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PERSBERICHT 

Gereglementeerde informatie 

Transformatie Punch volgens plan 
Punch Graphix realiseert omzetgroei van 18% 

  
Ieper, België – 27 augustus 2010 8.30u CET – Punch International nv ('Punch') maakt vandaag 
zijn resultaten over het eerste halfjaar 2010 bekend. In vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar is de omzet met 31% gedaald tot 75,5 mio EUR. Deze omzetdaling wordt integraal 
verklaard door de volledig afgeronde desinvestering van de Motive activiteiten

1
. Op basis van 

vergelijkbare cijfers stijgt de omzet echter met 19% in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar. Punch Graphix realiseerde een sterke omzetstijging van 18% in het eerste halfjaar. Het 
bedrijfsresultaat per 30 juni 2010 bedraagt -13,0 mio  EUR en wordt verklaard door de 
negatieve impact van de desinvestering van Punch Telematix

2
. Daarenboven is er een negatief 

aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen (Accentis) ten bedrage van 3,7 mio 
EUR. Het resultaat van Accentis wordt negatief beïnvloed door voornamelijk eenmalige 
afwaarderingen. Het nettoresultaat komt uit op -17,6 mio EUR. Op geconsolideerde basis zijn 
de financiële schulden met 12,9 mio EUR afgebouwd. Over het eerste semester 2010 bedraagt 
de REBITDA

3
 van de voortgezette activiteiten 11,9 mio EUR.  

Geconsolideerde kerncijfers (IFRS – niet geauditeerd) 

 
in miljoenen euro's 

30-06-2010 30-06-2009 

   

Omzet 75,5 108,6 

Bedrijfsopbrengsten 77,5 116,0 

EBITDA
 4
 -17,8 -57,4 

EBIT (bedrijfsresultaat) -13,0 -81,7 

Financieel resultaat -0,2 -2,2 

Resultaat voor belastingen -16,9 -84,8 

Belastingen 0,7 3,0 

Nettoresultaat -17,6 -81,7 

- stopgezette activiteiten -16,6 -72,2 

- voortgezette activiteiten -1,0 -9,5 

Resultaat per aandeel – gewoon & verwaterd (in 
euro per aandeel) 

-1,49 -34.2 

   

REBITDA voortgezette activiteiten 11,8 0,6 

REBIT
5
 voortgezette activiteiten -0,1 -9,5 

   

Eigen vermogen 156,9 215,8 

 
 

                                                      

1
 In het boekjaar 2009 bestonden de Motive activiteiten uit Punch Powertrain (resultaten: volledig boekjaar) en BBS 

International en Punch Metals (resultaten tot 30 juni 2009). 

2
 De participatie in Punch Telematix wordt voorgesteld als ‘aangehouden voor verkoop’. Op 14 juli 2010 heeft Trimble 

Navigation Ltd bekend gemaakt 89,22% van de aandelen in Punch Telematix te bezitten.  
3
 REBITDA = recurrente EBITDA: EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige (niet-recurrente) kaselementen 

4
 EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Punch definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij 

het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen op te tellen en er eventuele 
terugnames van deze rubrieken af te trekken. 

5
 REBIT = recurrente EBIT: EBIT gecorrigeerd voor eenmalige (niet recurrente) kaselementen 
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Belangrijke gebeurtenissen 
 

Februari 2010  

Op 16 februari 2010 heeft Punch de huurgarantie toegekend aan Accentis afgekocht voor een 
bedrag van 13,3 mio EUR. Dat bedrag werd door Punch volledig opgenomen als voorziening in 
het boekjaar 2009. De betaling van de afkoopsom gebeurt als volgt: 8,02 miljoen EUR werd 
gecompenseerd met een lening toegestaan door Punch aan Accentis en het saldo werd 
gespreid betaald in de periode februari – juli 2010.  
 
Maart 2010 
 
LRM, de investeringsmaatschappij voor Limburg oefent de call optie uit op de aandelen Punch 
Powertrain NV. Hiermee stapte Punch volledig uit de automobielindustrie. Er is een earnout 
voorzien bij een eventuele exit van LRM binnen de 10 jaar na uitoefening van de optie. De 
uitoefenprijs bedroeg 5 miljoen euro.  
 
Juli 2010 
 
Op 14 juli 2010 maakte Trimble Navigation Limited (‘Trimble’, Nasdaq:TRMB) bekend dat ze 
89,22% van de aandelen van Punch Telematix bezit in uitvoering van het vrijwillig 
voorwaardelijk openbaar overnamebod op alle uitstaande, stemgerechtigde aandelen Punch 
Telematix (Euronext Brussels: PTX). Punch heeft in het kader van dit bod alle aangehouden 
2.773.917 PTX aandelen overgedragen tegen de prijs van 3,15 euro per aandeel. Ten gevolge 
van deze transactie heeft Punch per 30 juni 2010 zijn participatie in Punch Telematix 
voorgesteld als ‘aangehouden voor verkoop’ hetgeen een negatieve resultaatsimpact van 16,1 
mio EUR had omwille van de historisch geregistreerde goodwill ten bedrage van 19,6 mio EUR. 
Deze transactie kaderde voor Punch volledig in het streven naar financiële onafhankelijkheid. 
 
Augustus 2010 
 
De groep is door het afstoten van de Motive divisie en het verkopen van het belang in Punch 
Telematix een grafische groep geworden, gefocust rond het meerderheidsbelang in Punch 
Graphix. Het is dan ook logisch dat de managementstructuur vereenvoudigd wordt om de 
nieuwe samenstelling van de groep te weerspiegelen. In dit kader zijn door de Raad van 
Bestuur de ontslagen van Wim Deblauwe (CEO), Frederik Strubbe (CFO) en Paskal 
Debusschere (Legal Counsel) formeel aanvaard. De heer Wim Maes, tevens CEO van Punch 
Graphix, wordt aangesteld als CEO. De heer Deblauwe blijft aan als bestuurder van de 
vennootschap. 

 
Eigen aandelen 
 
Eind augustus 2010 bezit de vennootschap 25 eigen aandelen aangekocht à gemiddeld 22,70 
euro per aandeel. 
 

Vooruitzichten 
 
De groep wenst geen concrete verwachtingen en doelstellingen kenbaar te maken. 
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Voor meer informatie 
Wim Maes, CEO 
Punch International – Ter Waarde 64 – 8900 Ieper - België - Tel.: +32 (0)57 221 280 - Fax: +32 (0)57 221 
281 

Resultaten van beursgenoteerde dochter 

Voor meer informatie of persberichten over de resultaten van de beursgenoteerde dochtervennootschap 
wordt verwezen naar de website: Punch Graphix nv - www.punchgraphix.com 

 

Resultaten van geassocieerde onderneming 

Voor meer informatie of persberichten over de resultaten van de beursgenoteerde geassocieerde 
onderneming wordt verwezen naar de website: Accentis nv - www.accentis.com 

 

Financiële kalender 
� Trading update derde kwartaal 2010    15 november 2010 
� Publicatie van de jaarresultaten 2010    28 februari 2011 
� Jaarverslag 2010 beschikbaar      29 april 2011 
� Trading update eerste kwartaal 2011    13 mei 2011 
� Jaarlijkse Algemene Vergadering     26 mei 2011 
� Publicatie van de halfjaarresultaten 2011   26 augustus 2011 

 
Over Punch International 
Sinds zijn oprichting in 1982 is Punch uitgegroeid tot een gediversifieerde industriële holding. Punch mikt 
op kapitaalgroei op lange termijn door middel van meerderheidsparticipaties in een gevarieerde portfolio 
van bedrijven waarvan het de impliciete waarde wil ontsluiten. Als technologiekatalysator financiert Punch 
de commerciële doorbraak van bewezen en veelbelovende technologieën. Als consolidator wil Punch 
kritieke massa creëren waardoor het een leidende marktpositie kan verwerven in die segmenten waarin 
het actief is. Over 2009 realiseerde Punch een omzet van 194,8 miljoen euro. Sinds 1999 noteert Punch 
aan Euronext Brussels. Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op 
www.punchinternational.com en www.euronext.com. 
 
Voorbehoud toekomstgerichte verklaringen 
Bepaalde verklaringen in deze aankondiging zijn toekomstgerichte verklaringen (‘forward-looking 
statements’). Elke toekomstgerichte verklaring geldt slechts op de datum van deze aankondiging. 
Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en overtuigingen en houden, uit de aard 
der zaak, een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in waardoor de werkelijke 
resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van verwachte toekomstige resultaten of prestaties 
verwoord of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. De informatie en standpunten vervat in 
deze aankondiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en Punch International nv 
heeft niet de bedoeling, noch de verplichting, om de toekomstgerichte verklaringen in dit bericht te 
actualiseren, behoudens voor zover het daartoe verplicht is door enige toepasselijke wetgeving of door de 
regelgeving van enige beurs waarop zijn aandelen mogelijk verhandeld worden. 
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1. Bespreking van de halfjaarresultaten 

Omzet en overige bedrijfsopbrengsten (IFRS) 

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 31% gedaald tot 75,5 mio EUR. 
Deze omzetdaling wordt integraal verklaard door de volledig afgeronde desinvestering van de 
Motive activiteiten. Op basis van vergelijkbare cijfers stijgt de omzet echter met 19% in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 
 

 

Punch Graphix  

Op vergelijkbare basis is de omzet 
gerealiseerd over het eerste halfjaar 2009 
met 18% gestegen in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar. Zowel stijgende 
verkopen van verbruiksgoederen (+21%), 
machineverkopen (+23%) als service (+4%) 
verklaren deze significante stijging. De 
omzetstijging werd volledig gerealiseerd in 
het 2

de
 kwartaal van 2010. 

Other  

De omzet gerapporteerd onder ‘overige’ 
betreft in hoofdzaak de omzet gegenereerd 
door Point IT, de IT dochter van de groep. Bij 
SpaceChecker daalde de omzet als gevolg 
van een verder verminderende afname door 
de belangrijkste klant.  
 

De overige bedrijfsopbrengsten bedragen 
2,0 mio EUR (2009: 7,4 mio EUR.) en worden gevormd door de geregistreerde doorgerekende 
R&D binnen Punch Graphix (0,9 mio EUR) en de doorgerekende kosten binnen Punch Other 
(1,0 mio EUR).  

EBITDA 

De EBITDA over de eerste jaarhelft bedraagt 
-17,8 mio EUR tegenover -57,4 mio EUR (H1-
2009). De EBITDA van Punch Graphix 
bedraagt 12,2 mio EUR. De stijging van 7,3 
mio EUR bij Punch Graphix komt tot stand 
door de genoteerde omzetstijging en de vorig 
jaar opgestarte en ondertussen volledig 
doorgevoerde herstructureringsmaatregelen. 
De negatieve EBITDA in het Other segment 
slaat bijna volledig op de afkoop van de 
huurgarantie van Accentis ten bedrage van 
13,7 mio EUR. De stopgezette activiteiten 
betreffen de deconsolidatie impacten van 
Punch Telematix. De recurrente operationele 
kasstroom (REBITDA) bedraagt 11,8 mio 
EUR. 

Omzet  H1-2010 H1-2009 
in miljoenen euro’s   
   
Geconsolideerd 75,5 108,5 

   
Graphix 65,8 55,9 

Other 1,5 0,9 

 - SpaceChecker 0,6 0,8 

 - Overige 0,9 0,1 
   

Stopgezette activiteiten 8,2 51,7 

 - BBS - 23,4 

 - Punch Metals - 6,8 

 - Punch Powertrain - 9,4 

 - EMS - 4,2 

 - Punch Telematix 8,2 7,9 

   

Overige 
bedrijfsopbrengsten  

H1-2010 H1-2009 

in miljoenen euro’s   

   

Totaal 2,0 7,4 

 H1-2010 H1-2009 
in miljoenen euro’s   

   Graphix 12,2 4,9 

Other -13,7 -7,1 

   

Stopgezette activiteiten -16,1 -52,9 

Punch Telematix -0,2 0,6 

Punch Powertrain - -3,0 

   
EBITDA -17,8 -57,4 

Stopgezette activiteiten 16,1 52,9 

Niet-recurrente elementen 13,5 5,1 

REBITDA (1) 11,8 0,6 

(1)  REBITDA - recurrente EBITDA: EBITDA gecorri-
geerd voor eenmalige (niet-recurrente) kaselementen 
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Bedrijfsresultaat (EBIT)  

Het operationeel resultaat over de eerste 
jaarhelft bedraagt -13,0 mio EUR (H1-2009: -
81,7 mio EUR). Het recurrente 
bedrijfsresultaat over de eerste jaarhelft 
bedraagt -0,1 mio EUR (2009: -9,5 mio EUR). 
De niet-recurrente elementen betreffen 
hoofdzakelijk voorzieningen en terugnames 
van afwaarderingen op voorraden en 
klantenvorderingen.  

 

 

 

 

Financieel resultaat 

Het financieel resultaat over de eerste jaarhelft komt uit op -0,2 mio EUR (H1-2009: -2,2 mio 
EUR) en bestaat hoofdzakelijk uit interestlasten -0,4 mio EUR (H1-2009: -1,1 mio EUR), 
wisselkoersresultaten 0,8 mio EUR(H1-2009: 0,8 mio EUR) en resultaten uit financiële 
instrumenten -0,6 mio EUR (H1-2009: -1,4 mio EUR). 

Resultaat voor belastingen 

Het resultaat voor belastingen over de eerste jaarhelft bedraagt -16,9 mio EUR (H1-2009: -84,8 
mio EUR). 

Geconsolideerd nettoresultaat 

Het nettoresultaat over de eerste jaarhelft komt uit op -17,6 mio EUR (H1-2009: -81,7 mio EUR). 

 H1-2010 H1-2009 
in miljoenen euro’s   

   Graphix 4,6 -10,9 

Other -0,9 -6,0 
   

Stopgezette activiteiten -16,1 -56,4 

Punch Telematix -0,6 0,1 

Punch Powertrain - -8,5 

   
EBIT -13,0 -81,7 

Stopgezette activiteiten 16,1 56,4 

Niet-recurrente elementen -3,2 15,8 

REBIT
 
(2) -0,1 -9,5 

(2) REBIT - recurrente EBIT: EBIT gecorrigeerd voor 
eenmalige (niet-recurrente) kas- en niet-kaselementen 
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Geconsolideerde balans en kasstroomanalyse - verkort (*niet geauditeerd) 

Verkorte Balans 30/06/2010* 31/12/2009 

in miljoenen euros     

   

 Vaste activa   197,4 244,7 

 - Immateriële activa   110,0 134,4 

  - Materiële vaste activa   19,9 21,8 

 - Overige vaste activa   67,5 88,6 

 Overige vlottende activa   61,4 63,6 

 Liquide middelen   22,9 41,2 

 Activa aangehouden voor verkoop   10,1 9,0 

 TOTAAL ACTIVA   291,8 358,5 

 Eigen vermogen   156,9 188,0 

 Voorzieningen   10,7 27,4 

 Financiële schulden   77,8 90,7 

 Overige passiva   46,4 52,4 

 TOTAAL PASSIVA   291,8 358,5 

   

Verkorte kasstroomtabel 30/06/2010* 30/06/2009* 

in miljoenen euros     

 Kasstroom – resultaten   -17,3 -60,4 

 Kasstroom – verschil in werkkapitaal   14,7 52,4 

 Kasstroom – bedrijfsactiviteiten   -2,6 -8,0 

 Kasstroom – investeringsactiviteiten   -3,6 -5,2 

 Kasstroom – financieringsactiviteiten   -12,0 3,0 

 Nettokasstroom   -18,3 -10,1 

 

In vergelijking met de balans per 31 december 2009 daalde het balanstotaal van 358,5 mio 
EUR naar 291,8 mio EUR. Deze daling is grotendeels te wijten aan de deconsolidatie van 
Punch Telematix. 

Tijdens de eerste jaarhelft bedroegen de investeringen in totaal 4,1 mio EUR (1H 2009: 6,8 mio 
EUR). De activatie van R&D projecten belopen 1,9 mio EUR en andere investeringen in 
materiële vaste activa voor 2,2 mio EUR. Dit betreffen voornamelijk investeringen van Punch 
Graphix in nieuwe demo machines en uitgeleasde machines bij klanten. 

Het eigen vermogen van de groep bedroeg per 30 juni 2010 156,9 mio EUR tegenover 188,0 
mio EUR eind 2009. De daling is te verklaren door: 

 
- het resultaat van het boekjaar -17,6 mio EUR 
- de beweging in de omrekeningsverschillen -0,4 mio EUR 
- deconsolidatie van Punch Telematix -13,1 mio EUR 

 
Op 30 juni 2010 bedroegen de financiële schulden 77,8 mio EUR tegenover 90,7 mio EUR eind 
vorig jaar. In de loop van 2010 werd voor 12,1 mio EUR aan schulden terugbetaald. Het saldo 
betreft de deconsolidatie van Punch Telematix. Er werden geen nieuwe schulden opgenomen. 
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5. Geconsolideerde resultatenrekening (IFRS – niet geauditeerd) 

   

 30-06-2010 30-06-2009 

in duizenden euro’s   

   

Omzet 75.488 108.539 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.023 7.433 

Totale bedrijfsopbrengsten 77.511 115.972 

   

Voorraadwijzigingen 8.339 -541 

Aankopen -39.271 -48.420 

Personeelskosten -15.080 -33.109 

Afschrijvingen -7.099 -13.917 

Waardeverminderingen op vlottende activa -1.668 -4.111 

Voorzieningen 13.622 -6.183 

Andere bedrijfskosten 
1
 -49.312 -97.521 

Totale bedrijfskosten -90.468 -197.618 

   

Bedrijfsresultaat -12.958 -81.646 

   

Financieel resultaat -208 -2.236 

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen 
en joint ventures verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode 

-3.723 -869 

   

Resultaat voor belastingen -16.888 -84.751 

   

Belastingen -664 3.045 

   

Nettowinst -17.552 -81.707 

   

Nettoresultaat - aandeel van de groep -17.769 -76.873 

Nettoresultaat - minderheidsbelangen 217 -4.833 

   

Resultaat per aandeel - gewoon & verwaterd (in euro) -1,49 -34,2 

   

EBITDA -17.813 -57.436 

 

EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Punch definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij het 
bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen op te tellen en er eventuele 
terugnames van deze rubrieken af te trekken. 

1
 De andere bedrijfskosten in het eerste halfjaar 2010 bestaan uit de afkoop van de huurgarantie van Accentis (13,3 

mio EUR), deconsolidatie van Punch Punch Telematix (16,1 mio EUR), betaalde huurgelden (4,1 mio EUR), 
vergoedingen aan derden (5,7 mio EUR), marketing & publiciteit (2,8 mio EUR), transport (2,2 mio EUR), onderhoud en 
herstellingen (1,2 mio EUR) en de overige bedrijfskosten (4,0 mio EUR).
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6. Geconsolideerde balans (IFRS – *niet geauditeerd) 

    

 30-06-2010* 31-12-2009 30-06-2009* 

in duizenden euro’s    
    
Vaste activa 197.376 244.733 287.358 

Immateriële vaste activa 110.023 134.390 141.269 

Materiële vaste activa 19.864 21.784 50.740 

Investeringen in verbonden ondernemingen 16.779 20.502 21.018 

Handelsvorderingen en overige vorderingen 35.541 47.492 51.372 

Actieve belastinglatenties 15.169 20.565 22.959 

    
Vlottende activa 84.283 104.729 115.797 

Voorraden 26.970 23.458 48.670 

Bestellingen in uitvoering - - - 

Handelsvorderingen 26.363 32.541 34.608 

Overige vorderingen 5.925 5.329 6.971 

Overlopende rekeningen 2.080 2.177 2.911 

Liquide middelen 22.945 41.223 22.637 

Financiële instrumenten - - - 

    
Activa voor verkoop 10.106 9.028 - 

    
Totaal activa 291.764 358.490 403.155 

    
Eigen vermogen van de groep 111.375 128.651 148.704 

Kapitaal 28.094 28.094 8.097 

Uitgiftepremie - - - 

Geconsolideerde reserves 112.534 229.066 228.774 

Omrekeningsverschillen -11.484 -11.042 -10.188 

Resultaat van het boekjaar -17.769 -117.467 -76.873 

Ingekochte eigen aandelen - - -1.106 

    
Belangen van derden 45.472 59.302 67.142 

    
Eigen vermogen 156.847 187.954 215.846 

    
Schulden op lange termijn 80.248 104.748 114.403 

Financiële schulden 65.481 70.527 97.759 

Latente belastingverplichtingen 3.477 6.165 4.481 

Voorzieningen 10.702 27.379 11.512 

Overige schulden 589 677 651 

    
Schulden op korte termijn 54.669 65.788 72.907 

Handelsschulden 22.005 21.615 25.098 

Overige schulden 13.239 20.008 24.162 

Belastingschulden 2.767 1.036 789 

Financiële schulden 12.294 20.139 19.891 

Financiële instrumenten 4.364 2.989 2.968 

    
Totaal passiva 291.764 358.490 403.155 
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7. Geconsolideerde kasstroomtabel (IFRS – niet geauditeerd) 

   

 30-06-2010 30-06-2009 

in duizenden euro’s   

   
Winst voor belastingen -16.888 -84.751 
Correcties voor:   

Aandeel in het resultaat van verbonden ondernemingen 3.723 869 
Afschrijvingen en waardeverminderingen 8.766 10.028 
Voorzieningen -13.622 6.183 
Winst/verlies op verkoop van MVA 76 -593 
Financiële instrumenten 634 1.429 

Subtotaal -17.311 -58.836 
   
Wijzigingen in handelsvorderingen en overige vorderingen 17.631 39.528 
Wijzigingen in voorraden -3.512 35.619 
Wijzigingen in handelsschulden en overige schulden -4.736 -47.979 
Overige wijzigingen (wijzigingen in perimeter) 7.008 25.266 
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -918 -6.402 
Betaalde winstbelasting -1.671 -1.553 
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten -2.590 -7.955 
   
Investeringsstroom   
Acquisities -4.127 -6.782 
Desinvesteringen 494 1.583 
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -3.633 -5.199 
   
Financieringsstroom   
Nieuwe leningen - 26.400 
Terugbetaling leningen -12.055 -23.216 
Ingekochte eigen aandelen - -144 
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten -12.055 3.040 
   
Nettokasstroom -18.278 -10.114 
   
Geldmiddelen en kasequivalenten   
Bij het begin van de periode 41.223 32.750 
Op het einde van de periode 22.945 22.637 

Nettokasstroom -18.278 -10.114 
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8. Reconciliatie van het eigen vermogen (IFRS – *niet geauditeerd) 

in duizenden euros Kapitaal

Uitgiftepre-

mies

Geconsolideerde 

reserves

Omrekenings

verschillen

Resultaat van 

het boekjaar

Eigen 

aandelen

Eigen 

vermogen 

van de groep

Minderheidsb

elangen

Totaal eigen 

vermogen

31/12/2008 8.097 0 189.599 -13.131 38.553 -962 222.156 65.598 287.754

Transfers 38.553 -38.553 0 0

Result of the year -117.467 -117.467 -4.643 -122.110

Capital increase 19.997 -702 19.295 19.295

Buyback WB's -35 -35 -35

Changes in perimeter 1.652 1.652 -1.652 0

Evolution treasury shares 962 962 962

Movement CTA 2.089 2.089 2.089

0 0
31/12/2009 28.094 0 229.067 -11.042 -117.467 0 128.652 59.303 187.955

Transfers -117.467 117.467 0 0

Result of the year -17.769 -17.769 217 -17.552

Changes in perimeter PGX 934 934 -934 0

Changes in perimeter PTX -13.114 -13.114

Movement CTA -442 -442 -442

0 0
30/06/2010 28.094 0 112.534 -11.484 -17.769 0 111.376 45.472 156.848  
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9. Segmentrapportering (IFRS) - Primaire segmentinformatie - Geconsolideerde resultatenrekening – niet geauditeerd 
  30/06/2010 30/06/2009   30/06/2010 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2009 

in duizenden euro's       GRAPHIX OTHER STOPGEZET 

          

Omzet 75.488 108.539  65.803 55.899 1.508 847 8.176 51.793 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.023 7.433  911 3.645 982 2.029 130 1.759 

Totale bedrijfsopbrengsten 77.511 115.972   66.714 59.544 2.490 2.876 8.306 53.552 

              

Voorraadwijzigingen 8.339 -541  8.555 6.453 -110 106 -106 -7.100 

Aankopen -39.271 -48.420  -36.168 -31.358 -1 -40 -3.101 -17.022 

Personeelskosten -15.080 -33.109  -12.111 -13.745 -602 -457 -2.367 -18.907 

Afschrijvingen -7.099 -13.917  -5.801 -6.267 -673 -651 -624 -6.999 

Waardeverminderingen op vlottende activa -1.668 -4.111  -1.752 -4.219 177 0 -93 108 

Voorzieningen 13.622 -6.183  12 -4.674 13.340 308 270 -1.817 

Andere bedrijfskosten -49.312 -91.338  -14.830 -16.644 -15.473 408 -19.008 -75.701 

Totale bedrijfskosten 90.468 197.618   62.095 69.255 3.343 326 25.030 127.438 

Bedrijfsresultaat -12.958 -81.646   4.619 -10.910 -852 2.550 -16.724 -73.886 

              

Financieel resultaat -208 -2.236  1.316 174 -1.636 -1.484 113 -926 

Resultaten uit vermogensmutatie -3.723 -869  -3.686 -681 -41 -188 0 0 

              

Resultaat voor belastingen -16.888 -84.751   2.249 -11.417 -2.529 878 -16.612 -74.812 

              

Belastingen -664 3.045  -649 379 -15 40 0 2.626 

              

Netto resultaat -17.552 -81.707   1.600 -11.038 -2.544 918 -16.612 -72.186 

              

EBITDA -17.813 -57.436   12.160 4.850 -13.696 18.998 -16.276 -81.283 

 

EBITDA: is onder IFRS geen gedefinieerd begrip. Punch definieert het als het resultaat dat wordt verkregen door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen op te tellen en er eventuele terugnames van deze rubrieken af te trekken. 
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10. Segmentrapportering (IFRS) - Primaire segmentinformatie - Geconsolideerde balans – cijfers juni 2010 niet geauditeerd 

  30/06/2010 31/12/2009   30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009 

in duizenden euro's       GRAPHIX OTHER STOPGEZET 

Vaste activa 197.376 244.733  189.212 196.132 8.164 16.928 0 31.673 

Immateriële vaste activa 110.023 134.390  109.138 109.696 885 1.263 0 23.431 

Materiële vaste activa 19.864 21.784  12.804 13.985 7.061 7.383 0 416 

Investeringen in verbonden ondernemingen 16.779 20.502  16.624 20.310 155 192 0 0 

Handelsvorderingen en overige vorderingen 35.541 47.492  35.489 35.453 52 8.079 0 3.960 

Actieve belastinglatenties 15.169 20.565  15.158 16.689 11 11 0 3.865 

Vlottende activa 84.283 104.729  87.766 82.981 -3.483 11.219 0 10.529 

Voorraden 26.970 23.458  26.906 22.540 65 94 0 824 

Contracts in progress 0 0  0 0 0 0 0 0 

Handelsvorderingen 26.363 32.541  25.590 23.480 773 490 0 8.572 

Overige vorderingen 5.925 5.329  13.470 -4.900 -7.545 9.941 0 288 

Overlopende rekeningen 2.080 2.177  1.760 2.025 320 77 0 75 

Liquide middelen 22.945 41.223  20.041 39.835 2.905 617 0 770 

Activa aangehouden voor verkoop 9.917 9.028  0 0 10.106 9.028 0 0 

Totaal activa 291.764 358.490   276.978 279.113 14.786 37.176 0 42.202 

Eigen vermogen van de groep 111.375 128.651  122.679 120.841 -11.308 -16.418 0 24.228 

Aandelenkapitaal 28.094 28.094  0 0 28.094 28.094 0 0 

Uitgiftepremie 0 0  0 0 0 0 0 0 

Geconsolideerde reserves 112.534 229.066  133.502 144.210 -21.296 -12.959 4.030 24.036 

Omrekeningsverschillen -11.484 -11.042  -12.027 -11.585 543 543 -4.030 0 

Resultaat van het boekjaar -17.769 -117.467  1.205 -11.783 -18.645 -32.096 0 192 

Treasury Shares 0 0  0 0 0 0 0 0 

Belang van derden 45.472 59.302  45.472 46.123 0 0 0 13.180 

Eigen vermogen 156.847 187.954  168.151 166.964 -11.304 -16.418 0 37.408 

Schulden op lange termijn 80.248 104.748  61.769 72.067 18.479 31.912 0 769 

Financiële schulden 65.481 70.527  52.029 57.042 13.452 13.452 0 34 

Latente belastingverplichtingen 3.477 6.165  3.113 5.816 364 349 0 0 

Voorzieningen 10.702 27.379  6.627 9.209 4.075 17.435 0 735 

Overige schulden 589 677  0 0 589 677 0 0 

Schulden op korte termijn 54.669 65.788  47.058 40.082 7.611 21.682 0 4.025 

Handelsschulden 22.005 21.615  20.462 17.076 1.543 2.563 0 1.976 

Overige schulden 13.239 20.008  12.074 10.621 1.165 7.520 0 1.867 

Belastingschulden 2.767 1.036  2.618 772 149 264 0 0 

Financiële schulden 12.294 20.139  10.359 10.807 1.935 9.151 0 182 

Provisions - current 0 0  0 0 0 0 0 0 

Financiële instrumenten 4.364 2.989  1.546 805 2.818 2.184 0 0 

Totaal passiva 291.764 358.490   276.978 279.113 14.786 37.176 0 42.202 
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11. Gedetailleerde omzetevolutie – niet geauditeerd 

 

Omzet 2010 

in duizenden euro’s Q1 Q2 Q3 Q4   Jaar   H1 H2 

          

Geconsolideerd 34.973 40.514       75.487   75.487   

          
Voortgezette 
activiteiten 30.639 36.672    67.311  67.311  

Graphix 30.081 35.722    65.803  65.803  

Other 558 950    1.508  1.508  

- Spacechecker 300 257    557  557  

- Overige 258 693    951  951  
Stopgezette 
activiteiten 4.334 3.842    8.176  8.176  

- Telematix 4.334 3.842    8.176  8.176  

          

Omzet 2009 

in duizenden euro’s Q1 Q2 Q3 Q4   Jaar   H1 H2 

          

Geconsolideerd 60.728 47.778 38.952 47.380   194.838   108.506 86.332 

          

Voortgezette activiteiten         

Graphix 31.625 24.274 28.582 33.909  118.390  55.899 62.491 

Telematix 4.187 3.676 2.612 4.349  14.824  7.863 6.961 

Other 359 514 507 57  1.437  873 564 

- Spacechecker 299 448 247 331  1.325  747 578 

- Overige 60 66 260 -274  112  126 -14 
Stopgezette 
activiteiten 24.557 19.314 7.251 9.065  60.187  43.871 16.316 

 - Punch Powertrain 6.023 3.413 7.251 8.877  25.564  9.436 16.128 

- BBS 12.082 11.297 0 0  23.379  23.379 0 

- Punch Metals 3.286 3.503 0 0  6.789  6.789 0 

 - EMS 3.166 1.101 0 188  4.455  4.267 188 
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12. Geselecteerde toelichtingen bij het halfjaarverslag 

10.1 Grondslagen van de tussentijdse financiële verslaggeving 

Het tussentijds beknopt financieel verslag werd opgesteld in overeenstemming met de International 
Accounting Standard IAS 34 Interim Financial Reporting zoals aanvaard door de Europese Unie. De 
tussentijdse financiële staten werden door de leden van de Raad van Bestuur goedgekeurd op 26 augustus 
2010. 

10.2 Waarderingsregels 

Bij het opstellen van de tussentijdse financiële verslaggeving werden dezelfde IFRS-grondslagen voor 
opname en waardering toegepast als voor de geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2009, behalve 
waar nieuwe IFRS- en verbeterde IAS-normen in werking getreden zijn vanaf 1 januari 2010, zoals hieronder 
beschreven. 
 
IFRS 3: Bedrijfscombinaties (herzien) en IAS 27:  
 
De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening (gewijzigd) IFRS 3 (herzien) en IAS 27 
(gewijzigd) zijn van toepassing op bedrijfscombinaties waarvoor de overnamedatum valt op of na het begin 
van de eerste jaarperiode die begint op of na 1 juli 2009. IFRS 3 (herzien) introduceert aanzienlijke 
wijzigingen in de administratieve verwerking van bedrijfscombinaties die na deze datum plaatsvinden. De 
wijzigingen hebben een invloed op de waardering van een minderheidsbelang, de administratieve 
verwerking van transactiekosten, de eerste opname en daaropvolgende waardering van een voorwaardelijke 
vergoeding en bedrijfscombinaties die in fasen worden verwezenlijkt. Deze wijzigingen zullen een impact 
hebben op het bedrag van de goodwill dat wordt opgenomen, de gerapporteerde resultaten in de periode 
waarin een overname plaatsvindt en toekomstige gerapporteerde resultaten.  
 
IAS 27 (gewijzigd) vereist dat een wijziging in het eigendomsbelang van een dochteronderneming (zonder 
verlies van zeggenschap) wordt verantwoord als een transactie met eigenaars in hun hoedanigheid van 
eigenaars. Bijgevolg zullen dergelijke transacties niet langer aanleiding geven tot goodwill, noch tot een 
winst of verlies. De invoering van de volgende nieuwe of gewijzigde normen en interpretaties vanaf 1 januari 
2010 had geen invloed op de grondslagen van de financiële verslaggeving, de financiële positie en de 
prestaties van de Groep: 

 

 - IFRS 1: Eerste toepassing  
 - IFRS 2: Op aandelen gebaseerde betalingen – Regelingen van de Groep voor in contanten afgewikkelde 
op aandelen gebaseerde betalingen 
- IAS 39: Financiële instrumenten: opname en waardering – In aanmerking komende afgedekte posities 
- IFRIC 12: Dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten 
- IFRIC 15: Contracten voor de bouw van vastgoed 
- IFRIC 16: Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse eenheid 
- IFRIC 17: Uitkeringen in natura aan aandeelhouders 

10.3 Segmentinformatie 
 
Overeenkomstig IFRS 8 Operationele segmenten, wordt de managementbenadering voor financiële 
rapportering van gesegmenteerde informatie toegepast. Volgens deze standaard dient de te rapporteren 
gesegmenteerde informatie aan te sluiten op de interne rapporten, gebruikt door de belangrijkste 
operationele besluitvormende functionarissen, op basis waarvan de interne prestaties van Punch 
operationele segmenten worden beoordeeld en middelen worden toegekend aan de verschillende 
segmenten.  
 
De segmenten zijn: 
� Graphix 
� Other 
 
Om de vergelijkbaarheid van de cijfers te garanderen, zijn de activiteiten van Punch Telematix onder 
stopgezette activiteiten ondergebracht. De cijfers van 30 juni 2009 werden op dezelfde manier herwerkt. 
Deze herklassificatie heeft geen invloed op de gerapporteerde cijfers van Punch International. 
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10.4 Wijzigingen in de groep 

 

Volgende wijzigingen zijn van toepassing voor de tussentijdse financiële verslaggeving: 
� deconsolidatie van Punch Telematix 

 

10.5 Investeringen 

Tijdens de eerste jaarhelft bedroegen de investeringen in totaal 4,1 mio EUR (1H 2009: 6,8 mio EUR). De 
activatie van R&D projecten belopen 1,9 mio EUR en andere investeringen in materiële vaste activa voor 2,2 
mio EUR. Dit betreffen voornamelijk investeringen van Punch Graphix in nieuwe demo machines en 
uitgeleasde machines bij klanten. 

 

10.6 Uitzonderlijke elementen 
 
In de winst-en-verliesrekening van de eerste helft van het boekjaar zijn er voor ongeveer 3,2 mio EUR 
eenmalige opbrengsten opgenomen. Deze opbrengsten betreffen hoofdzakelijk terugnames op 
afwaarderingen op voorraden en vorderingen. In de toekomst zullen de stopgezette activiteiten niet meer 
wegen op het resultaat. De impact op 30 juni 2010 van de stopgezette activiteiten bedraagt 16,1 mio EUR. 

10.7 Kapitaal 

Het kapitaal en de uitgiftepremies zijn in de eerste jaarhelft van 2010 niet gewijzigd. 

10.8 Voorzieningen 

De voorzieningen betreffen hoofdzakelijk provisies aangelegd voor herstructureringskosten. 

10.9 Financiële schulden 

Op 30 juni 2010 bedroegen de financiële schulden 77,8 mio EUR tegenover 90,7 mio EUR eind vorig jaar. In 
de loop van 2010 werd voor 12,1 mio EUR aan schulden terugbetaald. Het saldo betreft de deconsolidatie 
van Punch Telematix. Er werden geen nieuwe schulden opgenomen. 

10.10 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die leiden tot aanpassing van de jaarrekening tussen 
balansdatum en de datum waarop de tussentijdse verkorte geconsolideerde verslagen zijn goedgekeurd 
voor publicatie. De groep is door het afstoten van de Motive divisie en het verkopen van het belang in Punch 
Telematix een grafische groep geworden, gefocust rond het meerderheidsbelang in Punch Graphix. Het is 
dan ook logisch dat de managementstructuur vereenvoudigd wordt om de nieuwe samenstelling van de 
groep te weerspiegelen. In dit kader zijn door de Raad van Bestuur de ontslagen van Wim Deblauwe (CEO), 
Frederik Strubbe (CFO) en Paskal Debusschere (Legal Counsel) formeel aanvaard. De heer Wim Maes, 
tevens CEO van Punch Graphix, wordt aangesteld als CEO. De heer Deblauwe blijft aan als bestuurder van 
de vennootschap. 

10.11 Seizoensgebonden karakter van de bedrijfsactiviteiten 

De groep heeft geen activiteiten die een significante seizoensgebonden impact op de bedrijfsresultaten 
hebben. 

10.12 Risicofactoren 

De groep verwijst naar toelichting 29 van het jaarverslag 2009, dat geldig blijft voor de rapportering van 
30/06/2010.  

Wisselkoersrisico 

De belangrijkste munteenheid, en tegelijk ook belangrijkste risicofactor, is de Amerikaanse dollar. Tijdens het 
eerste halfjaar versterkte de waarde van de USD ten opzichte van de euro. Sinds de 2

de
 helft van juni is de 

koers van de USD licht verzwakt. Circa 26% van de omzet van de groep, via Punch Graphix, wordt 
gerealiseerd in USD. De evolutie van de wisselkoers van de USD kan moeilijk voorspeld worden, wat een 
voortdurend risico vormt bij het voorspellen van omzet voor de groep. 
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10.13 Transacties met verbonden partijen 

Tijdens de eerste 6 maanden van 2010 heeft Punch Graphix de verstrekte tijdelijke kasfaciliteit van 16,1 mio 
EUR terugbetaald aan Punch International. Voor IT diensten doet de groep beroep op Point IT nv (een 100% 
dochtervennootschap van Punch International nv). De Groep heeft een aantal contracten met Accentis nv. 
Voor de details hieromtrent verwijzen we naar het jaarverslag 2009 (p. 132). 

11. Verklaring met betrekking tot de informatie gegeven in dit halfjaarverslag 

De ondergetekende verklaart dat, voor zover hem bekend, 

 
� de financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor 

jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de 
resultaten van Punch International en van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; 

� het halfjaarverslag van de vennootschap over het eerste halfjaar van het boekjaar 2010 een getrouw 
overzicht geeft omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende de eerste helft 
van het boekjaar van de vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de 
gegevens in het halfjaarverslag zijn opgenomen, alsmede omtrent de verwachte gang van zaken, 
waarbij, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet verzetten, in het bijzonder aandacht wordt 
besteed aan de investeringen, en de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de 
rentabiliteit afhankelijk is.  

 

Wim Maes, CEO 


