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Ontex publiceert resultaten voor het eerste halfjaar 2019 

• Door de geografisch gespreide voetafdruk kon de impact van de omzetdaling in 
Europa gemilderd worden: LFL-omzet van groep daalde met 1,3% in H1 

• Recurrente EBITDA: prijs/mix maatregelen en besparingen hebben grondstof- en 
FX-tegenwinden grotendeels gecompenseerd. 

• Merkbare verbetering van recurrente vrije kasstroom dankzij strikt beheer van het 
werkkapitaal 

 
Aalst-Erembodegem, 31 juli 2019 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; ‘Ontex,’ ‘de Groep’ of 
‘de Onderneming’) kondigt vandaag haar resultaten aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 
2019. 

Financiële samenvatting 

• Omzet van €1,1 miljard €, een daling van 1,3% op vergelijkbare basis (LFL) vergeleken met H1 2018 
o Positieve prijs/mix in alle Divisies 
o Omzet 1,4% lager op gerapporteerde basis 

• Recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen was 123,9 miljoen € 
o Recurrente EBITDA-marge aan constante wisselkoersen was 11,1%, een daling met 61 

basispunten vergeleken met vorig jaar (pro forma voor IFRS 16).  
o Recurrente EBITDA bedroeg 111,0 miljoen en de recurrente EBITDA-marge was 10,0% 

• Recurrente vrije kasstroom verdubbelt tot 81,2 miljoen € dankzij strikt beheer van het 
werkkapitaal 

• Recurrente winst per aandeel was 0,45 € 

• Volledige naleving van de leverage convenant  
 
Operationele samenvatting 

• Top line: sterke omzetgroei van de eigen Ontex-merken in opkomende markten, verdere groei in 
Incontinentieproducten voor volwassenen 

• Streven naar winstgevendheid: continue oplevering van maatregelen op het vlak van prijszetting 
en kostenbesparing 

• Uitvoering van het Transform to Grow-programma (T2G) gelanceerd in Q2: alle operationele en 
commerciële werkstromen zijn goed opgestart en verlopen zoals verwacht 

Kerncijfers H1 2019 en Q2 2019 
In miljoen €, met 
uitzondering van de 
marge en per aandeel 
data 

H1 2019 

H1 2018 
 pro forma 

voor IFRS 16 
% 

Evolutie 

 
H1 2018 

gerappor-
teerd 

Q2 2019 
Q2 2018  

pro forma 
voor IFRS 16 

% 
Evolutie 

Q2 2018 
gerappor-

teerd 

LFL Omzet 1.114,8 1.129,6  -1,3%  1.129,6 565,3 571,5 -1,1% 571,5 

Gerapporteerde omzet 1.114,3 1.129,6  -1,4%  1.129,6 568,1 571,5 -0,6% 571,5 

Recurrente EBITDA aan 
constante wisselkoersen 

123,9 132,4  -6,4% 
 

117,7 62,4 67,5 -7,6% 60,2 

Rec. EBITDA-marge aan 
constante wisselkoersen 

11,1% 11,7% -61 bps 
 

10,4% 11,0% 11,8% -80bps 10,5% 

Recurrente EBITDA 111,0 132,4  -16,1%  117,7 58,1 67,5 -13,9% 60,2 

Recurrente EBITDA-marge 
10,0% 11,7% -176 bps  

10,4% 10,2% 11,8% -160 bps 10,5% 
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In miljoen €, met 
uitzondering van de 
marge en per aandeel 
data 

H1 2019 

H1 2018 
 pro forma 

voor IFRS 16 
% 

Evolutie 

 
H1 2018 

gerapport
eerd 

Recurrente winst van de 
periode 

36,5  56,3  -35,3% 
 

57,2 

Recurrente winst per 
aandeel (€) 

0,45  0,69  -35,1% 
 

0,70 

Niet-recurrente 
opbrengsten en kosten1 

(39,6) (10,0) n.v.t. 
 

(10,0) 

Winst van de periode 8,4  49,7  -83,2%  50,6 

Gewone winst per 
aandeel (€) 

0,10  0,61  -83,7% 
 

0,62 

Rec. vrije kasstroom 81,2 39,7  104,2%  36,2 

Netto schuld 898,7 920,4  -2,4%  778,3 

1 Voornamelijk niet-recurrente kosten m.b.t. de uitvoering van het T2G-project. Zie verdere details in toelichting 6.10 van het halfjaarrapport 
2019. 
 

Toelichting van toepassing op dit document 
Tenzij anders vermeld, zijn alle toelichtingen m.b.t. wijzigingen in omzet op vergelijkbare basis (aan constante wisselkoersen). 
Niet-geauditeerde financiële gegevens voor Q2 en H1 2019 worden op een pro-forma basis voor IFRS 16 Leases verstrekt na de invoering van 
deze boekhoudrichtlijn vanaf januari 2019. De bijkomende informatie wordt verstrekt om de vergelijkbaarheid en het begrip van de 
onderliggende prestatie van de Groep te vereenvoudigen. 
Alle definities van de Alternatieve Performantie-Indicatoren in dit persbericht kunnen teruggevonden worden in de sectie Bedrijfsinformatie. 

 
Netto schuld en leverage 
 
Netto schuld van €898,7 miljoen daalde met 2,4% vergeleken met H1 2018 pro forma voor IFRS 16, die 
de sterke prestaties op het vlak van Recurrente vrije kasstroom weerspiegelt. Netto schuld gedeeld 
door LTM Recurrente EBITDA bedroeg 3,71x per 30 juni 2019, wat de toepassing van IFRS 16 
weerspiegelt. Ter vergelijking wordt de pro forma voor IFRS 16 leverage voor H1 2018 geschat op 3,45x 
(het gerapporteerde cijfer voor H1 2018 was 3,25x vóór de toepassing van IFRS 16. 
 
Onze financieringsovereenkomsten voorzien dat de effecten van wijzigingen in boekhoudrichtlijnen 
worden geneutraliseerd en dus heeft de toepassing van IFRS 16 geen gevolgen voor de test op 
financiële covenanten van de Groep. We voldeden volledig aan de leverage covenanten van onze 
financieringsovereenkomsten per 30 juni 2019. 
 

Toelichting van het management 

Charles Bouaziz, CEO van Ontex: “'In de eerste helft van 2019 hebben we een solide LFL-omzetgroei in 
AMEAA behaald en een sterk verbeterde kasstroom gegenereerd. Zoals verwacht bereikte de evolutie 
van de LFL-omzet in Europa een dieptepunt in het eerste halfjaar 2019. In de toekomst verwachten we 
geleidelijke verbetering van de LFL omzettrends in deze Divisie dankzij organische groei van ons grote 
klantenbestand, ondersteund door productinnovaties in alle productcategorieën.  

Op dit moment wordt ons T2G-programma geïmplementeerd. Ontex wordt volledig ingezet om de 
operationele en kasstroomgenererende verbeteringen te bewerkstelligen die in mei tijdens onze 
Investor Update zijn meegedeeld en die aan de grondslag liggen van de doelstellingen op middellange 
termijn.”  
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VOORUITZICHTEN 

Huidige niveau’s van de prijsindexen tonen een stabilisatie of een lichte daling in de meeste 
grondstoffen. Maatregelen op het vlak van prijszetting, mix verbetering en kostenbesparingen zouden 
vanaf het tweede halfjaar van 2019 een toenemende impact hebben, wat tot verbeteringen in omzet 
en recurrente EBITDA zou leiden in H2 ten opzichte van H1 2019. 

Aldus bevestigt Ontex zijn vooruitzichten voor het volledig jaar 2019: 

• Vrijwel stabiele omzet aan constante wisselkoersen, met top-line groei in de opkomende 
markten en lagere omzet in de ontwikkelde landen; 

• Stabiele EBITDA aan constante wisselkoersen; 

• Investeringsuitgaven van 4,5% tot 5% van de omzet, zonder de specifieke investeringen in het 
kader van T2G.  

Marktdynamiek 

De markt voor persoonlijke hygiëne bleef zeer competitief in het eerste halfjaar 2019. De belangrijkste 
trends van de afgelopen jaren zijn onveranderd gebleven: de volumes in de categorie 
Babyverzorgingsproducten zijn gedaald, de waarde van de categorie Dameshygiëneproducten is 
stabiel en de waarde van de categorie Incontinentieproducten voor volwassenen steeg dankzij hogere 
volumes. In onze belangrijkste markten buiten Europa verbeterde de prijszetting voor 
Babyverzorgingsproducten, waardoor er sprake was van een beperkte waardegroei van deze 
categorie. In Europa bleven de retailermerken het beter doen dan de markt. Dit onderstreept de 
structurele aantrekkingskracht van retailers die concurreren met eigen merken. Bovendien winnen 
broekjes steeds meer veld in zowel Babyverzorgingsproducten en Incontinentieproducten voor 
volwassenen. 

Operationeel overzicht: Producten 

 Zes maanden Tweede kwartaal 

In miljoen € 
H1 2019 H1 2018 

% ∆ zoals 
gerappor-

teerd 

% ∆ 
o.b.v. 

LFL 
Q2 2019 Q2 2018 

% ∆ zoals 
gerappor-

teerd 

% ∆ 
o.b.v. 

LFL 

Ontex 
Gerapporteerde 
Omzet * 

1.114,3 1.129,6 -1,4% -1,3% 568,1 571,5 -0,6% -1,1% 

Babyverzorgings-
producten 

648,9 655,2 -1,0% -1,6% 337,5 333,5 +1,2% +0,0% 

Incontinentie-
producten voor 
volwassenen 

345,2 348,4 -0,9% +0,4% 171,5 174,0 -1,5% -0,7% 

Dameshygiëne-
producten 

106,3 113,9 -6,7% -7,1% 52,2 56,3 -7,4% -7,9% 

* Omvat 13,9 miljoen € in H1 2019 en 12,0 miljoen € in H1 2018 van de categorie Andere producten. Omvat 6,9 miljoen € in Q2 2019 en 7,7 
miljoen € in Q2 2018 van de categorie Andere producten. 

De omzet van Babyverzorgingsproducten daalde met 1,6% in H1 2019 als gevolg van lagere 
verkoopvolumes van luiers van retailermerken in Europa, terwijl de omzet van luiers van Ontex-
merken in markten buiten Europa steeg. Voor babybroekjes was er groei in de eerste helft van 2019. 

De omzet van Incontinentieproducten voor volwassenen steeg in H1 2019 met 0,4% ten opzichte van 
de sterke prestaties in de eerste helft van vorig jaar. De omzet via retailkanalen steeg met 4%, terwijl 
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de omzet via institutionele kanalen lager was. De omzet van broekjes voor volwassenen kende een 
brede groei, ondersteund door onze investeringen in de uitbreiding van productiecapaciteit. 

De omzet van Dameshygiëneproducten daalde in H1 2019 met 7,1% als gevolg van een hoge 
vergelijkbare basis in 2018 en lagere volumes van retailermerken door het verliezen van contracten. 
De omzet uit tampons uit biologisch katoen is sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

Operationeel overzicht: Divisies 

 Zes maanden Tweede kwartaal 

in miljoen € 
H1 2019 H1 2018 

% ∆ zoals 
gerapport

eerd 

% ∆ 
o.b.v. 

LFL 
Q2 2019 Q2 2018 

% ∆ zoals 
gerapport

eerd 

% ∆ 
o.b.v. 

LFL 

Ontex 
Gerapporteerde 
Omzet 

1.114,3 1.129,6 -1,4% -1,3% 568,1 571,5 -0,6% -1,1% 

Europa 469,1 514,5 -8,8% -8,4% 235,4 261,5 -10,0% -10,0% 

AMEAA 427,3 393,9 +8,5% +8,1% 225,7 202,0 +11,7% +10,4% 

Healthcare 217,8 221,2 -1,5% -1,6% 107,0 108,0 -1,0% -1,0% 

Europa 
De omzet van de Divisie Europa daalde in H1 2019 met 8,4% vergeleken met een uitdagende 
vergelijkbare periode vorig jaar. De omzet in de eerste helft van 2019 werd beïnvloed door lagere 
volumes als gevolg van verliezen van contracten voor retailermerken, waarvan het effect merkbaar 
werd vanaf het derde kwartaal van 2018. Bijgevolg zullen de effecten op vergelijkbare basis 
verminderen in H2 2019. Voorts lopen maatregelen om de uitvoering verder te verbeteren en de 
organische omzetgroei in onze brede klantenportefeuille te ondersteunen, die onze verwachtingen 
voor een progressief hogere omzet in H2 ten opzichte van H1 onderbouwt. Globaal blijft Ontex de 
belangrijkste leverancier van retailermerken, meer dan twee keer zo groot als onze volgende 
concurrent. 

Americas, Middle East, Africa and Asia (AMEAA) 
De omzet in AMEAA steeg in H1 2019 met 8,1%, ver boven het marktgemiddelde, met een duidelijke 
versnelling in Q2. De verkoop van Ontex-merken, waar deze Divisie op is gericht, is in alle drie de 
productcategorieën en in bijna alle regio's gestegen. In  Amerika groeide de omzet zowel in Brazilië als 
in Mexico dankzij ons portfolio met lokale merken, terwijl ook de Verenigde Staten een hogere omzet 
boekten, voornamelijk gedreven door retailermerken. Ook de omzet in het Midden-Oosten en Afrika 
steeg, ondanks politieke en economische moeilijkheden op sommige markten. De omzet in Azië was 
lager dan vorig jaar, volledig toe te schrijven aan een trage start van het jaar, die werd gevolgd door 
solide groei in Q2. 

Healthcare 
De omzet van de Healthcare Divisie daalde in H1 2019 met 1,6% ten opzichte van een sterk eerste 
halfjaar in 2018. De verkoop van broekjes voor volwassenen groeide verder, en maatregelen om onze 
aanwezigheid in selfpay-kanalen te versterken zijn voortgezet, terwijl we onze sterke 
concurrentiepositie in de institutionele kanalen hebben behouden. 
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Operationeel overzicht: Geografische gebieden 

De omzet groeide sterk in Amerika en de rest van de wereld (wat voornamelijk onze sterke prestatie 
in he Midden-Oosten, Afrika en Azië weerspiegelt), die samen 43% van de omzet van de Groep 
vertegenwoordigt.  

Financieel overzicht  

Geselecteerde financiële informatie 

N.M. niet materieel 
 

  

 Zes maanden Tweede kwartaal 

in miljoen € 
H1 2019 H1 2018 

% ∆ zoals 
gerapport

eerd 

% ∆ 
o.b.v. 

LFL 
Q2 2019 Q2 2018 

% ∆ zoals 
gerapport

eerd 

% ∆ 
o.b.v. 

LFL 

Ontex 
Gerapporteerde 
Omzet 

1,114.3 1,129.6 -1.4% -1.3% 568.1 571.5 -0.6% -1.1% 

West-Europa 508.2 548.2 -7.3% -7.4% 252.0 275.4 -8.5% -8.4% 

Oost-Europa 135.8 142.7 -4.8% -3.5% 69.3 71.8 -3.5% -4.2% 

Amerika 314.1 286.6 +9.6% +5.7% 169.8 150.4 +12.9% +8.2% 

Rest van de Wereld 156.1 152.1 +2.6% +9.2% 77.0 73.9 +4.1% +10.2% 

in miljoen € 
H1 2019 

gerapporteerd 

H1 2018  
pro forma voor 

IFRS 16 
% ∆  

H1 2018 
gerapporteerd 

Ontex Gerapporteerde Omzet 1.114,3  1.129,6  -1,4% 1.129,6 

Kostprijs van de omzet (820,3) (811,2) 1,1% (812,8) 

Brutomarge 294,0  318,4  -7,7% 316,8 

Operationele kosten (225,3) (227,1) -0,8% (227,9) 

Recurrente EBITDA 111,0 132,4 -16,1% 117,7 

Niet-recurrente opbrengsten en 
kosten 

(39,6) (10,0) N.M. (10,0) 

EBITDA 71,5 122,4 -41,6% 107,7 

Afschrijvingen (42,4) (41,1) -3,2% (28,8) 

Bedrijfsresultaat 29,1  81,3  -64,2% 78,9 

Netto financiële kosten (17,8) (17,5) 1,5% (14,1) 

Winstbelastingen (2,9) (14,0) -79,3% (14,2) 

Rec. winst voor de periode 36,5 56,3 -35,3% 57,2 

Rec. winst per aandeel 0,45 0,69 -35,1% 0,70 

Winst voor de periode 8,4  49,7  -83,2% 50,6 

Gewone winst per aandeel 0,10  0,61  -83,7% 0,62 

     

Rec. vrije kasstroom (na 
winstbelastingen) 

81,2  39,7  104,2% 36,2 

- waarvan wijzigingen in 
werkkapitaal 43,2  

(20,9) n,m, 
(20,9) 

- waarvan investeringsuitgaven (39,6) (39,0) 1,5% (39,0) 

- waarvan terugbetaling van 
leaseverplichtingen 

(13,3) (11,3) 17,8% - 

Netto schuld 898,7  920,4  -2,4% 778,3 
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Bruto marge 
De brutomarge bedroeg 294 miljoen €, en de brutomarge als percentage van de omzet van 26,4% was 
180 basispunten lager vergeleken met vorig jaar. Belangrijke kostenbesparingen en hogere 
verkoopprijzen hebben de hogere grondstofprijzen en een negatief wisselkoerseffect niet volledig 
kunnen compenseren. 
 
Recurrente EBITDA 
De recurrente EBITDA in H1 2019 bedroeg 123,9 miljoen € aan constante wisselkoersen, 6,4% lager 
dan de recurrente EBITDA vorig jaar (pro forma voor IFRS 16), als gevolg van de daling in bruto marge. 
Recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen bedraagt 111,0 miljoen €. Dankzij lagere 
distributiekosten waren de operationele kosten lager, terwijl we bleven investeren in verkoop en 
marketing. 
 
Niet-recurrente opbrengsten en kosten 
De niet-recurrente kosten bedroegen 39,6 miljoen € in H1 2019, voornamelijk door 
herstructureringskosten en consultantvergoedingen in het kader van het T2G-programma. Deze 
kosten hebben een beperkte impact on de kasstroom voor H1 2019.  
Zoals gecommuniceerd tijdens de investor update op 8 mei, voorzien we een financiële investering van 
130 miljoen € voor T2G gedurende de periode 2019-2021 (eenmalige kosten van 85 miljoen € en 
investeringsuitgaven voor 45 miljoen €). Van dit bedrag wordt 45 tot 50 miljoen € voorzien als cash 
uitgaven dit jaar, waarvan er 5 miljoen besteed werd in het eerste halfjaar. 
 

Foreign Exchange 
In H1 2019 hadden wisselkoersschommelingen nagenoeg geen effect op de omzet van de Groep, maar 
een netto negatief effect op de recurrente EBITDA.  Het wisselkoerseffect op de omzet van de Groep 
bedroeg -0,5 miljoen €, voornamelijk te wijten aan de Turkse Lira, de Pakistaanse Roepie en 
Braziliaanse Real ten opzichte van de Euro, gecompenseerd door de Amerikaanse Dollar en de 
Mexicaanse Peso.  Het effect op de recurrente EBITDA bedroeg -12,9 miljoen €, voornamelijk door de 
zwakkere Turkse Lira en de sterkere Amerikaanse Dollar, aangezien een significant deel van onze 
grondstoffen in USD worden ingekocht. 
 
Netto financiële kosten 
De netto financieringskosten in H1 2019 bedroegen 17,8 miljoen €, iets meer dan de pro forma (voor 
IFRS 16) financiële kosten voor H1 2018. 
 
Winstbelastingen 
De winstbelastingen bedroegen 2,9 miljoen € voor H1 2019, resulterend in een effectieve 
belastingvoet van 25,7%. De effectieve belastingvoet voor H1 is iets hoger dan het gerapporteerde 
tarief voor H1 2018, voornamelijk omdat bepaalde kosten die niet fiscaal aftrekbaar zijn, niet op 
evenredige wijze variëren met de winst voor belastingen. Dit effect wordt ook verwacht voor de 
effectieve belastingvoet in het boekjaar 2019. 
 
Werkkapitaal 
Het werkkapitaal als percentage van de omzet bedroeg 9,5% voor H1 2019, een verbetering met 200 
basispunten ten opzichte van 11,5% in 2018 en ruimschoots lager dan onze doelstelling van 12% of 
lager. Deze verbetering weerspiegelt specifiek de daling in voorraden tijdens het eerste halfjaar van 
2019. Voor de toekomst blijven we ons verbinden aan een strict beheer van ons werkkapitaal om de 
kasstroomconversie te optimaliseren.  
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Investeringsuitgaven 
De investeringsuitgaven voor H1 2019 39,6 miljoen €, vergelijkbaar met vorig jaar. De 
investeringsuitgaven voor het hele jaar 2019 zullen naar verwachting tussen 4,5% en 5% van de omzet 
bedragen, exclusief T2G-investeringen. 
 
Recurrente vrije kasstroom (na winstbelastingen) 
De recurrente vrije kasstroom (na belastingen) bedroeg 81,2 miljoen € in H1 2019. Actief beheer van 
het werkkapitaal heeft de lagere recurrente EBITDA ruim gecompenseerd en zorgde in belangrijke 
mate voor de stijging in de recurrente vrije kasstroom van 41,5 miljoen € ten opzichte van vorig jaar 
pro forma voor IFRS 16. 

Netto schuld 
De netto schuld bedroeg 898,7 miljoen € per 30 juni 2019, een betekenisvolle verbetering van 40 
miljoen € vergeleken met de nettoschuld op 31 maart 2019.  

2018 pro-forma financiële informatie 
Ontex Group heeft de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 16 – Leases toegepast vanaf 1 januari 2019. 
Voor meer informatie en om de vergelijkbaarheid te bevorderen tussen 2019 en 2018 werden pro-
forma overzichten (balans, resultatenrekening, totaalresultaat en kasstromen) en gerelateerde 
alternatieve performantie-indicatoren ter beschikking gesteld voor H1 2018 en FY 2018 in een apart 
document dat vandaag gepubliceerd werd. 
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Bedrijfsinformatie 

Het persbericht hierboven en de bijhorende financiële informatie van Ontex Group NV voor de drie 
maanden en half jaar dat eindigde op 30 juni 2019 werd goedgekeurd voor uitgifte overeenkomstig 
het besluit van de Raad van Bestuur van 30 juli 2019. 

Conference call  

Het management zal een presentatie organiseren voor investeerders en analisten op 31 juli 2019 om 
9:00 am CET/8:00 am UK. Een kopie van de presentatie-slides zal beschikbaar zijn op:  

http://www.ontexglobal.com/financial-reports-including-annual-reviews  

Als u wenst deel te nemen aan de conference call, gelieve 5 tot 10 minuten op voorhand in te bellen 
via onderstaande info:  

België   +32 (0)2 404 0659 
Frankrijk   +33 (0)1 76 77 22 88 
Duitsland  +49 (0)69 2222 25575 
Verenigd Koninkrijk +44 (0)330 336 9125 
Verenigde Staten +1 323 794 2588  
Toegangscode   2681838 
 
Een opname van deze conference call zal eveneens gedurende een week beschikbaar zijn: 

België   +32 (0)2 620 0568 
Frankrijk   +33 (0)1 70 48 00 94 
Duitsland  +49 (0)69 2000 1800 
Verenigd Koninkrijk +44 (0)207 660 0134 
Verenigde Staten +1 719 457 0820 
Toegangscode  2681838 

Financiële kalender 2019 

Q3 2019  6  november 2019 
 

Inlichtingen 

Investeerders 
 

Philip Ludwig  
+32 53 333 730 
Philip.ludwig@ontexglobal.com  
 
Pers 
 

Gaëlle Vilatte 
+32 53 333 708 
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
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Annex A – Pro-forma impact van IFRS 16 op de EBITDA 2018 en netto schuld 

 

in miljoen € Q1 Q2 Q3 Q4 FY 2018 

Rec. EBITDA zoals gerapporteerd in 2018 57,5  60,2  58,1  58,2  234,0  

Rec. EBITDA Marge 10,3% 10,5% 10,3% 9,8% 10,2% 

Impact van IFRS 16 op Rec. EBITDA 7,4  7,3  7,3  7,5  29,6  

Rec. EBITDA pro-forma IFRS 16 in 2018 64,9  67,5  65,4  65,7  263,6  

Rec. EBITDA Marge pro-forma IFRS 16 in 2018 11,6% 11,8% 11,5% 11,0% 11,5% 

            

in miljoen € 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018  

Netto schuld zoals gerapporteerd in 2018 776,0  778,3  764,8  760,0    

Pro-forma IFRS 16 impact 147,0  142,1  153,7  147,6    

Netto schuld pro-forma 2018 923,0  920,4  918,5  907,6    
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VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 

De Raad van Bestuur van Ontex Group NV verklaart in naam en voor rekening van Ontex Group NV, dat, voor zover hen bekend,  

▪ de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten, die zijn opgesteld in overeenstemming met de International 

Financial Reporting Standards (“IFRS”) zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geven van het 

vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Ontex Group NV en de in de consolidatie opgenomen 

ondernemingen. 

▪ het financieel verslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en de positie van 

Ontex Group NV en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsook een beschrijving van de belangrijkste risico’s 

en onzekerheden waaraan ze blootgesteld zijn uit hoofde van de vereiste informatie van artikel 12, §2 van het Koninklijk 

Besluit  van 14 november 2007.  

De bedragen in dit document worden weergegeven in EUR miljoen (miljoen €) tenzij anders vermeld.  

Als gevolg van afrondingen kunnen de cijfers gerapporteerd in deze tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening niet exact 

optellen tot de totalen die zijn weergegeven en kunnen de percentages afwijken van de absolute cijfers.  
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET BEPERKT NAZICHT VAN DE 

TUSSENTIJDSE VERKORTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING PER 30 

JUNI 2019 
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1. GECONSOLIDEERDE BALANS  
PER 30 JUNI 

ACTIVA Toe-
lichting 

  

in miljoen € 30 juni 2019 31 december 2018 

    

Vaste activa    

Goodwill  6.4. 1.173,0  1.165,2  

Immateriële activa 6.5. 50,2  51,8  

Materiële vaste activa 6.6. 594,4  593,4  

Recht-op-gebruik activa 6.7. 154,2  6,5  

Uitgestelde belastingvorderingen  29,8  26,5  

Langlopende vorderingen  4,3  5,1  

   2.005,9  1.848,5  

Vlottende activa    

Voorraden  338,1  365,9  

Handelsvorderingen  337,3  355,4  

Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen  64,7  69,1  

Actuele belastingvorderingen  14,3  12,5  

Afgeleide financiële activa  1,9  3,6  

Geldmiddelen en kasequivalenten 6.8. 131,9  130,6  

Vaste activa aangehouden voor verkoop 6.6. 8,9  4,0  

   897,1  941,1  

TOTAAL ACTIVA  2.903,0  2.789,6  

    

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN Toe-
lichting 

  

in miljoen € 30 juni 2019 31 december 2018 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

 
  

Kapitaal en uitgiftepremie  1.208,0  1.208,0  

Eigen aandelen   (43,9) (42,1) 

Cumulatieve omrekeningsverschillen   (174,5) (189,7) 

Overgedragen resultaat en overige reserves  176,4  208,0  

TOTAAL EIGEN VERMOGEN  1.166,0  1.184,2  

    

Langlopende verplichtingen    

Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen  22,9  22,6  

Rentedragende leningen 6.8. 953,5  786,6  

Uitgestelde belastingverplichtingen  43,0  49,9  

Overige schulden  0,3  0,3  

  1.019,7  859,4  

Kortlopende verplichtingen    

Rentedragende leningen 6.8. 77,2  104,0  

Afgeleide financiële verplichtingen  10,5  6,7  

Handelsschulden  480,4  501,0  

Toegerekende kosten en overige schulden  42,6  31,8  

Verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen  45,5  47,9  

Actuele belastingverplichtingen  44,5  46,0  

Voorzieningen 6.9. 16,6  8,6  

   717,3  746,0  

TOTAAL VERPLICHTINGEN  1.737,0  1.605,4  

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  2.903,0 2.789,6  

De toelichtingen 6.1 tot 6.16 maken integraal deel uit van de tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening.   
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2. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING  
VOOR HET HALFJAAR AFGESLOTEN OP 30 JUNI 

 

in miljoen € Toelichting 

Eerste helft 

2019 2018 

Omzet 6.3. 1.114,3  1.129,6  

Kostprijs van de omzet  (820,3) (812,8) 

Brutomarge  294,0  316,8  

     

Distributiekosten  (101,3) (104,9) 

Verkoop- en marketingkosten  (83,2) (81,2) 

Algemene beheerskosten  (40,6) (40,8) 

Overige bedrijfsopbrengsten/(-kosten), netto  (0,2) (1,0) 

Kosten en opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de 
groepsstructuur 

6.10. (34,8) (8,1) 

Kosten en opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen en 
significante geschillen 

6.10. (4,8) (1,9) 

Bedrijfsresultaat  29,1  78,9  

     

Financiële opbrengsten  1,2  1,6  

Financiële kosten  (19,4) (15,2) 

Nettowisselkoersverschillen op financieringsactiviteiten  0,4  (0,5) 

Netto financiële kosten  (17,8) (14,1) 

     

Winst vóór winstbelastingen  11,3  64,8  

     

Winstbelastingen  (2,9) (14,2) 

Winst voor de periode uit voortgezette activiteiten  8,4  50,6  

Winst voor de periode   8,4  50,6  

    

Winst toewijsbaar aan:    

Aandeelhouders van de moedermaatschappij  8,4 50,6  

Winst voor de periode  8,4 50,6  

 

Winst per aandeel: 

in € Toelichting 

Eerste helft 

2019 2018 

Gewone winst per aandeel 6.11. 0,10 0,62 

Verwaterde winst per aandeel 6.11. 0,10 0,62 

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen uitstaand gedurende 
de periode 

 
80.741.751 81.284.546 

 

De toelichtingen 6.1 tot 6.16 maken integraal deel uit van de tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening.  
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3. GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET 
TOTAALRESULTAAT  
VOOR HET HALFJAAR AFGESLOTEN OP 30 JUNI 

 

in miljoen € Eerste helft 

2019 2018 

Winst voor de periode 8,4  50,6  

Overige elementen van het totaalresultaat voor de periode, na 
winstbelastingen:  

  

   

Componenten die later mogelijks kunnen opgenomen worden in de 
resultatenrekening 

  

Omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten  15,2  (28,6) 

Kasstroomindekking (3,4) 1,8  

Overige elementen van het totaalresultaat voor de periode  11,8 (26,9) 

Totaalresultaat voor de periode 20,2  23,7  

    

Totaalresultaat toewijsbaar aan:  -  

Aandeelhouders van de moedermaatschappij 20,2  23,7  

Totaalresultaat voor de periode 20,2  23,7  

 

De toelichtingen 6.1 tot 6.16 maken integraal deel uit van de tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening.   
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4. GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN 
VERMOGEN  
VOOR HET HALFJAAR AFGESLOTEN OP 30 JUNI 

 

in miljoen € 

Toerekenbaar aan aandeelhouders van de Groep 

Aantal 
aandelen Kapitaal 

Uitgifte-
premie 

Eigen 
aandelen 

Cumulatieve 
omrekenings-

verschillen 

Overgedragen 
resultaat en 

overige 
reserves 

Totaal 
eigen 

vermogen 
Saldo op 31 
December 2018 

82.347.218 795,2  412,8   (42,1)  (189,7) 208,0  1.184,2  

Aanpassing 
openingssaldo 
(IFRS 16) 

- - - - -  (1,0)  (1,0) 

Aanpassing 
openingssaldo 
(IFRIC 23) 

- - - - - (2,5) (2,5) 

Aangepast 
saldo op 31 
December 2018 

82.347.218 795,2  412,8   (42,1)  (189,7) 204,5  1.180,6  

Transacties met 
aandeelhouders 
op niveau van 
Ontex Group 
NV: 

              

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

- -  -  1,5  -  0,7 2,2  

Dividenden - -  -  - - (33,8) (33,8) 

Eigen aandelen - -  -   (3,3) - -  (3,3) 

Totaal 
transacties met 
aandeelhouders 
2019 

- -  -   (1,8) -   (33,1)  (34,8) 

Totaalresultaat               

Winst van de 
periode 

- -  -  -  -  8,4 8,4 

Overige 
elementen van 
het totaal-
resultaat 

              

Omrekenings-
verschillen op 
buitenlandse 
activiteiten 

- -  -  -  15,2 -   15,2 

Kasstroom-
indekking 

- -  -  -  -   (3,4)  (3,4) 

Totaal overige 
elementen van 
het totaal-
resultaat 

- -  -  -  15,2  (3,4)  11,8 

Saldo op 30 juni 
2019 

82.347.218 795,2 412,8  (43,9)  (174,5) 176,4  1.166,0  
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in miljoen € 

Toerekenbaar aan aandeelhouders van de Groep 

Aantal 
aandelen Kapitaal 

Uitgifte-
premie 

Eigen 
aandelen 

Cumulatieve 
omrekenings

-verschillen 

Overgedrage
n resultaat en 

overige 
reserves 

Totaal 
eigen 

vermogen 
Saldo per 31 
December 2017 

82.347.218 795,2  412,8  (31,3) (158,9) 160,2  1.178,0  

Transacties met 
aandeelhouder
s op niveau van 
Ontex Group 
NV: 

              

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

-  -  -  -  -  1,1  1,1  

Dividenden -  -  -  -  -  (48,8) (48,8) 

Eigen aandelen -  -  -  (11,0) -  (0,1) (11,1) 

Totaal 
transacties met 
aandeelhouder
s 2018 

- -  -  (11,0) -  (47,8) (58,8)  

Totaalresultaat               

Winst van de 
periode 

-  -  -  -  -  50,6  50,6 

Overige 
elementen van 
het totaal-
resultaat 

              

Omrekenings-
verschillen op 
buitenlandse 
activiteiten 

-  -  -  -  (28,6) -  (28,6) 

Kasstroom-
indekking 

-  -  -  -  -  1,8 1,8 

Totaal overige 
elementen van 
het totaal-
resultaat 

-  -  -  -  (28,6) 1,8 (26,9) 

Saldo op 30 
juni 2018 

82.347.218 795,2  412,8  (42,3) (187,5) 164,7  1.142,9  

 

De toelichtingen 6.1 tot 6.16 maken integraal deel uit van de tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening.   
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5. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  
VOOR HET HALFJAAR AFGESLOTEN OP 30 JUNI 

 

in miljoen €  

Eerste helft 

2019 2018 

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN        

Winst voor de periode   8,4  50,6  

Aanpassingen voor:     

Winstbelastingen   2,9  14,2  

Afschrijvingen   42,4  28,8  

(Winst)/verlies op de verkoop van materiële vaste activa   2,3  1,1  

Voorzieningen (inclusief verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen)  10,4  2,7  

(Winst)/verlies op earn-out verplichtingen   -  0,5  

Netto financiële kosten   17,8  14,1  

Wijzigingen in werkkapitaal:     

Voorraden   30,4  (13,7) 

Handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen 26,9  (0,8) 

Handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden   (14,1) (6,4) 

Kortlopende verplichtingen m.b.t. personeelsbeloningen   (2,6) (0,6) 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten   124,8  90,5  

Betaalde winstbelastingen   (20,2) (21,5) 

NETTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN   104,6  69,0  

        

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN       

Aankoop van materiële vaste en immateriële activa   (39,6) (39,0) 

Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste en immateriële 
activa 

  0,4  1,5  

Investeringsuitgaven m.b.t. bedrijfscombinaties  -  (0,3) 

NETTOKASSTROOM GEBRUIKT VOOR 
INVESTERINGSACTIVITEITEN 

 (39,2) (37,8) 

       

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN      

Inkomsten uit leningen  47,8  50,8  

Aflossingen van leningen  (69,7) (31,5) 

Betaalde interesten  (16,1) (9,1) 

Ontvangen interesten  1,2  1,7  

Herfinancieringskosten en overige financieringskosten   (2,5) (2,3) 

Gerealiseerde wisselkoersresultaten uit financieringsactiviteiten   1,1  (1,2) 

Afgeleide financiële activa   (0,6) (1,2) 

Betaalde dividenden   (26,2) (38,6) 

NETTOKASSTROOM GEBRUIKT VOOR / UIT 
FINANCIERINGSACTIVITEITEN 

  (65,0) (31,4) 

NETTO TOENAME / (AFNAME) GELDMIDDELEN EN 
KASEQUIVALENTEN 

  0,4  (0,2) 

        

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN BIJ HET BEGIN 
VAN DE PERIODE 

  130,6  118,5  

Impact van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en 
kasequivalenten 

 1,0 - 

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN BIJ HET EINDE 
VAN DE PERIODE 

  131,9  118,3  

De toelichtingen 6.1 tot 6.16 maken integraal deel uit van de tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening.   
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6. TOELICHTINGEN BIJ DE TUSSENTIJDSE VERKORTE 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

6.1. BEDRIJFSINFORMATIE 
De tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening van Ontex Group NV (‘Groep’) voor de eerste zes maanden eindigend op 

30 juni 2019 werd goedgekeurd voor uitgifte overeenkomstig het besluit van de Raad van Bestuur van 30 juli 2019. 

6.1.1. Juridisch statuut 

Ontex Group is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap naar 

Belgisch recht. De maatschappelijke zetel van Ontex Group is gevestigd te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), 

België. De aandelen van Ontex Group worden genoteerd op de gereguleerde markt van Euronext Brussel. 

6.2. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES 

6.2.1. Grondslag voor het opstellen van de jaarrekening 

De tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële rapportering van de Groep voor de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 

2019 werd opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”, zoals goedgekeurd door de 

Europese Unie. Deze omvat niet alle informatie vereist voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening en dient samen 

bekeken te worden met de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van Ontex Group NV per 31 december 2018 die 

beschikbaar is op de website: http://www.ontexglobal.com. 

De bedragen in deze documenten worden gerapporteerd in miljoenen €, tenzij anders vermeld. De meeste tabellen geven de 

bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen 

opgenomen in dit rapport. 

Dit rapport werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van discrepanties tussen de twee versies zal de 

Nederlandstalige versie voorrang hebben. 

Een samenvatting van de belangrijkste boekhoudkundige principes werd opgenomen in de geauditeerde geconsolideerde 

jaarrekening van Ontex Group NV voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 die zich bevindt in het Geïntegreerd 

Jaarverslag 2018 op de website (http://www.ontexglobal.com), van pagina 93 tot 105. De boekhoudkundige principes zijn op 

consistente wijze toegepast doorheen de betrokken perioden. 

De boekhoudkundige principes die van toepassing zijn bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële rapportering voor 

de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 zijn in overeenstemming met de principes die toegepast werden in de 

geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van Ontex Group NV voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, behalve 

voor de toepassing van de nieuwe vereisten met betrekking tot IFRS 16 – Leaseovereenkomsten: 

Leases  

De Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor verscheidene eigendommen, machines, voertuigen en IT infrastructuur. 

Leaseovereenkomsten worden als recht-op-gebruik activa en overeenstemmende verplichting opgenomen vanaf het moment dat 

het geleasede actief ter beschikking is voor gebruik door de Groep.  

De recht-op-gebruik activa en leaseverplichtingen worden initieel opgenomen aan contante waarde. De leaseverplichtingen 

omvatten de contante waarde van de volgende leasebetalingen: 

- Vaste betalingen (minus eventuele leasevoordelen),  

- Variabele leasevergoedingen die gebasseerd zijn op een index of een rentevoet, 

- De uitoefenprijs van een aankoopoptie indien het redelijk zeker is dat de Groep deze optie zal uitoefenen, en 

- betalingen van boeten voor het beëindigen van de leaseovereenkomst, indien de leaseperiode de uitoefening door de 

Groep van een optie tot beëindiging van de leaseovereenkomst weerspiegelt. 

Leasebetalingen die verschuldigd zijn bij redelijk zekere verlengingsopties worden eveneens beschouwd bij de bepaling van de 

verplichting. 

De leasebetalingen worden verdisconteerd op basis van de impliciete rentevoet in de lease, als deze onmiddellijk beschikbaar 

zou zijn, of de marginale rentevoet, d.i. de rentevoet waartegen de Groep het bedrag nodig voor het verkrijgen van een actief van 

eenzelfde waarde als het recht-op-gebruik actief in eenzelfde economische omgeving zou hebben kunnen lenen voor eenzelfde 

duur en met eenzelfde zekerheid. 

De Groep wordt blootgesteld aan eventuele toekomstige stijgingen van de variable leasebetalingen die gebaseerd zijn op een 

index of rentevoet, die pas worden opgenomen in de verplichting als deze van toepassing zijn. Wanneer wijzigingen aan de 

leasebetalingen als gevolg van indexeringen of wijzigingen in de rentevoet plaatsvinden, wordt de leaseverplichting 

geherwaardeerd en aangepast tegen het recht-op-gebruik actief. 
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Elke leasebetaling wordt opgesplitst in een terugbetaling van de leasingschuld en een betaling van rente, volgens een verhouding 

die ervoor zorgt dat er over de volledige looptijd een constante rentelast ontstaat in vergelijking met het openstaande kapitaal. 

Financiële kosten worden onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening, tenzij ze direct toerekenbaar zijn aan in aanmerking 

komend activa, in welk geval zij worden gekapitaliseerd. 

De recht-op-gebruik activa worden aan kostprijs gewaardeerd en omvatten de volgende componenten: 

- de initiële waardering van de leaseverplichting, 

- alle op of voor de aanvangsdatum verrichte leasebetalingen, verminderd met alle ontvangen leasevoordelen, 

- alle gemaakte initiële directe kosten; en 

- een schatting van de door de lessee te maken kosten van ontmanteling en verwijdering van het onderliggende actief. 

Indien het redelijk zeker is dat de Groep aan het einde van de leaseperiode de aankoopoptie zal uitoefenen, zal het actief lineair 

worden afgeschreven over de gebruiksduur. In alle andere gevallen wordt het actief lineair afgeschreven over de kortere periode 

van de gebruiksduur van het actief of de leaseperiode. 

Voor korte-termijnleases (leaseperiode van 12 maanden of minder) en leases van activa met een lage waarde (voornamelijk IT 

uitrusting en kleine kantoorbenodigheden) waarvoor de Groep geopteerd heeft om de vrijstelling beschikbaar in IFRS 16 toe te 

passen, worden de leasebetalingen op een lineaire basis als kost opgenomen over de leaseperiode. 

Bepaalde leaseovereenkomsten van gebouwen omvatten variabele leasebetalingen die verbonden zijn aan het gebruik van het 

gebouw (voornamelijk warehouses). Variabele leasebetalingen die afhankelijk zijn van het gebruik, worden in resultaat 

opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen. 

Relevante IFRS standaarden verplicht vanaf 2019 

De volgende nieuwe standaarden en wijzigingen van standaarden zijn voor het eerst verplicht van toepassing voor het boekjaar 

dat begint op 1 januari 2019 of later en hebben geen materiële impact op de jaarrekening van Ontex Group: 

IFRS 16 – Leaseovereenlomsten (toepasbaar vanaf 1 januari 2019): IFRS 16 vervangt IAS 17 – Leaseovereenkomsten en de 

daarmee verband houdende interpretaties. Voor huurders (lessees) vereist IFRS 16 dat de meeste huurcontracten worden 

opgenomen op de balans (onder één model), waardoor het onderscheid vervalt tussen operationele en financiële lease. In 

overeenstemming met de nieuwe standaard, zal de huurder de activa en verplichtingen opnemen voor de rechten en 

verbintenissen welke ontstaan door de leaseovereenkomsten. De nieuwe standaard zal rentedragende schulden en vaste activa 

(nieuwe rubriek “Recht-op-gebruik activa”) in de geconsolideerde jaarrekening van Ontex Group verhogen. Daarnaast zullen de 

huurlasten in de resultatenrekening verminderen en zullen afschrijvingen, evenals de rentelasten stijgen. Als gevolg van deze 

effecten zal de EBITDA in belangrijke mate geïmpacteerd worden. Het bedrijfs- en nettoresultaat (winst van de periode) worden 

echter slechts in beperkte mate beïnvloed. 

Aanpassingen aan IAS 19 – Personeelsbeloningen (toepasbaar vanaf 1 januari 2019): De aanpassingen verduidelijken dat in het 

geval van een wijziging, inperking of afwikkeling van een plan, het nu verplicht is om de aan het dienstjaar toegerekende 

pensioenkost en de nettorente voor de periode te bepalen na de herwaardering van de nettoverplichting op basis van de 

hypotheses gebruikt bij de herwaardering. 

Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS (2015-2017) (toepasbaar vanaf 1 januari 2019): Deze verbeteringen omvatten aanpassingen 

aan vier standaarden als gevolg van het jaarlijkse verbeteringsproject van het IASB. De aanpassingen aan IFRS 3 – 

Bedrijfscombinaties en IFRS 11 – Gezamenlijke overeenkomsten verduidelijken de definitie van een bedrijf (business) en de 

verwerking van een voorheen aangehouden deelneming. De aanpassingen aan IAS 12 – Winstbelastingen verduidelijken dat alle 

belastingsgevolgen van dividenden (d.i. uitkering van de winsten) moeten opgenomen worden in de resultatenrekening, ongeacht 

hoe de belasting ontstaan is; en tenslotte, de aanpassingen aan IAS 23 – Financieringskosten verduidelijken de boekhoudkundige 

verwerking van kosten met betrekking tot specifieke leningen die open blijven staan nadat het ermee gepaard gaande actief 

beschikbaar is voor gebruik of verkoop. 

IFRIC 23 – Onzekerheid over het taxregime (toepasbaar vanaf 1 januari 2019): deze interpretatie beschijft hoe de 

boekhoudkundige belastingspositie moet worden bepaald in het geval van onzekerheid over een bepaalde belastingsmaatregel. 

De Groep heeft een evaluatie gevoerd met betrekking tot haar belastingsposities waarover onzekerheid bestaat en de toepassing 

van IFRIC 23 zou geen significante impact hebben op de toekomstige geconsolideerde jaarrekeningen. De Groep past de nieuwe 

richtlijnen toe met het cumulatieve effect van de eerste toepassing opgenomen op 1 januari 2019 (aangepast retrospectieve 

benadering) in overeenstemming met de overgangsbepalingen van IFRIC 23. Aldus werd het openingssaldo van het eigen 

vermogen aangepast als gevolg van de eerste toepassing van de principes van IFRIC 23 voor een bedrag van € 2,5 miljoen. 

De bovenvermelde standaarden en interpretaties hebben geen impact op de jaarrekening gehad, behalve voor IFRIC 23 (zie 

impact hierboven) en IFRS 16: 

Ontex Group heeft de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de verwerking van leaseovereenkomsten retrospectief toegepast 

waarbij de gecumuleerde impact van de initiële toepassing van de standaard op 1 januari 2019 werd opgenomen in 

overeenstemming met de overgangsbepalingen van IFRS 16. De vergelijkende cijfers zullen niet worden herwerkt.  

Op transitie, maakt de Groep gebruik van de volgende praktische oplossingen toegestaan door de standaard: 

▪ Eén enkele disconteringsvoet toepassen op een portefeuille van leaseovereenkomsten met redelijke vergelijkbare 

kenmerken; 
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▪ Initiële directe kosten buiten beschouwing laten bij de waardering van het recht-op-gebruik actief op de datum van de eerste 

toepassing; 

▪ Bestaande kennis gebruiken, zoals bij het bepalen van de leaseperiode indien het contract opties tot verlenging of beëindiging 

van de leaseovereenkomst bevat; 

▪ Niet herbeoordelen of een contract afgesloten voor 1 januari 2019 een leaseovereenkomst is of bevat op datum van de eerste 

toepassing. 

Als gevolg van de toepassing van IFRS 16 heeft de Groep zijn grondslag voor financiële verslaggeving met betrekking tot 

leaseovereenkomsten aangepast. De nieuwe grondslag wordt hierboven beschreven. 

De impact van de wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving beïnvloedt het openingssaldo van het eigen vermogen 

(terugname van de voordelen verbonden aan operationele leaseovereenkomsten die voorheen als uitgestelde opbrengsten 

werden opgenomen) en het openingssaldo van de balans. Als gevolg van de toepassing van de aangepaste grondslag voor 

financiële verslaggeving door de invoering van IFRS 16 volgens de aangepaste retroactieve methode, heeft de Groep 

leaseverplichtingen opgenomen voor een bedrag van € 147,9 miljoen met betrekking tot leaseovereenkomsten die voorheen als 

operationele leases werden verwerkt volgens IAS 17. Deze verplichtingen werden gewaardeerd aan de contante waarde van de 

resterende leasebetalingen, verdisconteerd aan de marginale rentevoet van de Groep op 1 januari 2019. 

De overeenstemmende recht-op-gebruik activa werden gewaardeerd aan het bedrag gelijk aan de leaseverplichting, aangepast 

voor het openstaand saldo van de toegerekende huurkosten en een initiële schatting van de ontmantelingskosten voor een bedrag 

van € 0,3 miljoen en het openstaand saldo van de activa met betrekking tot voordelige leaseovereenkomsten die in het kader van 

bedrijfscombinaties werden verworven. 

De leases die onder IAS 17 werden geklasseerd als financiële leases werden voorheen gepresenteerd als materiële vaste activa 

(2018: € 6,5 miljoen) en worden vanaf 2019 opgenomen onder “recht-op-gebruik activa” in de balans. Er waren geen contracten 

die verlieslatend waren op transitiedatum. 

De gewogen gemiddelde marginale rentevoet op transitiedatum bedraagt 4,56%. 

De volgende tabel geeft een aanlsuiting weer van de toelichting met betrekking tot de toekomstige leaseverbinteninssen 

opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 2018 en de leaseverplichtingen opgenomen op transitiedatum: 

in miljoen €       

        

Operationele leaseverbintenissen zoals opgenomen in de toelichting bij de 
geconsolideerde jaarrekening van 2018 

    160,9 

Opnamevrijstellingen       

     Korte-termijn leases      (1,6) 

     Leases van activa met een lage waarde      (5,1) 

Overeenkomsten uitgesloten aangezien ze niet onder het toepassingsgebied van IFRS 16 
vallen 

     (1,0) 

Opties tot verlenging en beëindiging die met redelijk zekerheid zullen worden uitgeoefend     28,0 

Totale leaseverbintenissen in het toepassingsgebied van IFRS 16 op 31 december 
2018 

    181,2 

Verdiscontering aan de marginale rentevoet op 1 januari 2019      (33,3) 

Leaseverplichtingen opgenomen op 1 januari 2019     147,9 

 

Relevante IFRS standaarden verplicht vanaf 2020 

Een aantal nieuwe standaarden, aanpassingen aan bestaande standaarden en jaarlijkse verbeteringscycli zijn gepubliceerd en 

zijn verplicht voor de eerste toepassing voor het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2020 of latere periodes, en zijn niet 

vervroegd toegepast. Zij die het meest relevant kunnen zijn voor de jaarrekening  van Ontex Group worden hieronder uiteengezet. 

Aanpassing van IFRS 3 – Definitie van een bedrijf (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2020, maar nog niet goedgekeurd 

binnen de Europese Unie): De aanpassingen dienen om ondernemingen te helpen bij het bepalen of ze een bedrijf of een groep 

van activa hebben overgenomen. 

Aanpassingen van IAS 1 en IAS 8 – Definitie van het begrip “materieel” (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2019, maar 

nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie): De aanpassingen verduidelijken de definitie van “materieel” en brengen deze 

in overeenstemming met de definitie die gebruikt wordt in het Conceptueel Raamwerk. 

6.2.2. Waardering in de geconsolideerde jaarrekening 

Opbrengsten en kosten die ongelijkmatig voorkomen tijdens het boekjaar worden toegerekend of overgedragen in de tussentijdse 

financiële rapportering wanneer het gepast is om deze opbrengsten en kosten toe te rekenen of over te dragen aan het einde van 

de periode. 
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6.2.3. Gebruik van kritische inschattingen en beoordelingen 

Het opstellen van de tussentijdse jaarrekening houdt in dat het management beoordelingen, inschattingen en veronderstellingen 

moet maken die de toepassing van boekhoudkundige principes en gerapporteerde cijfers, zowel in de balans als in de 

resultatenrekening, beïnvloeden. De uiteindelijke resultaten kunnen afwijken van de gemaakte inschattingen.  

Bij het opstellen van deze tussentijdse verkorte jaarrekening zijn de belangrijkste beoordelingen van het management bij de 

toepassing van de waarderingsregels van de onderneming, alsook de bronnen om onzekerheid in te schatten dezelfde als die 

van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018.  
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6.3. SEGMENTINFORMATIE 
Volgens IFRS 8 worden rapporteerbare operationele segmenten geïdentificeerd op basis van de “management approach”. Deze 

aanpak bepaalt de externe segmentrapportering op basis van de interne organisatie en management structuur van de Groep 

alsmede de interne financiële verslaggeving aan de hoogstgeplaatste functionaris die belangrijke operationele beslissingen 

neemt. De activiteiten van de Groep zitten in één segment, “Hygiënische wegwerpproducten”. Er zijn geen andere belangrijke 

bedrijfsklassen, noch individueel noch gezamenlijk. Het hoogstgeplaatste orgaan dat belangrijke operationele beslissingen neemt, 

de Raad van Bestuur, analyseert de bedrijfsresultaten en bedrijfsplannen en wijst middelen toe voor de hele onderneming. 

Daarom opereert de Groep als één segment. Informatie over de verkoop van producten en geografische gebieden vindt u 

hieronder: 

6.3.1. Informatie per Divisie 
 

in miljoen € 

Eerste helft 

2019 2018 

Europe 469,1  514,5  

Healthcare 217,8  221,2  

AMEAA 427,3  393,9  

Totaal omzet 1.114,3 1.129,6 

De cijfers van 2018 werden aangepast om de wijziging in de divisionele structuur weer te geven. 

6.3.2. Informatie per productgroep 

De belangrijkste productcategorieën zijn:  

▪ Babyverzorgingsproducten, voornamelijk luiers, babybroekjes en, in mindere mate, vochtige doekjes;  

▪ Dameshygiëneproducten, zoals maandverband, inlegkruisjes en tampons;  

▪ Incontinentieproducten voor volwassenen, zoals broekjes, luiers, incontinentiehanddoeken en bed bescherming. 

in miljoen € 

Eerste helft 

2019 2018 

Babyverzorgingsproducten 648,9  655,2  

Incontinentieproducten voor volwassenen 345,2  348,4  

Dameshygiëneproducten 106,3  113,9  

Overige 13,9  12,0  

Totaal omzet 1.114,3 1.129,6 

 

6.3.3. Informatie per geografisch gebied 

De organisatiestructuur van de Groep en haar systeem van interne informatie toont aan dat de belangrijkste bron van geografische 

risico’s ligt in de locatie van haar cliënten (de bestemming van de verkoop) en niet in de fysieke locatie van haar activa (oorsprong 

van de verkoop). De locatie van de afnemers van de Groep is derhalve het geografische segmenteringscriterium en wordt als 

volgt gedefinieerd: 

▪ West-Europa 

▪ Oost-Europa 

▪ Amerika 

▪ Rest van de wereld   

in miljoen € 

Eerste helft 

2019 2018 

West-Europa 508,2 548,2  

Oost-Europa 135,8  142,7  

Amerika 314,1  286,6  

Rest van de wereld 156,1  152,1  

Totaal omzet 1.114,3 1.129,6 

De activiteiten van Ontex Group zijn niet onderhevig aan significante seizoenschommelingen tijdens het jaar. Naar aanleiding 

hiervan werd er geen bijkomende toelichting opgenomen voor de 12 maanden periode eindigend op de tussentijdse 

rapporteringsdatum (IAS 34.21).  
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6.4. GOODWILL 

De wijziging in goodwill heeft betrekking op de wisselkoersen. 

Als gevolg van de organisationele herstructuring heeft de Groep zijn kasstroomgenererende eenheden herbekeken die gebruikt 

worden voor de test op bijzondere waardevermindering. Aldus heeft de Groep volgende kasstroomgenererende eenheden 

bepaald vanaf 1 januari 2019: 

- Europe (voorheen Mature Market Retail, plus Rusland en Oekraïne) 

- Americas (voorheen Americas Retail) 

- MEAA (Midden-Oosten, Afrika en Azië; voorheen MENA, plus voorheen Growth Markets met uitzondering van Rusland 

en Oekraïne) 

- Healthcare 

De tests op bijzondere waardevermindering uitgevoerd op halfjaar 19 heeft geen bijzondere waardeverminderingen aangetoond 

(2018: nihil). 

De realiseerbare waarden van kasstroomgenererende eenheden (KGE’s) worden bepaald op basis van berekeningen van de 

bedrijfswaarde. Deze berekeningen vereisen het gebruik van inschattingen en veronderstellingen, met inbegrip van macro-

economische omstandigheden, de vraag en concurrentie op de markten waarop we actief zijn, het productaanbod, de productmix 

en prijszetting, de beschikbaarheid en de kostprijs van grondstoffen, directe en indirecte kosten, de operationele marges, 

groeivoeten, investeringsuitgaven en werkkapitaal... zoals weerhouden in de financiële budgetten en de strategische plannen van 

Ontex, alsook de disconteringsvoeten. 

6.5. IMMATERIËLE ACTIVA 

De Groep heeft immateriële activa opgenomen voor een totaalbedrag van 3,4 miljoen €, voornamelijk met betrekking tot IT 

implementatiekosten (2018: 3,7 miljoen € met betrekking tot IT implementatiekosten) en geactiveerde ontwikkelingskosten. 

De afschrijvingskost voor de periode bedraagt 4,6 miljoen € (2018: 4,3 miljoen €). 

De resterende beweging van de periode heeft betrekking op wisselkoersverschillen. 

6.6. MATERIËLE VASTE ACTIVA 
De Groep heeft afzonderlijke materiële vaste activa opgenomen voor een totaalbedrag van 31,2 miljoen €, voornamelijk met 

betrekking tot investeringen in uitbreidingen van  de capaciteit, in innovatie, investeringen om de efficiëntie te verbeteren en 

investeringen in de IT infrastructuur (2018: 38,4 miljoen €). 

Bovendien heeft de Groep materiële vaste activa afgestoten voor een boekwaarde van 0,4 miljoen € (2018: 3,0 miljoen €) 

De afschrijvingskost voor de periode bedraagt 24,3 miljoen € (2018: 24,5 miljoen €). Bijzondere waardeverminderingen voor een 

bedrag van 1,3 miljoen € werden gedurende de periode opgenomen. 

Verder werden activa voor een totaalbedrag van 4,8 miljoen € geherklasseerd als aangehouden voor verkoop, aangezien de 

Groep verwacht deze te verkopen in het volgende boekjaar. 

De resterende beweging van de periode heeft betrekking op wisselkoersverschillen. 

Per 30 juni 2019 heeft de Groep verplichtingen om materiële vaste activa aan te kopen voor een bedrag van 19,2 miljoen €. 

6.7. RECHT-OP-GEBRUIK ACTIVA 
Vanaf 1 januari 2019 heeft de Groep geleasede activa opgenomen als recht-op-gebruik activa tengevolge van de toepassing van 

IFRS 16. De volgende tabel geeft een overzicht van de recht-op-gebruik activa per 30 juni 2019: 

in miljoen € 30 juni 2019 1 januari 2019 
Terreinen en gebouwen 123,0 125,3 

Machines en uitrusting 19,3 18,0 

Meubilair en voertuigen 11,1 12,4 

Overige activa 0,8 0,8 

Recht-op-gebruik activa 154,2 156,5 

 

De initiële toepassing van IFRS 16 resulteerde in de opname van recht-op-gebruik activa voor een bedrag van 148,3 miljoen € 

(zie 6.2.2. hierboven). Activa aangehouden onder financiële lease op jaareinde 2018 werden geherklasseerd van materiële vaste 

activa naar recht-op-gebruik activa (6,5 miljoen €). Verder werden immateriële activa met betrekking tot voordelige 

leaseovereenkomsten verworven in het kader van een bedrijfscombinatie geherklasseerd als onderdeel van de boekwaarde van 

de recht-op-gebruik activa (1,7 miljoen €). 
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6.8. NETTO FINANCIËLE SCHULD  
De Groep bewaakt het kapitaal op basis van de netto schuldpositie. De netto schuldpositie van de Groep wordt berekend door 

alle kortlopende en langlopende rentedragende schulden bij elkaar op te tellen en daar de beschikbare kortlopende liquide 

middelen van af te trekken. 

De netto schuldpositie van de Groep voor de boekjaren afgesloten op 30 juni 2019 en 31 december 2018 is als volgt: 

in miljoen € 30 juni 2019 31 december 2018 

Langlopende rentedragende schulden 953,5 786,6 

Kortlopende rentedragende schulden 77,2 104,0 

Geldmiddelen en kasequivalenten (131,9) (130,6) 

Totale netto schuldpositie  898,7 760,0 

De toename in de netto schuldpositie heeft voornamelijk betrekking op de leaseverplichtingen opgenomen als gevolg van de 

eerste toepassing van IFRS 16 (143,8 miljoen € per 30 juni 2019). 

6.9. VOORZIENINGEN 

6.9.1. Herstructurering 

De toename in de voorzieningen is volledig toe te rekenen aan de herstructureringsprogramma’s die werden gelanceerd in het 

kader van het T2G transformatieplan van de Groep, zoals aangekondigd in mei 2019. De herstructureringsvoorziening werd 

opgenomen ten opzichte van de niet-recurrente elementen (zie toelichting 6.10). 

6.9.2. Juridische geschillen 

De Groep is betrokken in bepaalde juridische geschillen van klanten, leveranciers of voormalige werknemers die eigen zijn aan 

onze activiteiten.  

Op 2 september 2014 werd de groep in kennis gesteld door de Spaanse nationale concurrentie commissie  (CNMC) van hun 

onderzoek tegen 15 vennootschappen in de sector (waaronder 3 dochtervennootschappen van de groep: Ontex ES Holdco,S.A, 

Ontex Peninsular, S.A.U en Ontex ID, S.A U.) naar vermeende inbreuken tegen prijsafspraken en andere commerciële condities 

in de Spaanse afzetmarkt voor incontinentieproducten. Op 26 mei 2016, naar aanleiding van het onderzoek, heeft CNMC zijn 

beslissing uitgevaardigd. In de beslissing worden 8 bedrijven, waaronder Ontex’ Spaanse dochtervennootschappen, schuldig 

bevonden aan deelname aan een kartel. Naar aanleiding van haar betrokkenheid van 1999 tot 2014, ontving Ontex een boete 

van 5,2 miljoen euro. Ontex heeft beroep aangetekend tegen deze beslissing. Naar aanleiding van dit geschil werd er een 

voorziening ten belope van 5,2 miljoen €  aangelegd per 31 december 2016. De voorziening is onveranderd per 30 juni 2019. 

COFECE, de Mexicaanse mededingingsautoriteit, voert momenteel een onderzoek uit in onze sector in Mexico. De feiten die 

onderzocht worden, hebben betrekking op de periode voorafgaand aan de overname van Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V. (“Mabe”) 

door Ontex. Ontex en Mabe verlenen hun volledige medewerking aan het onderzoek en zullen dit in de toekomst blijven doen.  

Op basis van de feiten en omstandigheden die haar bekend zijn en in het licht van de contractuele afspraken m.b.t. de overname 

van Mabe, verwacht Ontex dat het onderzoek geen netto financiële kost als gevolg zal hebben voor Ontex. 

De Groep is momenteel van mening dat de bepalingen van de overige geschillen en claims, individueel of samen, geen belangrijke 

negatieve impact zou hebben op de geconsolideerde financiële situatie, resultaten van de activiteiten of liquiditeit. 

6.10. NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
 

in miljoen € 

Eerste helft 

2019 2018 

Fabriekssluiting (1,6) (3,4) 

Bedrijfsherstructurering (32,2) (0,5) 

Elementen verbonden aan overnames (1,0) (3,7) 

Wijziging in reële waarde van voorwaardelijke vergoeding -  (0,5) 

Opbrengsten en kosten gerelateerd aan wijzigingen in groepsstructuur (34,8) (8,1) 

Bijzondere waardeverminderingen op activa (2,3) (1,9) 

Geschillen (2,5) - 

Opbrengsten en kosten gerelateerd aan bijzondere 
waardeverminderingen en significante geschillen 

(4,8) (1,9) 

Totaal niet-recurrente opbrengsten en kosten (39,6) (10,0) 
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Kosten die opgenomen zijn onder de rubriek niet-recurrente opbrengsten en kosten zijn die kosten die door het management niet 

beschouwd worden als verbonden aan de gewone bedrijfsactiviteiten van de Onderneming. De Groep heeft deze classificatie 

overgenomen voor een beter begrip van de recurrente financiële prestaties van de Groep.  

Deze niet-recurrente opbrengsten en kosten worden als volgt gepresenteerd in de geconsolideerde resultatenrekening: 

▪ Opbrengsten en kosten met betrekking tot wijzigingen in de groepstructuur; en 

▪ Opbrengsten/(Kosten) gerelateerd aan waardeverminderingen en significante geschillen. 

6.10.1. Opbrengsten en kosten gerelateerd aan wijzigingen in de groepstructuur 

Fabriekssluitingen 

Op 7 maart 2019 heeft Ontex zijn intentie meegedeeld aan de werknemers om de productie in de fabriek in Yangzhou (China) 

stop te zetten tegen midden 2019. Deze fabriek produceert voornamelijk dameshygiëneproducten voor de West-Europese markt, 

en deze productie zal herverdeeld worden aan de andere productievestigingen van Ontex. Ontex verwacht dat deze beslissing 

geen significante impact zal hebben op de financiële resultaten van de Groep. 

De Groep kondigde in 2018 haar beslissing aan om haar productie-activiteit in Aparecida de Goiânia over te brengen naar haar 

productievestiging in Senador Canedo, beide in de deelstaat Goiás. Deze stap werd genomen na een grondige analyse en houdt 

rekening met de efficiëntiewinst van het combineren van de volledige productie in één enkele vestiging, waar het mogelijk zal zijn 

om efficiënte technologieën en processen in te voeren. Alle alternatieven werden onderzocht om de impact op de medewerkers 

van Ontex in Aparecida de Goiânia te beperken. De meerderheid van hen is overgaan naar Senador Canedo. 

De kosten opgenomen hebben voornamelijk betrekking op herstructureringskosten (2019: 0,4 miljoen; 2018: 3,4 miljoen). 

Bedrijfsherstructurering 

De Groep voerde een aantal projecten uit om het beheer van haar activiteiten te optimaliseren. 

De Groep kondigde in mei 2019 een grondige transformatieplan, Transform2Grow (T2G), aan, die stap voor stap de operationele 

efficiëntie en commerciële praktijken wijzigen. Met een door T2G-versterkte commerciële focus en concurrentievermogen, zal de 

Groep de uitvoering van onze twee strategische prioriteiten versnellen: onze huidige leiderschapspositie versterken en uitbreiden 

in nieuwe branches en regio's binnen onze hoofdcategorieën. Het T2G-plan omvat een investering van 130 miljoen €, opgesplitst 

in eenmalige kosten van € 85 miljoen en investeringsuitgaven (Capex) van 45 miljoen €, met een volledige payback tegen eind 

2022. 

De tot nu toe opgelopen kosten betreffen voornamelijk diepgaande evaluaties van de verschillende processen en de start van de 

implementatie van de verschillende projecten om de operaionele efficiëntie te verhogen. 

6.10.2. Opbrengsten en kosten gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en 
significante geschillen 

Bijzondere waardeverminderingen van activa 

De bijzondere waardevermindering op activa is een niet-kaskost en heeft in 2019 voornamelijk betrekking op bijzondere 

waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa. 

In 2018 heeft deze rubriek voornamelijk betrekking op de bijzondere waardevermindering resulterende uit de overdracht van de 

productie-activiteiten in Aparecida de Goiânia in Brazilië naar haar productiefaciliteit in Senador Canedo. 

Geschillen 

De opgenomen kost heeft betrekking op kosten opgelopen in het kader van verscheidene lopende geschillen. 

6.11. WINST PER AANDEEL 
Overeenkomstig IAS 33 wordt de gewone winst per aandeel berekend door het nettoresultaat van de periode, toewijsbaar aan de 

houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij, te delen door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone 

aandelen tijdens de periode. Het aantal aandelen dat werd gebruikt voor de jaren 2019 en 2018 bedraagt respectievelijk 

80.741.751 aandelen en 81.284.546 aandelen. 

De verwaterde winst per aandeel dient berekend te worden door het nettoresultaat van de periode, toewijsbaar aan de houders 

van gewone aandelen van de moedermaatschappij (na aanpassing van de effecten van alle potentiële verwaterde gewone 

aandelen), te delen door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen tijdens de periode, vermeerderd met het 

gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat zou worden uitgegeven bij een omzetting van alle mogelijke gewone aandelen 

die tot verwatering kunnen leiden in gewone aandelen. 
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In het geval van Ontex Group is er geen effect van verwatering op het nettoresultaat toewijsbaar aan de houders van gewone 

aandelen. Onderstaande tabel geeft de gegevens weer op het vlak van resultaat en aantal aandelen die gebruikt worden voor de 

berekening van de gewone en verwaterde winst per aandeel: 

in miljoen € 

Eerste helft 

2019 2018 

Gewone winst     

Winst voor de periode toewijsbaar aan de houders van gewone aandelen 8,4 50,6 

Aanpassing verwatering - -  

Winst voor de periode toewijsbaar aan de houders van gewone aandelen, na 
verwatering 

8,4 50,6  

 

Aantal aandelen 

Eerste helft 

2019 2018 

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen tijdens de periode  80.741.751 81.284.546 

Verwatering 58.118 110.564 

 

Winst per aandeel (€) 

Eerste helft 

2019 2018 

Gewone winst per aandeel 0,10 0,62 

Verwaterde winst per aandeel 0,10 0,62 

 

Een gewogen gemiddeld aantal van 723.223 opties werden niet opgenomen in de noemer van de verwaterde winst per aandeel 

aangezien zij ‘out-of-the-money’ waren op halfjaar 2019 (2018: 315.270 opties). 

6.12. OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN 
De Groep heeft lange termijn beloningsplannen (“LTIP”) geïmplementeerd die gebaseerd zijn op een combinatie van 

aandelenopties (verder “Opties” genoemd), voorwaardelijk toegekende aandelen-eenheden (verder “RSU’s – Restricted Stock 

Units” genoemd) en prestatiegerichte aandelen-eenheden (verder “PSU’s - performance stock units” genoemd), samen de 

Instrumenten. De Opties, RSU’s en PSU’s worden gewaardeerd als op aandelen gebaseerde betalingen die in eigen 

vermogensinstrumenten worden afgewikkeld. De Instrumenten kunnen enkel onvoorwaardelijk eigendom worden  drie jaar na de 

toekenning en opties die het recht geven om aandelen te ontvangen van de Groep (verder genoemd de “Aandelen”) of enig ander 

recht om aandelen te ontvangen kunnen  pas uitgeoefend worden drie jaar na de toekenning. Voor de PSU’s dienen eveneens 

de niet-marktgerelateerde voorwaarden voldaan worden om onvoorwaardelijk toegekend te worden. De toekenning van de 

plannen zal onvoorwaardelijk toegekend worden op voorwaarde dat de deelnemer in dienst blijft. De aandelenprijs wordt 

beschouwd als de relevante performantie-indicator en het onvoorwaardelijk toekennen van de plannen zal niet onderhevig zijn 

aan bijkomende specifieke performatie-indicatoren. De statuten kunnen de Groep toelaten om van deze regel af te wijken in 

overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. 

De uitoefenprijs van de Opties zal gelijk zijn aan de laatste slotkoers van het aandeel die onmiddellijk voorafgaat aan de datum 

van het toekennen van de optie.  Voor de opties zal de uitoefenperiode starten op de datum waarop ze onvoorwaardelijk zijn 

geworden (“vesting date”).  

De onderliggende aandelen van de RSU’s en PSU’s worden toegekend zonder vergoeding zo snel als mogelijk na de datum van 

onvoorwaardelijk worden (“vesting date”).  

Wanneer de RSU’s en PSU’s onvoorwaardelijk zijn geworden, worden de onderliggende Aandelen van de RSU’s en PSU’s 

getransfereerd naar de deelnemers. Op het moment van het onvoorwaardelijk worden, mogen de opties uitgeoefend worden tot 

hun vervaldatum (8 jaar na de datum van toekenning).   
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Tijdens de periode werd een nieuw LTIP plan toegekend bestaande uit 393,403 aandelenopties, 124.417 RSU’s en 124.420 

PSU’s. Geen Instrumenten zijn opgegeven, vervallen of uitgeoefend per 30 juni 2019. Dit nieuw LTIP plan heeft volgende 

kenmerken: 

  

Vervaldatum 
Uitoefenprijs per 

optie (€) Reële waarde (€) Aantal 

LTIP 2019         

Opties 2027 14,00  3,99  393.403 

RSU's 2022 N/A 12,05  124.417 

PSU’s 2022 N/A 12,05  124.420  

 

De reële marktwaarde van de aandelenopties  werd bepaald op basis van het Black&Scholes model. De verwachte volatiliteit die 

in het model werd gebruikt is gebaseerd op de historische volatiliteit van de Onderneming.  

Het overzicht hieronder geeft alle parameters weer die gebruikt werden in het model: 

      LTIP 2019 

Uitoefenprijs (€)     14,00  

Verwachte volatiliteit van de aandelen (%)   37,98% 

Verwacht rendement van de aandelen (%)    3,82% 

Risicovrije rentevoet (%)     0,10% 

 

De marktwaarde van de RSU’s en PSU’s werd bepaald door de verwachte en verdisconteerde dividendenstromen af te trekken 

van de uitoefenprijs. Dezelfde als de hierboven vermelde parameters werden hiervoor gebruikt.  

De sociale lasten met betrekking tot het LTIP worden voorzien over de looptijd. 

6.13. VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN 
De Groep is betrokken bij een aantal geschillen met betrekking tot milieuzaken, contracten, productaansprakelijkheid, octrooien 

(of intellectuele eigendom), werkgelegenheid en andere claims in verband met onze bedrijfsactiviteiten. 

De Groep is momenteel van oordeel dat alle claims en geschillen, individueel of gezamenlijk, geen materieel nadelig effect zullen 

hebben op onze geconsolideerde balans, bedrijfsresultaten of liquiditeit. 

6.14. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 
Er zijn geen belangrijke transacties met verbonden partijen tijdens het eerste halfjaar per 30 juni 2019. 

De verloning van de leden van de Raad van Bestuur wordt op jaarbasis bepaald en daarom zijn er geen verdere details 

opgenomen in deze tussentijdse rapportering. 

6.15. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM  
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na het einde van de verslagperiode. 
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6.16. ALTERNATIEVE PERFORMANTIE-INDICATOREN 
Alternatieve performantie-indicatoren (niet-IFRS maatstaven) worden opgenomen in de financiële rapportering omdat het 

management ervan overtuigd is dat deze veel gebruikt worden door bepaalde investeerders, beursanalisten en andere 

belanghebbenden als bijkomende maatstaf voor het beoordelen van prestaties en liquiditeit. De alternatieve performantie-

indicatoren kunnen in sommige gevallen niet vergelijkbaar zijn met gelijkaardig genoemde indicatoren van andere ondernemingen 

en hebben hun beperkingen als analytisch instrument. Ze mogen niet afzonderlijk beschouwd worden of ter vervanging van de 

analyse van onze operationele resultaten, onze performantie of onze liquiditeit onder IFRS. 

6.16.1. Niet-recurrente opbrengsten en kosten 

Opbrengsten en kosten die opgenomen zijn onder de rubriek “niet-recurrente opbrengsten en kosten” zijn deze componenten die 

door het management niet beschouwd worden als verbonden aan transacties, projecten en aanpassingen aan de waarde van 

activa en verplichtingen die zich voordoen in de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden 

afzonderlijk gepresenteerd vanwege hun omvang of aard omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van 

de geconsolideerde jaarrekening van de genormaliseerde prestaties van de Groep. De niet-recurrente opbrengsten en kosten 

hebben betrekking op: 

▪ Kosten verbonden aan overnames; 

▪ Wijzigingen in de waardering van de voorwaardelijke vergoedingen in het kader van bedrijfscombinaties; 

▪ Herstructureringskosten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de 

sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken; 

▪ Bijzondere waardeverminderingen op active en significante geschillen. 

Niet-recurrente opbrengsten en kosten van de Groep voor de periode afgesloten op 30 juni bestaan uit volgende componenten 

in de geconsolideerde resultatenrekening en kunnen gereconcilieerd worden in toelichting 6.9: 

▪ Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en 

▪ Opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen. 

6.16.2. EBITDA en recurrente EBITDA 

EBITDA wordt gedefinieerd als netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, winstbelastingen, afschrijvingen. Recurrente 

EBITDA  wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten. 

De aansluiting van de EBITDA en de recurrente EBITDA van de Groep voor de periode afgesloten op 30 juni is als volgt: 

in miljoen € 

Eerste helft 

2019 2018 

Bedrijfsresultaat 29,1  78,9 

Afschrijvingen 42,4  28,8 

EBITDA   71,5  107,7 

   
 

Niet-recurrente opbrengsten en kosten 39,6  10,0 

Recurrente EBITDA 111,0  117,7 

 

6.16.3. Netto financiële schuld/ LTM Recurrente EBITDA ratio (Leverage) 

Netto financiële schuld wordt berekend door de korte termijn- en lange termijnschuld op te tellen en de geldmiddelen en 

kasequivalenten af te trekken.  

LTM recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten voor de laatste twaalf 

maanden (LTM).  

De Netto financiële schuld/LTM Recurrente EBITDA ratio van de Groep voor de periode afgesloten op 30 juni is als volgt: 

in miljoen € 30 juni 2019  31 december 2018 

Langlopende rentedragende schulden 953,5 786,6 

Kortlopende rentedragende schulden 77,2 104,0 

Geldmiddelen en kasequivalenten (131,9) (130,6) 

Totale netto schuldpositie  898,7 760,0 

LTM recurrente EBITDA 1 242,2  234,0 

Netto financiële schuldpositie/LTM Recurrente EBITDA Ratio 3,71 3,25 

                                                           
1 Het tweede halfjaar van 2018 werd aangepast om de pro-forma impact van IFRS 16 te weerspiegelen 
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De toename in de netto schuldpositie heeft voornamelijk betrekking op de leaseverplichtingen opgenomen als gevolg van de 

eerste toepassing van IFRS 16 (143,8 miljoen € per 30 juni 2019). 

6.16.4. Recurrente vrije kasstroom 

Recurrente vrije kasstroom wordt berekend als Recurrente EBITDA minus investeringsuitgaven (waarbij de investeringsuitgaven 

gedefinieerd worden als aankopen van materiële vaste activa en immateriële activa), minus de wijzigingen in werkkapitaal en 

minus betaalde winstbelastingen. Dit betekent dat de operationele leasebetalingen in aanmerking werden genomen in de vrije 

kasstroom. 

Als gevolg van de toepassing van IFRS 16, worden leasebetalingen als financiële kasstromen gerapporteerd. Aangezien dat 

operationeel niets is gewijzigd en IFRS 16 enkel een boekhoudkundige wijziging inhoudt, wordt de definitie van de vrije kasstroom 

aangepast om rekening te houden met de terugbetaling van de leaseverplichtingen (d.i. met uitsluiting van de interestkosten). 

De recurrente vrije kasstroom van de Groep voor de boekjaren afgesloten op 30 juni is als volgt: 

in miljoen € 

Eerste helft 

2019 2018 

Bedrijfsresultaat 29,1  78,9  

Afschrijvingen 42,4 28,8  

EBITDA   71,5  107,7  

Niet-recurrente opbrengsten en kosten 39,6 10,0  

Recurrente EBITDA 111,0  117,7  

Wijzigingen in werkkapitaal   

Voorraden 30,4  (13,7) 

Handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen 26,9  (0,8) 

Handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden (14,1) (6,4)  

Investeringsuitgaven (39,6) (39,0) 

Terugbetaling van leaseverplichtingen (13,3) - 

Recurrente vrije kasstroom (vóór winstbelastingen) 101,4  57,7  

Betaalde winstbelastingen (20,2) (21,5) 

Recurrente vrije kasstroom (na winstbelastingen) 81,2  36,2  

 

6.16.5. Recurrente gewone winst & recurrente gewone winst per aandeel 

Recurrente gewone winst wordt gedefinieerd als winst voor de periode plus niet-recurrente opbrengsten en kosten en 

belastingseffect op niet-recurrente opbrengsten en kosten, toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Groep. Recurrente gewone 

winst per aandeel is recurrente gewone winst gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen. 

in miljoen € 

Eerste helft 

2019 2018 

Recurrente gewone winst     

Winst voor de periode toewijsbaar aan de houders van gewone aandelen 8,4 50,6  

Totale niet-recurrente opbrengsten en kosten 39,6 10,0  

Belastingscorrectie  (11,5) (3,4) 

Recurrente gewone winst 36,5 57,2  

Aanpassing verwatering -  -  

Recurrente gewone winst, na verwatering 36,5 57,2  

 

Aantal aandelen 

Eerste helft 

2019 2018 

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen tijdens de periode  80.741.751 81.284.546 

Verwatering 58.118 110.564 

 

Winst per aandeel (€) 

Eerste helft 

2019 2018 

Recurrente gewone winst per aandeel 0,45  0,70 

Recurrente verwaterde winst per aandeel 0,45 0,70 
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6.16.6. Werkkapitaal 

De componenten van ons werkkapitaal zijn de voorraden plus de handelsvorderingen, vooruitbetaalde kosten en overige 

vorderingen plus handelsschulden, toegerekende kosten en overige schulden. 

6.16.7. Alternatieve performantie-indicatoren opgenomen in de persberichten en andere 
gereglementeerde informatie 

Pro-forma omzet aan constante wisselkoersen 

Pro-forma omzet aan constante wisselkoersen wordt gedefinieerd als de omzet voor de periode van 12 maanden op datum van 

rapportering aan de wisselkoersen van vorig jaar en inclusief de impact van Fusies en Acquisities.   

Omzet op vergelijkbare basis (LFL) 

Omzet op vergelijkbare basis of LFL (Like-for-Like) wordt gedefinieerd als de omzet aan constante wisselkoers exclusief 

wijzigingen in de consolidatiekring of  Fusies en Acquisities 

Recurrente gewone winst voor de periode 

Recurrente gewone winst wordt gedefinieerd als winst voor de periode plus niet-recurrente opbrengsten en kosten en 

belastingseffect op niet-recurrente opbrengsten en kosten, toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Groep. 

Recurrente EBITDA marge 

Recurrente EBITDA marge is recurrente EBITDA gedeeld door de omzet.  
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VRIJWARINGSCLAUSULE  
Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of 

gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex ’s 

toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin 

we operationeel zijn.  

Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten 

van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde.  

Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en 

gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.  

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen 

waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden.  

Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe 

informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstige verklaringen, 

die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport. 

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding.  

Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de 

volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en geen vertrouwen moet hieraan gehecht worden.  

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven 

tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport. 

Dit rapport werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van discrepanties tussen de twee versies zal de 

Nederlandstalige versie voorrang hebben. 


