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Halfjaarresultaten H1 2020 (30 juni 2020)

Bevestiging van goed gevuld orderboek
Operationeel resultaat in lijn met H1 2019

Nettoresultaat beïnvloed door non-cash elementen

Markante feiten

· Eerste semester van online verkopen in lijn met dezelfde periode in 2019;
· Verslechtering van de brutomarge vooral te wijten aan een groot contract in

uitvoering, terwijl de marge op nieuwe bestellingen beter is dan verwacht;
· Bedrijfsopbrengsten vóór herstructureringskosten en overige opbrengsten en

kosten in lijn met de eerste helft van 2019;
· Nettoresultaat van EUR -19,9 miljoen tegenover EUR -15,4 miljoen vorig jaar;
· Terugkeer naar positieve operationele rentabiliteit in het tweede kwartaal van

2020, met een EBITDA vóór herstructureringskosten en andere opbrengsten
en kosten van EUR 0,12 miljoen, dankzij een goede controle van de
operationele kosten.

Commerciële activiteit

· De bestellingen waren goed voor EUR 192 miljoen, vergeleken met EUR 157
miljoen voor dezelfde periode in 2019. De goede commerciële prestaties die in
het eerste kwartaal werden geboekt, werden in het tweede kwartaal dan ook
bevestigd, met marges die in lijn zijn met het budget;

· De omzet over het halfjaar werd beïnvloed door een vertraging in de uitvoering
van een aantal projecten, deels gerelateerd aan de effecten van Covid-19, en
door de daling van het relatieve aandeel van Customer Service contracten in
de bestellingen van de laatste 9 maanden, die gecompenseerd werd door
contracten met een tragere uitvoering (droge en natte koeling).
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REBITDA

De dekkingsmarge werd negatief beïnvloed door extra kosten voor een groot project
in de EMEA-regio. De regio Azië boekte goede resultaten dankzij enkele projecten in
uitvoering in Oceanië en de gunstige evolutie van contracten in Zuidoost-Azië die in
een laatste fase zitten. De dekkingsmarge van de regio Noord- en Zuid-Amerika werd
positief beïnvloed door de optimalisatie van aankopen op een aantal projecten voor
warmteterugwinningsketels en koeltorens.

De bedrijfskosten zijn lager dan in de eerste helft van 2019 als gevolg van de
verschillende kostenbesparende maatregelen die naar aanleiding van de pandemie
zijn genomen, zoals het hanteren van deeltijdwerk en de directe gevolgen van de
pandemie voor bepaalde categorieën van uitgaven, zoals reiskosten.

Ondanks deze daling blijft het activiteitenvolume, met name in het eerste kwartaal,
onvoldoende om het break-evenpoint over de periode te bereiken. De in het tweede
kwartaal geboekte omzet, die hoger is dan in het eerste kwartaal, en de
overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19, resulteerden in een positieve
EBITDA vóór herstructureringskosten en andere opbrengsten en kosten van EUR 0,12
miljoen.

Nettoresultaat

De financiële kosten, ten bedrage van EUR 11,4 miljoen, zijn met EUR 5,9 miljoen
gestegen, voornamelijk wegens niet-gerealiseerde wisselkoersverschillen op leningen
tussen bedrijven van de Groep en de waardering tegen geamortiseerde kostprijs van
de geherfinancierde schuld eind 2019. Deze laatste is met name het gevolg van een
verbreking van het EBITDA-convenant per 30 juni, die in augustus werd verholpen
(formalisering van de waiver aan de gang). Deze twee elementen hadden geen cash-
impact.

De positieve winstbelasting is het gevolg van de terugvordering van extra fiscale
verliezen dankzij het steunprogramma dat in de VS werd uitgevoerd in het kader van
Covid-19.

Er werd een bijzondere waardevermindering op de goodwill geboekt in de regio's
EMEA en Noord- en Zuid-Amerika voor een totaal bedrag van EUR 1 miljoen.

Het nettoresultaat van de Groep voor de eerste helft van 2020 bedraagt EUR -19,9
miljoen, tegenover EUR -15,4 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar.
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Balans

De netto financiële schuld van de Groep is met 16,4% gestegen, wat gedeeltelijk
verklaard wordt door een kortetermijnkrediet van EUR 6 miljoen dat Sogepa in januari
van dit jaar heeft toegekend en door nieuwe leningen die zijn aangegaan in het kader
van de Covid-19-hulpprogramma's in de Verenigde Staten en Frankrijk.
Als gevolg van het negatieve nettoresultaat van EUR -19,9 miljoen bedroeg het eigen
vermogen van de Groep EUR 10,2 miljoen. De Groep zette ook de omzetting van haar
consortiaal krediet in een achtergestelde lening voort, zoals voorzien in de eind 2019
ondertekende herfinancieringsovereenkomst. Zo steeg de verhouding "senior netto
financiële schuld / eigen vermogen en achtergestelde schuld" van 1,8x eind 2019 tot
2,1x eind juni 2020.

Perspectieven

In overeenstemming met zijn beleid geeft Hamon geen guidance over zijn toekomstige
resultaten.
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