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Verkochte volumes knopen terug aan met groei  

Toename gebruik gerecycleerde PET leidt tot betere 
marges en resultaten 

Inflatie en gestegen energiekosten drukken 
winstgevendheid in tweede jaarhelft 

 

 
 
 

Kerncijfers 2021 ten opzichte van 2020 
 
 

  Mio € 2021   

  Omzet 431.2 15.4% 

  Toegevoegde waarde 105.2 1.7% 

  Bedrijfskasstroom - Ebitda 53.2 4.1% 

  Bedrijfsresultaat - Ebit 35.0 11.3% 

  Winst voor belastingen 34.1 17.3% 

  Winst na belastingen 26.0 14.1% 

    

    

  Netto financiële schuld 31.12.21 13.2   
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(1) De cijfers zijn conform de IFRS regels 
(2) Bedrijfsopbrengsten min handelsgoederen, grond- en hulpstoffen min diensten en diverse goederen 

(3) Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële activa, plus waardeverminderingen 
op voorraden. 

Voor de berekening van het bedrag van de bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) voor 2021 is geen rekening gehouden met de 
eenmalige positieve aanpassing van de pensioenverplichtingen in Zwitserland. Deze aanpassing is het gevolg van een gewijzigd 
uitbetalingsschema van de pensioenrechten. De daling van de pensioenverplichtingen voor een bedrag van 1’555’000 € is via de 
resultatenrekening verwerkt en in min van de personeelskosten geboekt. 

(4) Interest dragende financiële verplichtingen min geldmiddelen en overige beleggingen 
Dit bedrag is exclusief het bedrag van 28’789’000 € off balance factoring per 31.12.21. 
 
 
  

Geconsolideerde Kerncijfers (1)

2021 2020

Kerncijfers m.b.t. de resultatenrekening  in 000 €  in 000 € Evolutie (%)

Omzet 431'198 373'740 15.4%

Totale bedri jfsopbrengsten 444'450 375'085 18.5%

Toegevoegde waarde (2) 105'216 103'439 1.7%

Bruto bedri jfskasstroom - EBITDA (3) 53'195 51'107 4.1%

Afs chri jvingen en waardeverminderingen 19'793 19'699 0.5%

Bedri jfs res ultaat 34'957 31'408 11.3%

Financieel  resul taat -890 -2'376 62.5%

Resul taat voor belastingen 34'067 29'031 17.3%

Belas tingen op het res ultaat -8'048 -6'231 29.2%

Netto res ultaat, aandeel  van de Groep 26'019 22'800 14.1%

Kerncijfers m.b.t. de balans  in 000 €  in 000 € Evolutie (%)

Eigen vermogen 185'721 158'920 16.9%

Netto financiële schulden (4) 13'211 21'078 -37.3%

Totaa l  Activa  en Totaa l  Pass iva 313'016 270'411 15.8%

Kerncijfers per aandeel in € in € Evolutie (%)

Bruto bedri jfskasstroom - EBITDA (3) 26.52 25.48 4.1%

Bedri jfs res ultaat 17.43 15.66 11.3%

Netto res ultaat, aandeel  van de Groep 12.97 11.37 14.1%

Aanta l  aandelen 31 december 2'005'603 2'005'603
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Overzicht van de resultaten over het volledige jaar van 2021 

Tijdens het boekjaar 2021 werd opnieuw groei gerealiseerd in de verkochte volumes van preforms na 
stabiele verkopen in het jaar 2020. De verkochte volumes van geblazen flessen kenden een lichte daling 
ten opzichte van 2020. Het totaal verkochte volume van preforms en flessen steeg in 2021 met 4,3% 
in vergelijking met 2020. De groei vanaf het tweede kwartaal in 2021 zette zich verder in de tweede 
jaarhelft van 2021. 

Geografisch werd de grootste groei gerealiseerd in Oost-Europa. De verkopen van preforms op de 
exportmarkten daalden in 2021 ten opzichte van 2020. 

De omzet over het afgelopen boekjaar steeg met 15,4% tot € 431,2 miljoen. De gemiddelde 
grondstofprijs is over het jaar 2021 met 20% gestegen ten opzichte van de gemiddelde grondstofprijs 
over het jaar 2020. Gezien de grote grondstofcomponent in de omzet, is deze stijging samen met de 
groei van de verkochte volumes de belangrijkste reden voor de stijging van de omzet.  

In vergelijking met de cijfers voor het jaar 2020 steeg de toegevoegde waarde voor 2021 met 1,7% of 
€ 1,8 miljoen tot € 105,2 miljoen. De stijging van de toegevoegde waarde is voor een deel te verklaren 
door de toegenomen vraag van recyclagemateriaal in de circulaire economie. Via eigen productie van 
gerecycleerde PET verhoogt Resilux de verticale integratie. 

De stijging van diensten en diverse goederen is voor het grootste deel te verklaren door een stijging 
van de kosten voor elektriciteit en transport. De totale personeelskosten daalden met € 1,4 miljoen. 
De personeelskosten bevatten voor 2021 een eenmalige positieve aanpassing van de 
pensioenverplichtingen in Zwitserland. Deze aanpassing is het gevolg van een gewijzigd 
uitbetalingsschema van de pensioenrechten. De daling van de pensioenverplichtingen voor een bedrag 
van € 1,6 miljoen is via de resultatenrekening verwerkt en in min van de personeelskosten geboekt. 
Exclusief deze aanpassingen bleven de personeelskosten over 2021 nagenoeg stabiel ten opzichte van 
2020. 

De geconsolideerde bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met € 2,1 miljoen of 4.1% en bedroeg voor het 
boekjaar 2020 € 53,2 miljoen ten opzichte van € 51,1 miljoen voor het jaar 2020. Bij de berekening van 
het bedrag aan ebitda werd met vermelde eenmalige positieve aanpassing van de 
pensioenverplichtingen geen rekening gehouden. 

De afschrijvingen en waardeverminderingen bleven met € 19,8 miljoen stabiel in het boekjaar 2021 
ten opzichte van het jaar 2020. 

Het bedrijfsresultaat in 2021 bedroeg € 35,0 miljoen ten opzichte van € 31,4 miljoen in het boekjaar 
2020, dit betekent een stijging van € 3,5 miljoen of 11.3%.  
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Het financieel resultaat steeg met € 1,5 miljoen. De netto interestkosten daalden met € 0,2 miljoen 
door een lagere financiële schuld. De netto wisselkoersresultaten en overige financiële resultaten 
waren € 1,2 miljoen positiever. Het totale netto financiële resultaat bedraagt € -0,9 miljoen ten 
opzichte van € -2,4 miljoen in 2020. 

Er werd gedurende het boekjaar 2021 een winst voor belastingen van € 34,1 miljoen gerealiseerd ten 
opzichte van een winst voor belastingen van € 29,0 miljoen over het boekjaar 2020. De belastingen 
bedragen € -8,0 miljoen. Deze bestaan uit enerzijds te betalen belastingen voor € -7,5 miljoen en 
uitgestelde belastingen voor € -0,5 miljoen. Na belastingen heeft Resilux een winst van € 26,0 miljoen 
gerealiseerd ten opzichte van € 22,8 miljoen in 2020 of een stijging van 14.1%.  
 
De netto investeringen in materiële en immateriële vaste activa in 2021 bedroegen € 23,0 miljoen 
tegenover € 16,9 miljoen in 2020. De belangrijkste investeringen betreffen nieuwe productielijnen voor 
de verdere uitbouw van de preform fabriek in Roemenië, nieuwe blaaslijnen, de afwerking van de 
capaciteitsuitbreiding in de recycling activiteiten in Zwitserland en investeringen in matrijzen.  

Per 31 december 2021 was er een netto financiële schuld van € 13,2 miljoen ten opzichte van een 
netto financiële schuld van € 21,1 miljoen op 31 december 2020. De afbouw met € 7,9 miljoen over 
het boekjaar 2021 is een combinatie van de gerealiseerde bedrijfskasstroom, de uitgevoerde 
investeringen, een stijging van het werkkapitaal door de hogere grondstofprijzen en de betaling van 
dividenden gedurende de eerste helft van 2021. 

De netto financiële schuld is exclusief het bedrag van € 28,8 miljoen off balance factoring per 31.12.21. 

 

Vooruitzichten 2022 

Onder normale marktomstandigheden verwacht Resilux een groei in volumes en resultaten te 
realiseren die in lijn ligt met de groei in 2021. Er blijven echter nog een aantal onzekere factoren die 
de voorspelbaarheid voor 2022 moeilijk maken: het volledig onder controle krijgen van de pandemie, 
de toegenomen inflatie en de hiermee gepaard gaande kostenstijgingen van voornamelijk energie en 
de recente ontwikkelingen rond Ukraine en Rusland.  

De in 2021 gemaakte investeringen in de uitbreiding van de recyclage-activiteiten zullen Resilux 
toelaten om de inzet van recyclaat in de preform- en flessenmarkt verder te verhogen in 2022. Via de 
verticale integratie van de recyclage van petflessen en het verwerken van gerecycleerde PET bij de 
productie van preforms wordt Resilux een nog grotere speler in de circulaire economie met als doel 
het maximaal hergebruik van grondstoffen. Zo wordt Resilux duurzamer en levert het een positieve 
bijdrage aan het milieu. 

Verder zal er ook geïnvesteerd worden in uitbreiding van productiecapaciteit en vervanging van 
productiemiddelen voor zowel preforms als flessen, nieuwe matrijzen en in kwaliteitsbewaking. 
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Gebeurtenissen na jaareinde - Dividend     

Op 14 februari 2022 heeft Quva NV, via een dochtervennootschap genaamd Quvadec NV, alle aandelen 
in Resilux gehouden door de Familie De Cuyper (in totaal 57,51% van de uitgegeven aandelen) 
verworven. De aandelen werden verworven door Quvadec ingevolge de overeenkomst afgesloten 
tussen Quva en de Familie De Cuyper op 25 november 2021 waarvan de opschortende voorwaarden 
inzake concentratiecontrole intussen vervuld zijn, 15% van de aandelen van Quvadec NV is in handen 
van vennootschappen gecontroleerd door Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Ten gevolge van deze 
aandelenoverdracht overschrijdt Quvadec de drempel voor het verplicht uitbrengen van een 
overnamebod op de resterende aandelen in Resilux.  

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2022 voor 
om geen dividend uit te keren over 2021.  

 
Verslag van de Commissaris 

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren,  heeft bevestigd 
dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening ten gronde zijn afgewerkt en 
dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de geconsolideerde 
resultatenrekening, de geconsolideerde staat van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en 
verliezen, de geconsolideerde balans, het consolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen of 
het geconsolideerde kasstroomoverzicht, opgenomen in dit persbericht, zouden moeten doorgevoerd 
worden.  

 

Financiële kalender 

Algemene Vergadering van aandeelhouders 2022 : 20 mei 2022 

Resultaten eerste semester 2022   : 31 augustus 2022 

 
 
 
 

== Einde persbericht == 

 
 
 
 
Bijlagen: Resultaten Groep 
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Resilux Groep : 2021 

Geconsolideerde resultatenrekening in 000 € 2021 2020 %

Bedrijfsopbrengsten 444'450 375'085 18.5%

Omzet 431'198 373'740 15.4%

Wi jziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product 10'197 -2'198 -563.9%

Andere bedri jfs opbrengsten 3'055 3'543 -13.8%

Bedrijfskosten 409'493 343'677 19.2%

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 269'943 206'304 30.8%

Diensten en diverse goederen 69'291 65'341 6.0%

Bezoldigingen, socia le las ten en pens ioenen 48'801 50'214 -2.8%

Afschri jvingen en waardeverminderingen 19'793 19'699 0.5%

Andere bedri jfs kosten 1'665 2'119 -21.4%

Bedrijfsresultaat 34'957 31'408 11.3%

Fina nciële opbrengsten 6'448 7'455 -13.5%

Fina nciële kosten -7'338 -9'832 -25.4%

Resultaat voor belastingen 34'067 29'031 17.3%

Belastingen op het resultaa t -8'048 -6'231 29.2%

Netto resultaat 26'019 22'800 14.1%

Netto resultaat per aandeel  in € (*) 12.97 11.37 14.1%
(*) geen verwatering mogel i jk

Staat van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen        in 000 € 2021 2020 %

Winst of verlies toe te rekenen aan: de eigenaars van de moedermaatschappij 26'019 22'800 14.1%

Items die kunnen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening, netto 
na belastingen
Niet-gereal iseerde resultaten ui t de omrekening van de jaarrekeningen van 
bui tenlandse enti tei ten 5'101 -6'324 180.7%

Items die niet kunnen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening, 
netto na belastingen

Actuariële wins ten en verl i ezen (bruto) 2'209 160 -1280.6%

Uitgestelde belastingen -370 14 -2742.9%

Totaal van de niet-gerealiseerde winsten en verliezen 6'940 -6'150 212.8%

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen 32'959 16'650 98.0%
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Geconsolideerde Balans in 000 € 31.12.21 31.12.20

Vaste Activa 139'088 133'032

Consol idatieverschi l len (goodwi l l ) 18'500 18'500

Immateriële vaste activa 553 505

Materiële vaste activa 114'344 107'652

Andere financiële activa 17 17

Uitges telde belas tingen 4'569 4'828

Vorderingen op meer dan één jaar 1'105 1'530

Vlottende Activa 173'928 137'379

Voorraden en bestel l ingen in ui tvoer 84'243 62'676

Handels vorderingen 70'334 48'800

Overige activa 8'781 13'765

Geldmiddelen en overige beleggingen 10'570 12'138

Totaal Activa 313'016 270'411

Eigen vermogen 185'721 158'920

Verplichtingen op meer dan één jaar 13'497 20'649

Intrestdragende financiële verpl ichtingen 4'928 8'096

Overige verpl ichtingen 361 1'892

Voorzieningen 5'946 9'011

Uitges telde belas tingen en belastinglatenties 2'262 1'650

Verplichtingen op ten hoogste één jaar 113'798 90'842

Intrestdragende financiële verpl ichtingen 18'853 25'120

Handels verpl ichtingen 80'256 46'359

Belas tingen 2'591 2'711

Overige verpl ichtingen 12'098 16'652

Totaal Passiva 313'016 270'411

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen in 000 € 2021 2020

Eigen vermogen per 1 januari 158'920 148'504

Resul taat over de periode 26'019 22'800

Omrekeningsvers chi l len 5'101 -6'324

Actuariële winsten en verl iezen (netto na belastingen) 1'839 174

Betaa lde dividenden -6'017 -6'022

Uitkering wins t aan werknemers -141 0

Eigen vermogen per 31 december 185'721 158'920
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Kasstroomoverzicht in 000 € 2021 2020 %

Bedrijfsactiviteiten

Winst voor bela stingen 34'067 29'031 17.3%

Afschri jvingen en waardeverminderingen 19'793 19'699 0.5%

Fina nciële opbrengsten -6'448 -7'455 -13.5%

Fina nciële kosten 7'338 9'832 -25.4%

Resultaat op verkoop vaste activa -67 -560 -88.0%

Wi jzigingen in handelsvorderingen -20'404 539 -3885.5%

Wi jzigingen in voorraden -19'875 1'583 -1355.5%

Wi jzigingen in handelsschulden 33'330 2'669 1148.8%

Overige wi jzigingen in netto werkkapitaal -1'586 2'757 -157.5%

Tota al  wi jzigingen in netto werkkapita al -8'535 7'548 -213.1%

Ontvangen interest 53 62 -14.5%

Betaalde interest -881 -1'132 -22.2%

Betaalde inkomstenbelasti ngen -7'639 -5'675 34.6%

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 37'381 50'400 -25.8%

Investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële en immateriële vaste a ctiva -23'147 -17'986 28.7%

Rea l isatie van vaste activa 223 994 -77.6%

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -22'924 -16'936 35.4%

Financiële activiteiten

Betaalde dividenden -6'017 -6'022 -0.1%

Inkoop eigen aandelen 0 -212 -100.0%

Opnames  van (+), terugbeta l ingen (-) l ange termi jnschulden -3'755 -3'129 20.0%

Opnames  van (+), terugbeta l ingen (-) korte termi jnschulden -6'558 -21'951 -70.1%

Kasstromen uit financiële activiteiten -16'330 -31'314 -47.9%

Netto stijging / daling van de liquide middelen -1'873 2'150 -187.1%

Omrekeningseffect op de l iquide middelen 305 -169 280.5%

Liquide middelen per 1 januari 12'138 10'157 19.5%

Liquide middelen per 31 december 10'570 12'138 -12.9%



  

 

 

 

 

 


