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Onder Embargo tot 21/02/2019 - 17.40 CET 
Gereglementeerde informatie 

Persbericht 
 
Recordomzet  

Rentabiliteit beïnvloed door orkaan Michael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• De omzet steeg tot 343,8 miljoen euro dankzij de hoge activiteitsgraad 

in de business regio’s en in de fabrieken gedurende het jaar.  

 

• De bedrijfswinst (EBIT) bedraagt 26,9 miljoen euro, wat 9,9% lager 

is dan vorig jaar.  De EBIT wordt beïnvloed door de impact van de 

orkaan Michael (-2,1 miljoen euro). Ondanks het ontvangen voorschot 

van de verzekeringsmaatschappij, heeft JENSEN-GROUP besloten om de 

inkomsten van de verzekeringsclaims uit te stellen tot het schadegeval 

volledig is afgehandeld. Het management is van mening dat de 

verzekeringsdekking toereikend is. 

De recurrente EBIT wordt geraamd op 29,0 miljoen euro of 2,9% 

lager dan vorig jaar.  

 

• De cashflow (EBITDA) bedraagt 33,5 miljoen euro, een daling van 

2,1% tegenover vorig jaar. Zonder de impact van orkaan Michael zou de 

EBITDA 34,0 miljoen euro bedragen wat in lijn ligt met vorig jaar. 

 

• De totale netto financieringskosten bedragen 1,3 miljoen euro. Dit 

betreft voornamelijk interestlasten (0,4 miljoen euro), 

wisselkoersverliezen (0,2 miljoen euro) en andere bankkosten (0,7 

miljoen euro). 

 

• De netto belastinglasten bedragen 7,6 miljoen euro en zijn lager dan 

vorig jaar door een lagere winst voor belastingen. 

 

Hoogtepunten 2018  
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• De nettowinst toerekenbaar aan de aandeelhouders bedraagt 19,1 

miljoen euro tegenover 21,1 miljoen euro vorig jaar (winst per aandeel 

van 2,44 euro).  

 

• De netto liquide middelen daalden met 17,6 miljoen euro, van 23,0 

miljoen euro naar 5,4 miljoen euro.  

 

• Op basis van het goede recurrente resultaat van 2018 en de sterke 

financiële positie stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders voor om een dividend van 1,00 euro 

per aandeel goed te keuren. Het orderboek aan het begin van het jaar 

en de kaspositie geven het management het vertrouwen dat het jaar 

2019 goed van start gaat.  

 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 

21 mei 2019, zal het aandeel vanaf 29 mei 2019 ex-coupon worden 

verhandeld en zal het dividend betaalbaar zijn vanaf 31 mei 2019 aan 

de loketten van KBC bank tegen afgifte van coupon nr. 14. 

 

• Op 10 oktober werd JENSEN USA getroffen door de orkaan Michael. 

Het effect van de orkaan Michael op Panama City en de omliggende 

gebieden was echt verwoestend.  

 

De belangrijkste faciliteit van JENSEN USA stond nog steeds overeind, 

zij het met grote schade. JENSEN USA beschikte over een rampenplan 

en voerde dit onmiddellijk uit. Ons lokale team en de bedrijven die zich 

bezighielden met het herstel van de ramp, werkten eraan om de 

productie weer op gang te brengen. Vanaf maandag 29 oktober 2018 

heeft JENSEN USA de normale capaciteit bijna bereikt. 

 

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze dankbaarheid 

uit te drukken voor de inzet en inspanningen van onze Amerikaanse 

collega's, die het mogelijk hebben gemaakt om de operationele 

activiteiten zo snel weer op te starten.  
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• Op 2 januari 2018 verwierf JENSEN-GROUP een participatie van 30% in 

Inwatec, ApS, een Deens bedrijf dat hoogwaardige heavy-duty 

wasserijproducten vervaardigt. De JENSEN-GROUP heeft de optie om 

haar participatie te verhogen in 2020-2023. Deze investering in 

wasserijrobototica en AI (Artificiële Intelligentie) bevestigt de visie van 

de Groep om voorop te lopen in innovatie en om alle processen in de 

wasserij te automatiseren. 

 

• Op 10 april 2018 verhoogde de JENSEN-GROUP haar belang in TOLON 

GLOBAL MAKINA Sanyi Ve Tikaret Sirketi A.S., Turkije, met 6,33% 

tot 42,66%. De JENSEN-GROUP heeft de optie om tot 49% van de 

aandelen te verwerven. 

 

Vooruitzichten   

In 2018 ontving de JENSEN-GROUP voor 321,8 miljoen euro orders, 6,3% 

minder dan in 2017.  Het orderboek bestaat uit minder grote orders en meer 

kleine projecten, voldoende om 2019 goed te starten.  

 

De grootste risicofactoren zijn niet wezenlijk veranderd ten opzichte van vorig 

jaar. De voornaamste risico’s zijn de volatiliteit op de financiële markten, die de 

investeringsbeslissingen van onze klanten en hun financieringsmogelijkheden 

beïnvloedt, de concurrentiedruk en politieke onrust in bepaalde delen van de 

wereld. De Groep verwacht geen belangrijke impact van de Brexit. De 

eventuele impact van een mogelijk protectionistische houding in verschillende 

delen van de wereld is momenteel niet in te schatten. Andere risico’s die 

voornamelijk een impact hebben op de marge zijn de schommelende 

wisselkoersen en de prijsontwikkelingen voor grondstoffen, energie en 

transport.  
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Kerncijfers  
     

 

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Wijziging

(in miljoen euro) 12M 12M

Opbrengsten 343,8 338,1 1,7%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 26,9 29,9 -9,9%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 33,5 34,2 -2,1%

Financieel resultaat -1,3 -0,7 81,8%

Resultaat voor belastingen 25,6 29,1 -12,2%

Belastingen -7,6 -8,8 -13,8%

Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 18,0 20,4 -11,5%

Resultaat van te koop gestelde activa -0,1 0,0 -656,5%

Resultaat van participaties opgenomen onder de 

vermogensmutatiemethode

0,9 0,6 47,2%

Resultaat toerekenbaar aan de minderheidsaandeelhouders -0,3 -0,1 177,6%

Netto resultaat (aandeel van de groep) 19,1 21,1 -9,5%

Netto cash flow 2 25,7 25,5 0,9%

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Wijziging

(in miljoen euro) 12M 12M

Eigen vermogen 126,0 113,5 11,0%

Netto financiële schulden (schulden +/Cash -) -5,4 -23,0 -76,8%

Activa - te koop 0,4 0,4 4,8%

Balanstotaal 255,7 231,9 10,2%

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Wijziging

(in euro) 12M 12M

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 4,29 4,38 -2,1%

Resultaat voor belastingen 3,27 3,73 -12,3%

Netto resultaat, aandeel van de groep (winst per aandeel) 2,44 2,70 -9,6%

Netto cash flow 2 3,29 3,26 0,9%

Eigen vermogen 16,11 14,52 11,0%

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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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat*  

 

 

*Niet geauditeerde cijfers 

 

(in duizend euro)

31 december 

2018

31 december 

2017

Opbrengsten 343,782 338,088

Grond- en hulpstoffen -157,719 -157,355

Diensten en diverse goederen -45,949 -37,982

Bezoldigingen en sociale lasten -106,458 -108,223
Afschrijvingen, waardeverminderingen op activa en bijzondere 

waardeverminderingen
-4,887 -4,621

Operationele kosten -315,013 -308,181

Overige opbrensten/(kosten) -1,833 -25

Bedrijfswinst voor belastingen en financiële (kost)/opbrengst 26,936 29,882

Interest opbrengsten 1,420 1,054

Overige financiële opbrengsten 1,755 1,467

Financiële opbrengsten 3,175 2,521

Interest kosten -1,867 -1,527

Overige financiële kosten -2,644 -1,728

Financiële kosten -4,510 -3,255

Resultaat voor belastingen 25,601 29,148

Belastingen -7,562 -8,773

Geconsolideerd resultaat van de voortgezette activiteiten 18,039 20,375

Resultaat van te koop gestelde activa -128 23

Resultaat van participaties opgenomen onder de vermogensmutatiemethode 866 589

Geconsolideerd resultaat 18,777 20,986

Resultaat toerekenbaar aan minderheidsaandeelhouders -331 -119

Resultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij 19,108 21,106

Overig resultaat:

die later zouden kunnen opgenomen worden in het nettoresultaat

Financiële instrumenten 233 -244

Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen 178 -3,792

die nooit zullen opgenomen worden in het nettoresultaat

Actuariële winst/(verlies) pensioenplan Te Bereiken Doel 1,535 39

Belastingen op boekingen direct van of naar eigen vermogen -442 62

Netto opbrengsten/(uitgaven) direct erkend in eigen 

vermogen na belastingen 1,504 -3,936

Totaal erkende opbrengsten/(uitgaven) 20,281 17,051

Resultaat toerekenbaar aan:

Minderheidsaandeelhouders -331 -119

Eigenaars van de moedermaatschappij 19,108 21,106

Totaalresultaat toerekenbaar aan

Minderheidsaandeelhouders -331 -114

Eigenaars van de moedermaatschappij 20,612 17,165

Gewone en verwaterde winst per aandeel (in euro) 2.44 2.70

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 7,818,999 7,818,999
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Financiële kalender  

• 29 maart 2019: Publicatie jaarverslag 2018 op de corporate website. 

• 21 mei 2019: 10.00 uur: Jaarlijkse en Buitengewone 

Aandeelhoudersvergadering in de maatschappelijke zetel van JENSEN-

GROUP nv, Gent. 

• 8 augustus 2019 (na-beurs): Halfjaarlijkse resultaten 2019 

(Analistenmeeting 9 augustus 2019). 

 

Profiel  

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

van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de 

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 23 landen en een distributienet in meer dan 40 landen. 

Wereldwijd stelt de JENSEN-GROUP ongeveer 1.634 mensen tewerk. 

 

Dit persbericht is ook 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 

 


