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PERSBERICHT 
 

Gereglementeerde informatie 

Crisis dwingt tot drastische maatregelen 

St-Martens-Latem, België – 28 augustus 2009 18:00u – Punch International nv ('Punch'), de 
gediversifieerde industriële holding met hoofdzetel in St-Martens-Latem, publiceert vandaag zijn 
halfjaarverslag 2009.  

De wereldwijde economische crisis, die sinds het vierde kwartaal van vorig jaar aanhoudt, heeft 
een omzetdaling van circa 40% over de eerste jaarhelft als gevolg en noopt de groep tot het 
nemen van drastische maatregelen. Zo werd het grootste deel van de Motive-activiteiten (BBS 
en Metals) inmiddels gedesinvesteerd. In de andere divisies werden belangrijke 
herstructureringsmaatregelen doorgevoerd met als doel de kostenstructuur op jaarbasis met 
minimaal 20 mio EUR te verlagen; daarvan werd nu reeds 16 mio EUR op jaarbasis 
gerealiseerd. Het effect van de maatregelen zal vanaf het 2e kwartaal 2010 volledig tot uiting 
komen. De groep dient nog 4 mio EUR extra op jaarbasis te besparen. Het nettoverlies over het 
eerste halfjaar beloopt 81,7 mio EUR. De recurrente operationele kasstroom (REBITDA) is 
echter nog positief (0,6 mio EUR) en de financiële schulden werden tijdens het eerste halfjaar 
met 14 mio EUR afgebouwd.  

Punch wenst, gelet op de huidige economische omstandigheden, geen concrete vooruitzichten 
te geven voor 2009.  

Geconsolideerde kerncijfers (IFRS – niet geauditeerd) 

 
in miljoenen euro's 30-06-2009 30-06-2008 ∆ 

   % 
Omzet 108,6 178,9 -39 
Bedrijfsopbrengsten 116,0 262,7 -56 
EBITDA (1) -57,4 98,4  
EBIT (bedrijfsresultaat) -81,7 53,5  
Financieel resultaat -2,2 -3,5 
Resultaat voor belastingen -84,8 50,0 
Belastingen 3,0 -0,2 

 

Nettowinst -81,7 49,8  
Resultaat per aandeel – gewoon & verwaterd (in 
euro per aandeel) -34,2 20,1  

(1) 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. 

Resultaten van beursgenoteerde dochters 

Voor meer informatie of persberichten over de resultaten van de beursgenoteerde 
dochtervennootschappen wordt verwezen naar de respectieve websites: 

 Punch Graphix nv: www.punchgraphix.com 
 Punch Telematix nv: www.punchtelematix.com 

Financiële kalender 
 Trading update derde kwartaal 2009    13 november 2009 
 Publicatie van de jaarresultaten 2009   26 februari 2010 
 Jaarverslag 2009 beschikbaar      30 april 2010 
 Trading update eerste kwartaal 2010   14 mei 2010 
 Jaarlijkse Algemene Vergadering     27 mei 2010 
 Publicatie van de halfjaarresultaten 2010  27 augustus 2010 
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Voor meer informatie 

Wim Deblauwe, CEO 
Frederik Strubbe, CFO 

Punch International – Koperstraat 1A – 9830 Sint-Martens-Latem - België - Tel.: +32 (0)9 243 
48 40 - Fax: +32 (0)9 243 48 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Punch speelt steeds een actieve rol in het management van zijn participaties om hun 
operationele, commerciële en financiële prestaties positief te beïnvloeden en zo de waarde voor de 
aandeelhouders te maximaliseren.  

Over 2008 realiseerde Punch een omzet van 341,5 miljoen euro en een nettowinst van 43,3 miljoen euro. 
Punch noteert aan Eurolist by Euronext Brussels sinds 1999. 

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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HALFJAARVERSLAG 2009 
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1. Belangrijke gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft 2009 

Punch International 

Op 30 juni 2009 maakte Punch International nv (‘Punch’) bekend dat het een belangrijk deel 
van zijn automobielactiviteiten verkoopt en dat Guido Dumarey met onmiddellijke ingang een 
stap terug zet als CEO en wordt opgevolgd door Wim Deblauwe. 

De vennootschappen BBS en Punch Metals werden overgedragen aan Creacorp nv, 
hoofdaandeelhouder van Punch. Het merk BBS is eigendom van Punch gebleven. In hoofde 
van Punch heeft de transactie aanleiding gegeven tot een eenmalig niet-kasverlies ten belope 
van circa 48 mio EUR. Als aankoopprijs nam Creacorp nv een aantal verplichtingen over, zoals 
de huurgarantie voor het vastgoed gebruikt door BBS en Punch Metals (ca. 10 mio EUR), 
borgstellingen voor kredietovereenkomsten en bepaalde kernleveranciers (7,5 mio EUR), 
evenals de aankoopverplichting van de site van Hayes Lemmerz in Gainesville Georgia (5 mio 
EUR). Er werd ook een licentievergoeding overeengekomen voor het gebruik van het merk BBS. 

Punch Graphix 

In maart 2009 werd Punch Graphix nv door het Internationaal Arbitragehof gedeeltelijk in het 
ongelijk gesteld in het kader van de lopende procedure met betrekking tot de verkoop in 2004 
van de Gascoigne Melotte businessunit (conventionele melkapparatuur) aan BouMatic. De 
uitspraak voorzag in de toekenning aan BouMatic van een schadevergoeding inclusief 
procedurekosten en interesten, waardoor de totale kost van de uitspraak in het nadeel van 
Punch Graphix circa 3,3 mio EUR bedraagt.  
De Graphix-divisie heeft in de eerste helft van 2009 een kostenbesparingsplan doorgevoerd 
waarmee de globale kosten op jaarbasis met minimaal 10 mio EUR dienen te verminderen. Dat 
plan voorziet onder meer in de centralisatie van een aantal activiteiten, waaronder de 
prepressactiviteiten. De effecten van deze kostenbesparende maatregelen zullen echter pas 
vanaf het tweede kwartaal 2010 in de cijfers volledig tot uitdrukking komen. 
 
Wim Deblauwe is per 30 juni 2009 teruggetreden als CEO van Punch Graphix. Herman olde 
Bolhaar, voorzitter van de Raad van Commissarissen, werd aangesteld als CEO ad interim. 

Punch Telematix 

Na het succes van de eerste editie van het ITT-evenement in 2008, organiseerde Punch 
Telematix in samenwerking met zijn ICT-partners een vervolg. Meer dan 100 transporteurs 
woonden het evenement bij, op 28 mei in het Nederlandse Houten en op 4 juni in Groot-
Bijgaarden in België. In het licht van de economische ontwikkelingen stond het, meer nog dan 
vorig jaar, in het teken van duurzame efficiencyverhoging en kostenbesparingen dankzij een 
gestroomlijnde ICT-infrastructuur waarvan een transportmanagementoplossing een integraal 
onderdeel is. Punch Telematix stelde er opnieuw zijn innovaties en primeurs voor, onder meer 
de rijstijlanalysetoepassing die helpt de brandstof- en onderhoudskosten te drukken.  

Punch Motive 

Op 27 maart 2009 maakte Punch Powertrain bekend dat het de intentie heeft om een collectief 
ontslag en herstructurering door te voeren in de Belgische vestiging in Sint-Truiden. Ook Punch 
Powertrain werd getroffen door de crisis in de automobielsector. In het licht van de verwachte 
nieuwe omzet te realiseren via Aziatische autoconstructeurs was de kostenstructuur tot dan 
echter ongewijzigd gebleven. De Chinese vestiging is operationeel sinds september 2008, maar 
de aanloop verloopt veel trager dan verwacht. Het collectief ontslag heeft tot doel de 
kostenstructuur van Punch Powertrain aan te passen aan de huidige marktomstandigheden om 
zo de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.  

De investeringsmaatschappij voor Limburg (‘LRM’) verwierf op 6 mei 2009, via een 
kapitaalverhoging van 7 mio EUR, een belang van 30% in Punch Powertrain nv. De nieuwe 
middelen zullen worden aangewend voor de financiering van de ontwikkeling van de nieuwe 
generatie CVT’s en hybride aandrijvingen.  
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2. Bespreking van de halfjaarresultaten 

Omzet en overige bedrijfsopbrengsten (IFRS) 
 
De omzet over het eerste halfjaar is met bijna 40% gedaald tot 108,5 mio EUR in 2009 
tegenover 178,9 mio EUR in 2008. 
 

Punch Graphix  
Op vergelijkbare basis is de omzet 
gerealiseerd over het eerste halfjaar 2009 
met 28% gedaald in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar. De belangrijkste oorzaken 
hiervoor zijn: 
 Sterke terugval van de machineverkoop 

(-47%). Vooral de duurdere machines 
worden minder verkocht, mede omdat de 
klanten problemen ondervinden bij het 
verkrijgen van financiering.  

 De recurrente inkomsten (Consumables, 
Service & Other) zijn gedaald met 6%. 

 
Punch Telematix 

Als gevolg van de financiële en economische 
crisis is de omzet over het eerste halfjaar van 
2009 gedaald in vergelijking met dezelfde 
periode van vorig jaar. De daling bleef echter 
beperkt tot 10%. Het overgrote deel van de 
omzet werd, net zoals vorig jaar, gerealiseerd 
in het truck-en-transportsegment. 

Punch Motive  

De negatieve impact van de wereldwijde financiële en economische crisis op de 
automobieldivisie is zonder weerga. De door BBS gerealiseerde omzet is 48% lager dan in het 
eerste halfjaar van 2008. Als gevolg van collectieve ingrepen en/of sluitingen van 
automobielconstructeurs zijn de orders sinds eind vorig jaar drastisch teruggevallen. Op 
vergelijkbare basis daalde de omzet van Punch Powertrain met 33% als gevolg van het 
uitstellen van nagenoeg alle orders van de Aziatische constructeurs tot in de loop van het derde 
kwartaal van 2009. De omzet voor Punch Metals daalde met 52%. Die daling kon niet worden 
opgevangen met de productie overgedragen uit de intussen gesloten Slowaakse vestiging. 

Other  

De omzet gerapporteerd onder ‘overige’ betreft in hoofdzaak de restomzet gegenereerd door 
EMS in Slowakije. Bij SpaceChecker daalde de omzet als gevolg van een verder 
verminderende afname door de belangrijkste klant.  
 
De overige bedrijfsopbrengsten bedragen 7,4 mio EUR. 

Omzet  H1-2009 H1-2008
in miljoenen euro’s  

Geconsolideerd 108,5 178,9
  
Graphix 55,6 77,5
Telematix 7,9 8,8
Motive 9,4 13,7
 - Punch Powertrain 9,4 13,7
Other 5,2 11,5
 - SpaceChecker 0,8 1,2
 - Overige 4,4 10,3
Stopgezette activiteiten 30,2 67,5
 - BBS 23,4 45,1
 - Punch Metals 6,8 14,1
 - Punch PlastX - 8,3
  
Overige 
bedrijfsopbrengsten  H1-2009 H1-2008
in miljoenen euro’s  
  
Totaal 7,4 83,8
Waarvan niet-recurrent - 71,3
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EBITDA 

De EBITDA over de eerste jaarhelft bedraagt 
-57,4 mio EUR tegenover 98,4 mio EUR (H1-
2008). Het grootste deel van de EBITDA in 
2008 gerapporteerd onder Other betreft de 
meerwaarde gerealiseerd op de 
vastgoedtransactie met Accentis.  

De daling van de EBITDA is vrijwel integraal 
te wijten aan de forse omzetdaling. Het effect 
van de beslissing tot verkoop van het 
merendeel van de Motive-activiteiten (BBS en 
Metals) heeft een eenmalige negatieve 
impact van circa 53 mio EUR gehad.  

Verder heeft de groep 
herstructureringsmaatregelen doorgevoerd 
met een negatieve impact ten belope van 

ongeveer 5,1 mio EUR. De recurrente operationele kasstroom (REBITDA) bedraagt daardoor 
0,6 mio EUR. 

Bedrijfsresultaat (EBIT) (IFRS) 

Het operationeel resultaat over de eerste 
jaarhelft bedraagt -81,6 mio EUR (H1-2008: 
53,5 mio EUR).  

Het recurrente bedrijfsresultaat over de 
eerste jaarhelft bedraagt -9,5 mio EUR.  

De niet-recurrente elementen betreffen 
hoofdzakelijk voorzieningen voor 
herstructurering en afwaarderingen op 
voorraden en klantenvorderingen.  

 

 

 

Financieel resultaat 

Het financieel resultaat over de eerste jaarhelft komt uit op -2,2 mio EUR (H1-2008: -3,5 mio 
EUR) en bestaat hoofdzakelijk uit interestlasten -1,1 mio EUR (H1-2008: -8,2 mio EUR, H1-2007: 
-5,3 mio EUR), wisselkoersresultaten 0,8 mio EUR (H1-2008: 3,8 mio EUR, H1-2007: 0,6 mio 
EUR) en resultaten uit financiële instrumenten -1,4 mio EUR (H1-2008: 1,3 mio EUR, H1-2007: 
1,2 mio EUR). 

Resultaat voor belastingen 

Het resultaat voor belastingen over de eerste jaarhelft bedraagt -84,8 mio EUR (H1-2008: 50,0 
mio EUR). 

Geconsolideerd nettoresultaat 

Het nettoresultaat over de eerste jaarhelft komt uit op -81,7 mio EUR (H1-2008: 49,8 mio EUR). 

 H1-2009 H1-2008
in miljoenen euro’s  
Graphix 4,9 21,5
Telematix 0,6 1,3
Motive -3,0 1,2
Other -7,1 67,5
Stopgezette activiteiten -52,9 6,9
  
EBITDA -57,4 98,4
Stopgezette activiteiten 52,9 
Niet-recurrente elementen 5,1 
REBITDA (1) 0,6 
 
(1)  REBITDA - recurrente EBITDA: EBITDA gecorri-
geerd voor eenmalige (niet-recurrente) kaselementen

 H1-2009 H1-2008
in miljoenen euro’s  
Graphix -10,9 12,4
Telematix 0,1 0,0
Motive -8,5 -4,2
Other -6,0 45,3
Stopgezette activiteiten -56,4 -
  
EBIT -81,7 53,5
Stopgezette activiteiten 56,4 
Niet-recurrente elementen 15,8 50,9
REBIT (2) -9,5 2,6
 
(2) REBIT - recurrente EBIT: EBIT gecorrigeerd voor 
eenmalige (niet-recurrente) kas- en niet-kaselementen
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Geconsolideerde balans en kasstroomanalyse - verkort (IFRS – *niet 
geauditeerd) 

Balans 30 juni 2009* 31 dec. 2008 ∆ 

in miljoenen euro's   % 

Vaste activa 287,3 349,9 -62,6 
Vlottende activa  89,5 164,2 -74,7 
Liquide middelen 22,6 32,7 -10,1 
TOTAAL ACTIVA  399,4 546,8 -147,4 
   
Eigen vermogen  215,8 287,7 -71,9 
Financiële schulden 117,7 131,0 -13,3 
Overige passiva 65,9 128,1 -58,4 
TOTAAL PASSIVA 399,4 546,8 -147,4 

Kasstroomanalyse 30 juni 2009* 30 juni 2008*  

in miljoenen euro's    

Kasstroom – resultaten -60,4 24,9  
Kasstroom – verschil in werkkapitaal 52,4 15,9  
Kasstroom – bedrijfsactiviteiten -8,0 40,8  
Kasstroom – investeringsactiviteiten -5,1 -19,5  
Kasstroom – financieringsactiviteiten 3,0 -45,7  
Nettokasstroom -10,1 -24,4  

 

De vergelijking van de balansen per 30 juni 2009 en 31 december 2008 wordt in grote mate 
beïnvloed door de verkoop van BBS en Punch Metals aan Creacorp nv.  

Tijdens de eerste jaarhelft bedroegen de investeringen in totaal 6,8 mio EUR (1H 2008: 21,5 mio 
EUR). Het betreft hoofdzakelijk investeringen in gekapitaliseerde ontwikkelingskosten ten belope 
van 3,8 mio EUR (1H 2008: 7,2 mio EUR). De investeringen in materieel vast actief omvatten 
vooral investeringen in machines en demonstratiemachines. 

Het eigen vermogen van de groep bedroeg op het einde van de rapportageperiode 215,8 mio 
EUR. De daling ten opzichte van het einde van 2008 is grotendeels te verklaren door het 
resultaat van het boekjaar (-76,8 mio EUR), omrekeningsverschillen (2,9 mio EUR) en de 
ingekochte eigen aandelen (-0,1 mio EUR). Het belang in derden steeg met circa 2 mio EUR als 
gevolg van de kapitaalverhoging in Punch Motive (7,0 mio EUR) en het resultaat van de 
minderheidsbelangen (-4,8 mio EUR). 

Op 30 juni 2009 bedroegen de financiële schulden 117,7 EUR mio in vergelijking met 131,0 mio 
EUR op 30 juni 2008. In de loop van 2009 werd voor 26,4 mio EUR nieuwe schulden 
opgenomen en voor 23,2 mio EUR schulden afgelost. Het saldo betreft de deconsolidatie van 
BBS en Punch Metals. 

3. Vooruitblik 

Punch wenst, gezien de huidige economische omstandigheden, geen concrete vooruitzichten te 
geven voor 2009. Gelet op de impact van de verliezen in de Motive-divisie en teneinde de groep 
versterkt uit de crisis te laten komen, onderzoekt Punch International alle mogelijkheden om de 
kapitaalstructuur van de onderneming te verstevigen. 
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4. Geconsolideerde resultatenrekening (IFRS – niet geauditeerd) 

  
 30-06-2009 30-06-2008 Verschil
in duizenden euro’s  
  
Omzet 108.539 178.888 -70.349
Overige bedrijfsopbrengsten 7.433 83.797 -76.364
Totale bedrijfsopbrengsten 115.972 262.685 -146.713
  
Voorraadwijzigingen -541 9.570 -10.111
Aankopen -48.420 -77.769 29.349
Personeelskosten -33.109 -46.839 13.730
Afschrijvingen -13.917 -37.337 23.420
Waardeverminderingen op vlottende activa -4.111 -3.162 -949
Andere bedrijfskosten -97.521 -53.635 -43.886
Totale bedrijfskosten -197.618 -209.173 11.555
  
Bedrijfsresultaat -81.646 53.512 -135.158
  
Financieel resultaat -2.236 -3.519 1.283
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen 
en joint ventures verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode 

-869 - -869

  
Resultaat voor belastingen -84.751 49.993 -134.744
  
Belastingen 3.045 -241 3.286
  
Nettowinst -81.707 49.753 -131.460
  
Nettoresultaat - aandeel van de groep -76.873 47.546 -124.419
Nettoresultaat - minderheidsbelangen -4.833 2.206 -7.039
  
Resultaat per aandeel - gewoon & verwaterd (in euro) -34,2 20,1 -54,3
  
EBITDA -57.436 98.445 -155.881

 
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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5. Geconsolideerde balans (IFRS – *niet geauditeerd) 

  
 30-06-2009* 31-12-2008 30-06-2008*
in duizenden euro’s  

Vaste activa 287.358 349.932 372.892
Immateriële vaste activa 141.269 164.297 167.026
Materiële vaste activa 50.740 89.199 169.506
Investeringen in verbonden ondernemingen 21.018 21.884 
Handelsvorderingen en overige vorderingen 51.372 51.703 12.533
Actieve belastinglatenties 22.959 22.849 23.827

Vlottende activa 111.997 196.928 305.489
Voorraden 44.870 80.490 81.665
Bestellingen in uitvoering - - 26
Handelsvorderingen 34.608 52.750 63.372
Overige vorderingen 6.971 28.165 122.497
Overlopende rekeningen 2.911 2.773 2.944
Liquide middelen 22.637 32.750 32.262
Financiële instrumenten - - 2.723

Activa voor verkoop - - -

Totaal activa 399.355 546.860 678.380

Eigen vermogen van de groep 148.704 222.156 285.229
Kapitaal 8.097 8.097 61.486
Uitgiftepremie - - 16.031
Geconsolideerde reserves 228.774 189.599 169.524
Omrekeningsverschillen -10.188 -13.131 -8.010
Resultaat van het boekjaar -76.873 38.553 47.545
Ingekochte eigen aandelen -1.106 -962 -1.347

Belangen van derden 67.142 65.597 78.074

Eigen vermogen 215.846 287.753 363.303

Schulden op lange termijn 111.403 113.974 171.616
Financiële schulden 94.759 83.060 96.192
Latente belastingverplichtingen 4.481 16.443 22.276
Voorzieningen 11.512 13.998 52.621
Overige schulden 651 473 527

Schulden op korte termijn 72.107 145.133 143.461
Handelsschulden 25.098 54.014 58.902
Overige schulden 20.362 33.972 29.282
Belastingschulden 789 6.419 9.365
Financiële schulden 22.891 47.907 45.911
Financiële instrumenten 2.968 2.821 -

Totaal passiva 399.355 546.860 678.380
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6. Geconsolideerde kasstroomtabel (IFRS – niet geauditeerd) 

  
 30-06-2009 30-06-2008 
in duizenden euro’s  
  
Winst voor belastingen -84.751 49.993 
Correcties voor:  

Aandeel in het resultaat van verbonden ondernemingen 869 - 
Afschrijvingen en waardeverminderingen 18.028 40.499 
Voorzieningen 6.183 4.468 
Winst/verlies op verkoop van MVA -593 -66.240 
Financiële instrumenten 1.429 -1.308 

Subtotaal -58.836 27.412 
  
Wijzigingen in handelsvorderingen en overige vorderingen 39.528 -8.870 
Wijzigingen in voorraden 35.619 -14.915 
Wijzigingen in handelsschulden en overige schulden -47.979 10.330 
Overige wijzigingen (wijzigingen in perimeter) 25.266 29.280 
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -6.402 43.237 
Betaalde winstbelasting -1.553 -2.481 
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten -7.955 40.756 
  
Investeringsstroom  
Acquisities -6.782 -21.486 
Desinvesteringen 1.583 2.028 
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -5.199 -19.458 
  
Financieringsstroom  
Inkomsten uit kapitaalverhoging - - 
Nieuwe leningen 26.400 5.524 
Terugbetaling leningen -23.216 -50.620 
Ingekochte eigen aandelen -144 -606 
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 3.040 -45.702 
  
Nettokasstroom -10.114 -24.404 
  
Geldmiddelen en kasequivalenten  
Bij het begin van de periode 32.750 56.666 
Op het einde van de periode 22.637 32.262 
Nettokasstroom -10.114 -24.404 
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7. Reconciliatie van het eigen vermogen (IFRS – *niet geauditeerd) 

 Kapitaal Uitgftepre-
mies

Geconsoli-
deerde 

reserves
Omrekenings-

verschillen
Resultaat 

van het 
jaar

Eigen 
aandelen

Eigen 
vermogen 

van de 
groep

Minderheids-
belangen

Totaal eigen 
vermogen 

 in duizenden euro's           

31 december 2007 61.486 16.031 143.059 -6.727 32.231 -741 245.338 70.103 315.441 

Transfers - - 32.231 - -32.231 - - - -  
Resultaat van het boekjaar - - - - 47.546 - 47.546 2.206 49.753 
Bewegingen eigen aandelen - - - - - -606 -606 - -606 
Bewegingen 
omrekeningsverschillen - - - -1.283 - - -1.283 - -1.283 
Overige bewegingen - - -5.765 - - - -5.765 5.765 -  

30 juni 2008* 61.486 16.031 169.525 -8.010 47.546 -1.347 285.230 78.074 363.304 

 Kapitaal Uitgftepre-
mies

Geconsoli-
deerde 

reserves
Omrekenings-

verschillen
Resultaat 

van het 
jaar

Eigen 
aandelen

Eigen 
vermogen 

van de 
groep

Minderheids-
belangen

Totaal eigen 
vermogen 

 in duizenden euro's           

31 december 2008 8.097 - 189.599 -13.131 38.553 -962 222.156 65.598 287.754 

Transfers - - 38.553 - -38.553 - - - -  
Resultaat van het boekjaar - - - - -76.873 - -76.873 -4.833 -81.707 
Kapitaalverhoging - - - - - - - 7.000 7.000 
Bewegingen eigen aandelen - - - - - -144 -144 - -144 
Bewegingen 
omrekeningsverschillen - - - 2.943 - - 2.943 - 2.943 
Overige bewegingen - - 622 - - - 622 -622 -  

30 juni 2009* 8.097 - 228.774 -10.188 -76.873 -1.106 148.704 67.142 215.846 
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8. Segmentrapportering (IFRS) - Primaire segmentinformatie - Geconsolideerde resultatenrekening – niet geauditeerd 
  Geconsolideerd Graphix Telematix Motive Other Stopgezet 
in duizenden euro’s  30-06-09  30-06-08  30-06-09  30-06-08  30-06-09  30-06-08  30-06-09  30-06-08  30-06-09  30-06-08  30-06-09  30-06-08 
    
Omzet 108.539 178.888 55.899 77.535 7.863 8.750 9.436 13.646 5.142 11.469 30.199 67.488 
Overige 
bedrijfsopbrengsten 7.433 83.797 3.645 5.765 -10 -52 -92 -582 3.246 74.338 643 4.328 

Totale 
bedrijfsopbrengsten  115.972 262.685  59.544 83.300  7.853 8.698  9.344 13.064  8.388 85.807  30.842  71.816 

    
Voorraadwijzigingen -541 9.570 6.453 6.466 563 1.017 -3.525 3.151 -1.524 -1338 -2.508 274 
Aankopen -48.420 -77.769 -31.358 -34.865 -3.165 -3.557 -1.881 -6.305 -3.320 -6.004 -8.696 -27.038 
Personeelskosten -33.109 -46.839 -13.745 -17.106 -2.365 -2.177 -3.999 -4.994 -1.488 -1907 -11.511 -20.655 
Afschrijvingen -13.917 -37.337 -6.267 -6.630 -656 -569 -3.078 -2.826 -357 -17.042 -3.558 -10.271 
Waardeverminderingen op 
vlottende activa -4.111 -3.162 -4.219 -1.842 10 -739 - - 2 -1310 96 728 

Andere bedrijfskosten -97.521 -53.635 -21.319 -16.930 -2.175 -2.683 -5.332 -3.741 -7.662 -12.871 -61.033 -17.410 
Totale bedrijfskosten  197.618 209.173  70.455 70.907  7.789 8.708  17.814 14.715  14.350 40.471  87.210  74.372 
    
Bedrijfsresultaat  -81.646 53.512  -10.910 12.393  64 -9  -8.470 -1.651  -5.963 45.335  -56.367  -2.556 
    
Financieel resultaat -2.236 -3.519 174 -2.180 85 81 -1.103 -344 -438 -342 -954 -735 
Resultaten uit 
vermogensmutatie -869 - -681 - - - - - -188 - -  

    
Resultaat voor 
belastingen  -84.751 49.993  -11.417 10.213  149 72  -9.573 -1.995  -6.589 44.994  -57.321  -03.291 

    
Belastingen 3.045 -241 379 -3.776 - - 2.634 339 40 295 -9 2.901 
    
Nettowinst  -81.707 49.753  -11.038 6.437  149 72  -6.939 -1.656  -6.548 45.289  -57.330  -390 
    
EBITDA  -57.436 98.445  4.850 21.542  608 1.320  -2.973 1.175  -7.124 67.452  -52.887  6.955 

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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9. Segmentrapportering (IFRS) - Primaire segmentinformatie - Geconsolideerde balans – cijfers juni 2009 niet geauditeerd 

 Geconsolideerd Graphix Telematix Motive Other 
in duizenden euro’s 30-06-2009  31-12-2008 30-06-2009 31-12-2008 30-06-2009 31-12-2008 30-06-2009 31-12-2008 30-06-2009  31-12-2008 
Vaste activa 287.358 349.932 198.871 204.781 32.940 33.218 37.295 91.769 18.252 20.164 
Immateriële vaste activa 141.269 164.297 111.088 112.409 23.344 23.231 5.144 26.759 1.692 1.898 
Materiële vaste activa 50.740 89.199 13.496 14.932 461 542 28.898 64.362 7.885 9.362 
Investeringen in verbonden ondernemingen 21.018 21.884 20.468 21.149 - - - - 549 736 
Handelsvorderingen en overige vorderingen 51.372 51.703 37.965 37.913 5.269 5.580 24 53 8.114 8.157 
Actieve belastinglatenties 22.959 22.849 15.853 18.378 3.865 3.865 3.229 595 11 11 
Vlottende activa 111.997 196.928 84.886 91.290 9.964 10.103 17.356 63.043 3.590 32.491 
Voorraden 44.870 80.490 31.506 34.890 1.328 1.225 12.033 40.442 4 3.933 
Handelsvorderingen 34.608 52.750 23.640 33.362 7.289 7.209 2.466 9.485 1.213 2.694 
Overige vorderingen 6.971 28.165 11.031 5.204 916 1.105 -3.483 4.700 -1.493 17.155 
Overlopende rekeningen 2.911 2.773 1.859 1.166 94 101 535 1.246 423 260 
Liquide middelen 22.637 32.750 16.850 16.668 338 463 2.005 7.170 3.444 8.449 
Totaal activa 399.355 546.860 283.758 296.071 42.904 43.322 50.852 154.812 21.842 52.655 
Eigen vermogen van de groep 148.704 222.156 126.005 131.708 24.153 23.820 14.921 65.515 -16.376 1.113 
Kapitaal 8.097 8.097 - - - - - - 8.097 8.097 
Uitgiftepremie - - - - - - - - - - 
Geconsolideerde reserves 228.774 189.599 145.017 131.306 24.057 23.641 76.125 82.779 -16.424 -48.127 
Omrekeningsverschillen -10.188 -13.131 -11.082 -11.459 - - 133 47 761 -1.718 
Resultaat van het boekjaar -76.873 38.553 -7.930 11.861 97 179 -61.336 -17.310 -7.704 43.823 
Ingekochte eigen aandelen -1.106 -962 - - - - - - -1.106 -962 
Belangen van derden 67.142 65.597 46.445 52.305 13.107 13.292 10.054 - -2.465 - 
Eigen vermogen 215.846 287.753 172.450 184.013 37.261 37.112 24.976 65.515 -18.840 1.113 
Schulden op lange termijn 111.403 113.974 74.174 59.458 672 773 16.626 36.431 19.931 17.313 
Financiële schulden 94.759 83.060 62.968 48.054 44 44 14.010 20.599 17.737 14.363 
Latente belastingverplichtingen 4.481 16.443 4.146 6.281 - - - 9.918 335 244 
Voorzieningen 11.512 13.998 7.059 5.122 628 730 2.616 5.914 1.208 2.233 
Overige schulden 651 473 - - - - - - 651 473 
Schulden op korte termijn 72.107 145.133 37.134 52.600 4.971 5.437 9.250 52.866 20.751 34.230 
Handelsschulden 25.098 54.014 14.018 23.344 2.515 2.658 5.594 22.459 2.971 5.553 
Overige schulden 20.362 33.972 11.164 10.114 1.178 1.413 2.086 12.962 5.934 9.484 
Belastingschulden 789 6.419 403 5.686 270 345 91 347 25 42 
Financiële schulden 22.891 47.907 10.657 11.832 1.008 1.022 1.480 17.098 9.748 17.955 
Financiële instrumenten 2.968 2.821 892 1.625 - - - - 2.076 1.196 
Totaal passiva 399.355 546.860 283.758 296.071 42.904 43.322 50.852 154.812 21.842 52.655 
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10. Gedetailleerde omzetevolutie – niet geauditeerd 
Omzet 2009 
in duizenden euro’s Q1 Q2 Q3 Q4  Jaar  H1 H2

Geconsolideerd 60.728 47.811       108.539   108.539   
          
Graphix 31.625 24.274    55.899  55.899  
Telematix 4.187 3.676    7.863  7.863  
Motive 6.023 3.413    9.436  9.436  
 - Punch Powertrain 6.023 3.413    9.436  9.436  
Other 3.525 1.616    5.141  5.141  
 - SpaceChecker 299 448    747  747  
 - EMS 3.166 1.101    4.267  4.267  
 - Overige 60 66    126  126  
Stopgezette activiteiten 15.368 14.831    30.199  30.199
 - Punch Metals 3.286 3.503    6.789  6.789  
 - BBS 12.082 11.328    23.410  23.410  
 - Punch PlastX - -    -  -  
          
Omzet 2008 
in duizenden euro’s Q1 Q2 Q3 Q4  Jaar  H1 H2

Geconsolideerd 82.054 96.834 86.295 76.366   341.549   178.888 162.661
          
Graphix 34.399 43.136 38.332 47.487 163.354 77.535 85.819
Telematix 4.600 4.150 4.218 3.175 16.143 8.750 7.393
Motive 5.356 8.290 5.748 6.526 25.920 13.646 12.274
 - Punch Powertrain 5.356 8.290 5.748 6.526 25.920 13.646 12.274
Other 5.837 5.633 5.147 2.844 19.461 11.470 7.991
 - SpaceChecker 695 507 635 465 2.302 1.202 1.100
 - EMS 5.072 3.932 4.373 1.636 15.013 9.004 6.009
 - Overige 70 1.194 139 743 2.146 1.264 882
Stopgezette activiteiten 31.862 35.625 32.850 16.334  116.671 67.487 49.184
 - Punch Metals 7.054 7.012 6.633 2.607 23.306 14.066 9.240
 - BBS 20.534 24.597 22.864 11.427 79.422 45.131 34.291
 - Punch PlastX 4.274 4.016 3.353 2.300 13.943 8.290 5.653
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11. Geselecteerde toelichtingen bij het halfjaarverslag 

11.1 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. Deze 
tussentijdse financiële verslaggeving voldoet tevens aan de vereisten opgelegd door de CBFA en Euronext. 

De tussentijdse financiële staten werden door de leden van de Raad van Bestuur goedgekeurd op 27 
augustus 2009. 

11.2 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 2008, behalve 
waar nieuwe IFRS- en verbeterde IAS-normen in werking getreden zijn vanaf 1 januari 2009, zoals hieronder 
beschreven. 

IAS 1 Presentatie van de jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009).  
Deze standaard vervangt IAS 1 Presentatie van de jaarrekening (herzien in 2003 en aangepast in 2005). De 
toepassing van deze herziene standaard heeft geleid tot een aantal wijzigingen in voorstelling en toelichting, 
maar heeft geen effect op de resultaten of de financiële positie van de groep. 

IFRS 8 Operationele segmenten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009).  
Deze standaard vervangt IAS 14 Gesegmenteerde informatie. De toepassing van deze standaard heeft geen 
effect op de resultaten of de financiële positie van de groep. 

Verbeteringen aan IFRS (2008) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009).  
Deze verbeteringen omvatten een groot aantal verbeteringen aan verschillende standaarden. Deze 
wijzigingen hebben geen materiële impact op de grondslagen voor financiële verslaggeving en 
berekeningsmethoden van de groep. 

Aanpassing aan IAS 23 Financieringskosten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2009). 
Deze standaard stelt dat financieringskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of 
productie van een actief dat pas na een aanzienlijke tijdsperiode klaar is voor het beoogde gebruik of voor 
verkoop een onderdeel vormen van de kostprijs van dat actief. De toepassing van deze standaard heeft 
geen effect op de resultaten of de financiële positie van de groep. De groep heeft geen standaarden en 
interpretaties die uitgegeven, maar nog niet van toepassing zijn, voortijdig toegepast. 

11.3 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 zoals in het verleden: 
 Graphix 
 Telematix 
 Motive 
 Other 

Om de vergelijkbaarheid van de cijfers te garanderen, zijn de activiteiten van BBS en Punch Metals onder 
stopgezette activiteiten ondergebracht. De cijfers van 30 juni 2008 werden op dezelfde manier herwerkt. 
Deze herclassificatie heeft geen invloed op de gerapporteerde cijfers van Punch International. 

11.4 Wijzigingen in de groep 

Volgende wijzigingen zijn van toepassing voor de tussentijdse financiële verslaggeving: 
 Deconsolidatie Jiin Hung per 1 januari 2009 (vrijwillige vereffening) 
 Verkoop BBS International GmbH en BBS of America Inc per 30 juni 2009 aan Creacorp nv 
 Verkoop Punch Metals per 30 juni 2009 aan Creacorp nv 
 Intrede in het kapitaal van Punch Motive door LRM op 6 mei 2009 
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11.5 Investeringen 

De investeringsuitgaven over het eerste halfjaar van 2009 bedragen 6.782k EUR in vergelijking met 21.486k 
EUR over dezelfde periode 2008. De investeringen in immaterieel vast actief betreffen voornamelijk 
geactiveerde ontwikkelingskosten voor een bedrag van 3.812k EUR (1H 2008: 6.189k EUR), waarvan 2.124k 
EUR bij Punch Graphix en 1.688k EUR bij Punch Powertrain.  

11.6 Uitzonderlijke elementen 
 In de winst-en-verliesrekening van de eerste helft van het boekjaar zijn er voor ongeveer 15,8 mio EUR 

eenmalige kosten opgenomen. Deze kosten betreffen hoofdzakelijk herstructureringskosten en 
afwaarderingen op voorraden en vorderingen. In de toekomst zullen de stopgezette activiteiten niet meer 
wegen op het resultaat. De impact op 30 juni 2009 van de stopgezette activiteiten bedraagt 56,4 mio EUR. 

11.7 Kapitaal 

Het kapitaal en de uitgiftepremies zijn in de eerste jaarhelft van 2009 niet gewijzigd. 

11.8 Voorzieningen 

De voorzieningen wijzigen hoofdzakelijk onder de invloed van de provisies aangelegd voor 
herstructureringskosten en de desinvestering van BBS en Punch Metals. 

11.9 Financiële schulden 
In de loop van de eerste zes maanden van 2009 is de nettoschuldpositie met 14 mio EUR gedaald.  

11.10 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. 

Op 30 juni 2009 is Guido Dumarey met onmiddellijke ingang afgetreden als CEO van Punch International en 
werd hij in die functie opgevolgd door afgevaardigd bestuurder en CFO, Wim Deblauwe. De heer Dumarey is 
wel voorzitter van de Raad van Bestuur gebleven.  

11.11 Seizoensgebonden karakter van de bedrijfsactiviteiten 

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

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

De ondergetekenden verklaren dat, voor zover hen 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 een getrouw overzicht geeft van de informatie die daarin moet worden opgenomen. 

 

 

Wim Deblauwe, CEO 

Frederik Strubbe, CFO 
 


