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Resultaat TKH verbeterd door omzetgroei en kostenverlaging
•
•
•
•
•

Stijging omzet eerste kwartaal 2010 met 5,6% naar € 199,1 miljoen,
ondanks strenge winter.
Operationeel resultaat (EBITA) eerste kwartaal 2010 meer dan
verdubbeld naar € 12,5 miljoen.
Sterke verbetering resultaat in Building en Industrial Solutions.
Door strenge vorstperiode daling resultaat in Telecom Solutions.
Hoge orderintake Industrial Solutions zet door in eerste kwartaal.

Kengetallen (in mln. € tenzij anders vermeld)
Q1
2010
Omzet
199,1
EBITA
12,5
Nettowinst voor amortisatie 1)
7,5
Nettowinst
6,5
ROS (in %)
6,3
1)

Q1
2009
188,5
5,5
1,9
1,1
2,9

Verschil
in %
+
5,6
+ 127,5

Amortisatie van aan acquisities gerelateerde immateriële vaste activa (na belastingen).

Alexander van der Lof, CEO TKH: "De in het vierde kwartaal 2009 ingezette
verbetering van de markt voor het segment Industrial Solutions leidde ertoe dat de
bezettingsgraad van onze productiecapaciteit aanzienlijk verbeterde. Alle
maatregelen voor arbeidstijdverkorting konden worden ingetrokken. De vorig jaar
gerealiseerde kostenbesparingen vertaalden zich in het eerste kwartaal 2010 in een
sterke verbetering van het resultaat. Door de kracht van de innovaties en de
investeringen in de commerciële organisatie herstelde de orderintake zich in een
aantal segmenten beter dan de markt.”

Ontwikkelingen eerste kwartaal
De omzet in het eerste kwartaal 2010 steeg met 5,6%. De omzetstijging gecorrigeerd
voor de effecten van de gestegen grondstofprijzen bedroeg 3,2%.
De omzetstijging werd gerealiseerd binnen Building en Industrial Solutions, terwijl de
omzet binnen Telecom Solutions, tengevolge van de strenge winter, licht daalde.
Door de gerealiseerde daling van de kosten en de toegenomen omzet nam de EBITA
toe van € 5,5 miljoen in het eerste kwartaal 2009 naar € 12,5 miljoen in het eerste
kwartaal 2010. In procenten van de omzet steeg de EBITA (ROS) van 2,9% in het
eerste kwartaal 2009 naar 6,3% in het eerste kwartaal 2010. In het eerste kwartaal
2010 lag het kostenniveau in aanloop naar een stijgend activiteitenniveau in het
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tweede kwartaal wat hoger dan normaal. De kostenbesparing in het eerste kwartaal
2010 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bedroeg € 2,5 miljoen.
Door de gedaalde schuldenpositie ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
namen de financiële lasten sterk af. Door de toegenomen operationele winst evenals
de lagere financieringslasten verbeterde het nettoresultaat voor amortisatie zich van
€ 1,9 miljoen in het eerste kwartaal 2009 naar € 7,5 miljoen in het eerste kwartaal
2010.

Ontwikkelingen per business segment
Telecom Solutions
Binnen Telecom Solutions daalde de omzet in het eerste kwartaal 2010 door de
strengere vorstperiode, waardoor de aanleg van netwerken werd belemmerd en
daarmee de uitlevering van systemen en componenten voor glasvezel- en
kopernetwerken. Daarnaast wordt de uitrol van nieuwe glasvezelprojecten binnen
Europa nog sterk geremd door een beperkte financieringscapaciteit bij derden om de
investeringen in de netwerken te kunnen realiseren. De omzet in indoor telecom
systemen stabiliseerde zich rond het niveau van het eerste kwartaal 2009. In maart
2010 was een duidelijke verbetering waarneembaar en steeg de omzet van Telecom
Solutions als geheel ten opzichte van maart vorig jaar. Door de lagere
bezettingsgraad binnen de segmenten kopernetwerk- en glasvezelnetwerksystemen
in de eerste maanden van het jaar daalde het resultaat van Telecom Solutions.
Building Solutions
Binnen Building Solutions nam de omzet toe. De omzetstijging werd vooral
gerealiseerd in het segment security en connectivity systemen. Binnen connectivity
systemen was er sprake van een sterke groei van de omzet in solar-kabelsystemen,
waardoor de negatieve effecten van de winterperiode werden gecompenseerd. Het
segment security systemen profiteerde van een aantrekkende markt, waarin door de
onderscheidende technologie marktaandeel gewonnen werd. De omzet binnen
building technologies lag op ongeveer hetzelfde niveau als de vergelijkbare periode
vorig jaar. De systemen voor de zorgsector ontwikkelden zich hierbij positief, terwijl
de vraag naar datacommunicatiesystemen door een lager activiteitenniveau in de
bouwsector daalde. Het resultaat binnen Building Solutions kon door een lager
kostenniveau en de gestegen omzet fors toenemen.
Industrial Solutions
Binnen Industrial Solutions steeg de omzet. De sedert het vierde kwartaal 2009 hoge
orderintake voor zowel connectivity als manufacturing systemen vertaalde zich nog
beperkt naar een hoger uitleveringsniveau in het eerste kwartaal. De orderintake in
het eerste kwartaal lag opnieuw op een hoog niveau, waardoor voorbereidingen
werden getroffen voor het verhogen van de productiecapaciteit en de maatregelen
voor arbeidstijdverkorting werden ingetrokken. De investeringsprioriteit binnen de
industriële sector voor efficiencysystemen nam duidelijk toe, mede door een sterk
verbeterde financiële situatie bij onze afnemers als gevolg van de aangetrokken
vraag. Met name bij de aan de automotive sector gerelateerde industrieën
verbeterde de situatie. Met de gerealiseerde omzetstijging en het lagere
kostenniveau kon het resultaat een forse stijging laten zien.
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Vooruitzichten
TKH herhaalt de verwachting, zoals uitgesproken bij de publicatie van de jaarcijfers
2009, dat de omzet en het resultaat over 2010 bij gelijkblijvende economische
omstandigheden ten opzichte van 2009 zullen verbeteren. In lijn met eerdere jaren
streeft TKH ernaar om bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers in augustus 2010
een prognose voor het gehele jaar af te geven.

Haaksbergen, 6 mei 2010
Raad van Bestuur

Voor nadere informatie:

Agenda
25 augustus 2010
11 november 2010

J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
voorzitter Raad van Bestuur
tel. (053) 57 32 903
Internetsite: www.tkhgroup.com

Publicatie halfjaarcijfers 2010
Trading update Q3 2010
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Profiel
Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep
ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van
innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions.
Bij TKH staan niet de soort van activiteiten maar de oplossingen centraal. In de
business-segmenten Telecom Solutions, Building Solutions en Industrial Solutions
worden basistechnologieën op het gebied van ICT en elektrotechniek uit de diverse
werkmaatschappijen, veelal in partnership met leveranciers, samengevoegd tot
totaaloplossingen.
Specialisten op het gebied van marketing, procesontwikkeling, design, engineering
en logistiek voegen advisering en projectimplementatie toe om uiteindelijk een op
maat gesneden oplossing aan te bieden. Deze op lokaal niveau ontwikkelde
concepten bieden we vervolgens internationaal aan, zodat de ervaring en kennis
binnen TKH optimaal worden benut.
Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor
basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home
networking-toepassingen. De focus ligt hierbij op het leveren van systemen waarbij
de klant volledig wordt ontzorgd door de systeemgaranties die worden verstrekt. TKH
Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: glasvezelnetwerken,
kopernetwerken en indoor telecomsystemen.
Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van
efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische
systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden voor de
zorg- en de security-sector. Building Solutions zijn te onderscheiden in drie
subsegmenten: building technologies, security systemen en connectivity systemen.
Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel,
“plug and play”-kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van
auto- en vrachtwagenbanden. Industrial Solutions zijn te onderscheiden in twee
subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems.
Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een producten- en
dienstenpakket dat technologisch geavanceerde oplossingen waarborgt. TKH is met
haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Middenen Oost-Europa en Azië. Over 2009 behaalde TKH met 3.564 medewerkers een
omzet van € 726 miljoen.
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