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Balta Financiële Update 2017 

 

Sinds de aankondiging van de Q3 2017 resultaten op 7 november is onze trading er op achteruitgegaan. Bijgevolg 
verwachten we dat de Pro Forma Adjusted EBITDA marge voor het volledige jaar zal uitkomen tussen de 12.7% en 
12.9%, wat een daling betekent versus vorig jaar van 110-130 basispunten bij gelijkblijvende wisselkoersen. In onze 
Rugs divisie, waar we hoger dan gemiddelde marges realiseren, stellen we vast dat de volume trend verzwakt. In onze 
Residential en Commercial divisie is er een negatieve impact ten gevolge van prijs/mix effecten. We herbevestigen onze 
omzet vooruitzichten zoals meegegeven op het einde van het derde kwartaal, zijnde een organische omzetgroei ten 
belope van een laag tot medium eencijferig percentage.  

We behouden ons vertrouwen in de middellange termijn vooruitzichten en het uitvoeren van onze lange termijn strategie 
blijft prioriteit. 

We zullen de markt informeren omtrent onze volledige jaarresultaten en vooruitzichten op 1 maart 2018. 
 

Voor meer informatie, contacteer: 
Rupen Shah – Director of Corporate Development and Investor Relations 

investor.relations@baltagroup.com 

 

Pro Forma Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfswinst/(-verlies) gecorrigeerd voor (i) waardeverminderingen 
en afschrijvingen, (ii) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen, (iii) resultaten uit overnames en afstotingen, 
(iv) winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, (v) juridische kosten en (vi) integratie- en herstructureringskosten, pro forma 
voor de Bentley-overname alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode. De Pro Forma Adjusted EBITDA-
marge wordt gedefinieerd als de Pro FormaAdjusted EBITDA gedeeld door de pro forma omzet. 

 
Over Balta 
 
Balta is een toonaangevende producent van textiel vloerbekleding en verkoopt in meer dan 135 landen wereldwijd. 
De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (geweven karpetten), Balta Residentiële Tapijten & Tegels (onder de 
merknamen Balta en ITC), Balta Commerciële Tapijten & Tegels (onder de merknamen modulyss, Arc Edition en 
Bentley) en Balta non-wovens (onder de merknaam Captiqs). Balta stelt meer dan 3.600 FTE’s te werk op 9 
productiesites en in distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten. 
 
Belangrijke mededeling: 
 
Bepaalde financiële gegevens in dit persbericht zijn “niet-IFRS financiële gegevens”. Deze niet-IFRS financiële 
gegevens zijn misschien niet vergelijkbaar met gelijkaardige gegevens van andere eenheden en ze mogen ook niet 
beschouwd worden als een alternatief voor andere financiële gegevens die overeengekomen werden in 
overeenstemming met International Financial Reporting Standards. Hoewel Balta ervan overtuigd is dat deze niet-
IFRS financiële gegevens nuttige informatie verschaffen voor gebruikers om de financiële prestaties en toestand 
van de business te meten, worden gebruikers gewaarschuwd om niet blind te vertrouwen op niet-IFRS financiële 
gegevens of andere ratio’s in deze presentatie. 
 
Dit persbericht kan projecties en andere “vooruitziende” beweringen omvatten binnen de betekenis van de geldende 
effectenwetgeving. Dergelijke projecties of beweringen weerspiegelen de huidige standpunten van de uitgever over 
toekomstige gebeurtenissen en financiële prestaties. Er kunnen geen garanties geboden worden dat dergelijke 
gebeurtenissen of prestaties ook zullen plaatsvinden zoals verwacht en de reële resultaten kunnen aanzienlijk 
verschillen van deze projecties. 

De financiële informatie opgenomen in dit persbericht bevat cijfers die niet zijn onderworpen aan een audit of 

beoordeling door een onafhankelijke auditor in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden. 

Dit persbericht bevat ook bepaalde niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde financiële informatie. De niet-
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geauditeerde pro forma aanpassingen zijn gebaseerd op beschikbare informatie en bepaalde aannames die het 

management van Balta redelijk acht. 


