen euro) 6M 6M

Opbrengsten 177,6 181,0 -1,9%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 16,8 15,9 5,9%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 
1

20,7 18,5 11,9%

Financieel resultaat -1,1 -0,7 66,7%

Resultaat voor belastingen 15,7 15,2 3,2%

Belastingen -4,0 -4,5 -11,3%

Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 11,7 10,7 9,3%

Resultaat van te koop gestelde activa -0,1 -0,1 -27,8%

Resultaat van participaties opgenomen onder de 

vermogensmutatiemethode

-0,1 0,6 -122,1%

Resultaat toerekenbaar aan de minderheidsaandeelhouders -0,3 -0,1 125,4%

Netto resultaat (aandeel van de groep) 11,8 11,4 3,5%

Netto cash flow
 2

15,6 14,0 11,8%

30 juni 2019 31 dec 2018 Wijziging

(in miljoen euro) 6M 12M

Eigen vermogen 129,7 126,0 2,9%

Netto financiële schulden (schulden +/Cash -) 32,5 -5,4 -707,6%

Activa - te koop 0,4 0,4 1,4%

Balanstotaal 267,9 255,7 4,8%

30 juni 2019 30 juni 2018 Wijziging

(in euro) 6M 6M

Bedrijfscashflow (EBITDA) 
1

2,64 2,36 11,9%

Resultaat voor belastingen 2,01 1,94 3,6%

Netto resultaat, aandeel van de groep (winst per aandeel)

1,51 1,46 3,4%

Netto cash flow 
2

2,00 1,79 11,7%

Eigen vermogen (30 juni 2019 - 31 december 2018) 16,58 16,11 2,9%

Aantal aandelen (balansdatum) 7.818.999 7.818.999

Aantal aandelen (gemiddeld) 7.818.999 7.818.999

1
 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.  Dit is het bedrijfsresultaat

vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden

en voorzieningen voor overige risico's en kosten.  
2
 De netto cash flow is het netto resultaat (aandeel van de groep) vermeerderd met de afschrijvingen, 

(bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen voor overige 

risico's  en kosten.

Geconsolideerde, niet geauditeerde kerncijfers per aandeel

Resultatenrekening 

Geconsolideerde, niet geauditeerde kerncijfers

Balans 

Geconsolideerde, niet geauditeerde kerncijfers
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Kernactiviteiten  

• Opbrengsten 

o De opbrengsten daalden licht tegenover vorig jaar.  

• Bedrijfsresultaat 

o Het geconsolideerd bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 15,9 miljoen 

euro naar 16,8 miljoen euro (+5,9%). Het bedrijfsresultaat wordt 

positief  beïnvloed door een gedeeltelijke uitkering van de 

verzekering mbt de impact van de orkaan Michael (+2,5 miljoen 

euro). Aangezien een deel van de verzekeringsvordering zeker is, 

heeft de Groep deze inkomsten in resultaat geboekt. 

 

Overige activiteiten  

• De netto financiële lasten bedragen 1,1 miljoen euro en hebben betrekking 

op interestlasten (0,5 miljoen euro), netto wisselkoersverlies (0,2 miljoen 

euro) en overige financiële kosten (0,4 miljoen euro). 

• De netto belastinglasten bedragen 4,0 miljoen euro. 

• Op 27 maart 2019 verhoogde de JENSEN-GROUP haar participatie in TOLON 

GLOBAL MAKINA Sanyi Ve Tikaret Sirketi A.S., Turkije, met 6,34% tot 49%. 

• Het herstel van de door de orkaan Michael getroffen productiefaciliteit in 

Panama City vordert en de besprekingen met de verzekering zijn aan de 

gang. De herstellingen aan het gebouw zijn gestart en hebben tot nu toe 

geleid tot een investering van 1,4 miljoen euro. 

 

Vooruitzichten   

Tijdens het eerste semester van 2019 ontving de JENSEN-GROUP 154,6 

miljoen euro aan orders, iets meer dan tijdens het eerste semester van vorig 

jaar (+5,8%).  

 

De belangrijkste risicofactoren voor de komende zes maanden blijven het 

onzekere politieke klimaat, de snelle wijzigingen in de vraag, het vermogen 

van onze klanten om financiering te vinden, volatiele wisselkoersen en de 

schommelende grondstof-, energie- en transportprijzen. 
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Financiële kalender  

Maart 2020: Jaarresultaten 2019 (Analistenmeeting) 

Mei 2020: Aandeelhoudersvergadering 

 

Profiel  

De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren 

van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn een 

bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide 

kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en 

geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven 

groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke 

en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke 

klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in 

combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft 

vestigingen in 24 landen en een distributienet in meer dan 40 landen. 

Wereldwijd stelt JENSEN-GROUP ongeveer 1.756 mensen tewerk. 

 

Dit persbericht en de volledige tekst van de tussentijdse financiële informatie 

opgesteld volgens IAS 34 zijn beschikbaar op de corporate website 

www.jensen-group.com. 

 

(Einde persbericht) 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

JENSEN-GROUP: 

Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer 

Markus Schalch, Chief Financial Officer 

Scarlet Janssens, Investor Relations Manager 

Tel. +32.9.333.83.30 

E-mail: investor@jensen-group.com 

 

 

 

 

 


