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Pompenexpert ziet verkoopinkomsten - beter dan verwacht - stijgen met 6,7% en is op weg om de digitale pionier van de sector te worden.
Wilo Group versnelt uitbreiding

Tags

Westzaan. Het boekjaar 2015 was uiterst succesvol voor de Wilo Group. Ondanks de aanhoudend moeilijke en onzekere macro-economische omgeving als gevolg van talloze geopolitieke conflicten, heeft het traditionele bedrijf uit Dortmund de gestelde doelen gerealiseerd en zelfs overtroffen. De inkomsten uit verkoop zijn met 6,7% sterker dan verwacht gestegen naar een record van circa 1,3 miljard euro. Ook de winstgevendheid nam toe, zowel de EBIT als de geconsolideerde resultaten stegen meer dan de verkoop.

Op weg om de digitale pionier van de sector te worden
In het afgelopen boekjaar ging de meeste aandacht uit naar digitale transformatie. "In 2015 heeft Wilo belangrijke stappen genomen op weg naar het digitale tijdperk," aldus CEO Oliver Hermes op de jaarlijkse persconferentie van het bedrijf in Düsseldorf. "We houden ons voortdurend bezig met onze bedrijfsstrategie en vullen deze aan met een digitalisatiestrategie. Het ambitieuze doel is de positie te veroveren van digitale pionier in de pompensector. De meest zichtbare uiting van slim netwerken en technologische vooruitgang is de geavanceerde productielocatie die in 2018/2019 wordt geopend op het hoofdkantoor van het bedrijf in Dortmund.
 
Na de grote investeringen van de afgelopen jaren in nieuwe productie- en verkooplocaties in China, India, Korea en Turkije, meent Hermes dat de ontwikkeling van het hoofdkantoor van Wilo tot een digitale hightech locatie een belangrijke stap vormt in de richting van het geambieerde technologisch leiderschap van het bedrijf. "Deze geavanceerde productielocatie biedt ons de mogelijkheid om onze belofte gestand te doen en het leven van onze medewerkers, klanten en partners gemakkelijker te maken. Het ontwikkelingsprogramma van de locatie - Vision 2020 - bepaalt onze richting voor de toekomst en beschermt banen," aldus de 45-jarige CEO. In de loop van 2016 opent Wilo bovendien een nieuw verkoopplatform in Kazachstan en een nieuwe fabriek in Moskou. In totaal bedroegen de recordinvesteringen in groeigerichte uitbreiding van capaciteit, nieuwe productietechnologieën, en ontwikkeling en uitbreiding van de verkoopinfrastructuur en productielocaties 106,4 miljoen euro.

Meer fondsen voor onderzoek en ontwikkeling dan ooit tevoren
De Wilo Group heeft 62,4 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, meer dan ooit tevoren, en daarmee de positie van innoverende en technologische leider versterkt. Als onderdeel van de digitalisatiestrategie is de samenwerking met iEXERGY GmbH geïntensiveerd. Op ISH 2015 - 's werelds toonaangevende beurs op het gebied van sanitair, verwarming en ventilatie - presenteerde de Wilo Group een belangrijk resultaat van deze samenwerking in de vorm van de Wilo-Stratos PICO-SmartHome, de eerste warmtecirculatiepomp ter wereld met Smart Home-functie. Het is de eerste van talrijke digitale systemen en oplossingen voor verschillende toepassingen. Als pionier in de pompensector bepaalt Wilo de normen en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van officiële normen en richtlijnen. Actuele technische ontwikkelingen in aandrijftechniek draaien om uitbreiding van het prestatiebereik van motoren, evenals om de introductie van asynchrone motoren in de efficiëntieklasse IE4, momenteel het hoogst haalbare.
 
Dit biedt Wilo de mogelijkheid om voor vrijwel elke toepassing uiterst efficiënte aandrijfoplossingen te leveren, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende technologieën. "Dit onderstreept ons streven naar versterking van ons technologische leiderschap op tal van gebieden, met speciale aandacht voor uitbreiding in digitalisatie," vertelt CEO Oliver Hermes, waarmee hij de voortdurende strategische ontwikkeling van het bedrijf benadrukt. 

Toegenomen winstgevendheid
Naast het zesde verkooprecord in successie, heeft de Wilo Group ook de winstgevendheid zien toenemen. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 9,0% naar 121,2 miljoen euro, terwijl de geconsolideerde resultaten met een indrukwekkende 15,3% groeide naar 80,5 miljoen euro. Beide cijfers lieten een sterkere stijging zien dan de verkoop. "Met het oog op de ongunstige omstandigheden in delen van de wereldeconomie zijn we buitengewoon trots op deze resultaten," aldus Oliver Hermes.
 
In tegenstelling tot de prognose van deskundigen groeide de wereldeconomie langzamer dan in de twee voorgaande jaren. Een lichte toename in de groei van geïndustrialiseerde landen werd geneutraliseerd door een verzwakking van de groeivoet in opkomende economieën. Deze ontwikkeling kan primair worden toegeschreven aan de vertraagde groei in China, evenals aan de recessie in Brazilië en Rusland. Het boekjaar 2015 werd gekenmerkt door dalende prijzen van olie en grondstoffen, een sterke waardevermeerdering van de Amerikaanse dollar en grote schommelingen op de financiële markten.

Regionale diversificatie als succesfactor
In een macro-economische omgeving die wordt gekenmerkt door onzekerheid, heeft de Wilo Group uitstekend werk geleverd in het voortzetten van de winstgevende groeitrend.
Een sterke aanwezigheid op de internationale markten en regionale diversificatie waren de voornaamste factoren van dit succes. "Vooral in jaren met zeer heterogene regionale trends en toenemende onzekerheid is dit een cruciaal voordeel," zegt Oliver Hermes. Op volwassen markten liet de Wilo Group een solide, duurzame groei zien. Het beeld in opkomende markten was in 2015 meer gedifferentieerd.

Uitmuntende bedrijfsontwikkeling in Europa
In Europa realiseerde Wilo een verkoopgroei van 6,2%. De inkomsten uit verkoop stegen met 43,8 miljoen euro naar 744,7 miljoen euro. De meest substantiële toename van de verkoop werd bereikt in de Oost-Europese EU-landen en op de Britse eilanden. Hier stegen de inkomsten uit verkoop met meer dan 20%. In de landen rondom de Middellandse Zee steeg de verkoopopbrengst met meer dan 16% in vergelijking met het voorgaande jaar. De algehele economische situatie in de regio stabiliseert steeds verder in vergelijking met het voorgaande jaar, wat betekende dat zelfs in Spanje en Italië groei werd gerealiseerd. Dit zorgde voor een ruime compensatie van de dalende verkoop in Frankrijk en in de Scandinavische en Baltische landen.

Marktpositie in nationale markt behouden
In de Duits-sprekende regio lagen de inkomsten uit verkoop in het verslagjaar licht boven het niveau van het voorgaande jaar. In Duitsland, de grootste interne markt van de Wilo Group, draaide de bedrijvigheid in de sector voor sanitair, verwarming en airconditioning op volle toeren, door de uitbundige activiteiten in de bouwsector. Maar het grootste deel van de investeringen leek te gaan naar uitbreiding en aanpassing van badkamers en sanitaire systemen, in plaats van naar energiebesparende maatregelen, zoals de proactieve vervanging van verouderde pomptechnologie in bestaande gebouwen. Daarnaast temperde een ongewoon zachte winter de vraag naar verwarmingspompen.

Heterogene ontwikkeling in opkomende landen
Terwijl de verkoop in Turkije en de Golf-regio met dubbele cijfers groeide, werden de bedrijfsactiviteiten in Rusland negatief beïnvloed door de economische recessie als gevolg van de langdurige economische en politieke crisis in de regio en de dalende olieprijzen. Ondanks deze ongunstige economische omgeving heeft de Wilo Group in 2015 een bescheiden groei in lokale valuta kunnen realiseren. De substantiële devaluatie van de Russische roebel leidde echter tot een sterke daling van de verkoop in de verslagvaluta.

Zuidoost-Azië steeds belangrijker
In Korea, een relatief volwassen Aziatische markt, bereikte de Wilo Group een solide en duurzame groei van 3,9% in lokale valuta. De verkoopopbrengst steeg met meer dan 15% in de verslagvaluta. Dit succes was gebaseerd op de sterke aanwezigheid op de markt, een sterke klantgerichtheid en het hoge innovatieniveau. Met kwaliteitsproducten, individuele systeemoplossingen en dienstverlening heeft Wilco een bijzonder goede marktpositie in het land weten te veroveren. Ook in India was het een geslaagd boekjaar en vooral in Zuidoost-Azië, waar de verkoopopbrengst steeg met meer dan 16%. De opkomende landen in Zuidoost-Azië ontwikkelen zich steeds meer tot vierde belangrijke pijler van de bedrijfsactiviteiten in Azië, naast Korea, India en China. De vertraagde economische groei in China was van invloed op de Wilo Group. Hoewel een groei van de verkoop van circa 15% in de verslagvaluta werd gerealiseerd, daalde de verkoopopbrengst in lokale valuta licht.

Wilo gaat digitaal
Digitalisatie is een belangrijke factor geworden in het succes van het bedrijf en dat geldt ook voor de pompensector. De complete waardeketen verandert, maar vooral de productieprocessen en werkprocedures. Wilo heeft enkele grote uitdagingen vastgesteld, maar ziet ook geweldige mogelijkheden in de implementatie van digitalisatie in producten en processen. Alle aandacht in de Wilo Group is dus gericht op digitalisatie en technologische vooruitgang. Het grootste locatieontwikkelingsprogramma in de geschiedenis van het bedrijf op het hoofdkantoor in Dortmund - met een investering van meer dan 100 miljoen euro in de komende zes jaar - en innovatieve nieuwe producten gaan de norm bepalen voor het digitale tijdperk. "Dit zijn investeringen in de toekomst, die onze leidende positie ten opzichte van onze concurrenten versterken en die onze positie als technologische leider in tal van sectoren veiligstellen," aldus de zelfverzekerde CEO van de Wilo Group, Oliver Hermes. De eerste steen van het nieuwe hoofdkantoor van Wilo in Dortmund wordt dit najaar gelegd.

Over Wilo
WILO SE is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van pompen en pompsystemen voor woningbouw, utiliteit, water management en industrie. Wilo ontwikkelt zich steeds meer van componentenfabrikant tot leverancier van systemen. Het doel van het bedrijf is als internationaal leider op het gebied van innovatie en technologie de norm te bepalen voor hightech in de pompensector. Met slimme oplossingen die mensen, producten en diensten verbinden, streeft Wilo ernaar om in 2020 de digitale pionier van de sector te zijn. Het bedrijf dankt zijn succes aan de circa 7.400 medewerkers in meer dan 60 dochterondernemingen overal ter wereld.

Meer informatie:
Wilo Nederland B.V., Rak 18, 1551 NA, Westzaan, NL
Tel: +31 88 - 9456 000, Fax: +31 88 – 9456 199
E-Mail: info@wilo.nl, Internet: www.wilo.nl

WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263, Dortmund, DE
Tel.: +49 231 - 41020, Fax: +49 231 – 4102 7575 
E-Mail: wilo@wilo.com, Internet: www.wilo.de

Onderschrift afbeeldingen:

Raad van bestuur van de Wilo Group
Raad van bestuur van de Wilo Group (van links naar rechts):  Dr. Markus Beukenberg (CTO), Eric Lachambre (COO), Oliver Hermes (voorzitter & CEO) en Carsten Krumm (COO).

Oliver Hermes_Portret
Oliver Hermes (45), voorzitter van de Raad van bestuur en CEO van de Wilo Group.

toekomstig_Wilo-hoofdkantoor_Dortmund
Oliver Hermes (45), voorzitter van de Raad van bestuur en CEO van de Wilo Group.

SmartHome-klare_pompenportfolio_Wilo
Wilo is de eerste pompenfabrikant ter wereld die een
serie pompen introduceert met Smart Home-functie
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