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(in miljoen euro)
Omzet
Groei in %
EBIT
EBIT%
EBITDA

Koers 11,70 EBITDA%
Aantal aandelen (m) 31,84 Financieel resultaat

Marktkapitalisatie (m) 372,52 Financiële herwaarderingen
Netto resultaat

Eigen vermogen FY17/18 m 259,51  
Netto fin. schuld  FY17/18 m 271,97 Winst per aandeel

Bruto dividend
Rendement eigen vermogen 12,3% Koers/winstverhouding *

Dividendrendement *
*: op basis van koersen eind maart, voor 2018/19E en 2019/20E huidige koers

FIGEAC AERO

27 juni 2019

FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19E FY19/20E
207,580 252,344 324,732 372,014 425,200 505,000

27,9% 21,6% 28,7% 14,6% 14,3% 18,8%
29,793 36,623 54,310 34,046 39,000 53,000
14,4% 14,5% 16,7% 9,2% 9,2% 10,5%
49,334 58,774 69,088 67,900 74,000 90,000
23,8% 23,3% 21,3% 18,3% 17,4% 17,8%
-2,167 -3,008 -4,192 -6,132 n.b. n.b.

-62,798 16,697 -8,153 10,583 n.b. n.b.
-21,559 33,266 31,870 30,275 22,700 33,000

FY14/15 FY15/16 FY16/17 FY17/18 FY18/19E FY19/20E
-0,78 1,18 1,00 0,95 0,72 1,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-23,15 18,32 20,47 17,19 16,35 11,25
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

*: op basis van koersen eind maart, voor 2018/19E en 2019/20E huidige koers  
 

Koersgrafiek  

 

Omzetevolutie 
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Bedrijfsomschrijving 
Het Franse Figéac Aero is een industriële groep actief in de toelevering van onderdelen voor de 
vliegtuigindustrie. In Europa is het de nummer een, nummer twee is het Belgische Asco. De 
groep telt 3.300 werknemers en heeft productievestigingen in 6 landen, met name in Frankrijk, de 
V.S., Marokko, Mexico, China en Tunesië. In december 2013 werd het aandeel geïntroduceerd 
op Alternext Parijs middels een kapitaalverhoging van 14,5 miljoen euro.  
De groep is onderaannemer voor vliegtuigconstructeurs, fabrikanten van onderdelen en 
assemblagegroepen. Stelia (assemblagegroep) was in 2017/18 de grootste klant met 24,25% van 
de omzet, gevolgd door Airbus (23,25% van omzet), Safran (fabrikant onderdelen, 14% van 
omzet) en Spirit (assemblage, 9% van omzet) zijn de belangrijkste klanten. In 2017/18 stonden 
leveringen voor de A350 voor 33,4% van de omzet, voor de A320 van Airbus was dat 16,9%.  
De activiteiten wordt als volgt onderverdeeld: 
1) Onderdelen voor structuren en motoren van vliegtuigen, 88% van omzet. Enerzijds 

rechtstreekse levering aan groepen zoals Airbus en Boeing. Anderzijds als onderaannemer 
voor andere leveranciers van vliegtuigbouwers zoals Latécoère, GKN en Fokker Aerospace.  

2) Precisietechniek en oppervlaktebehandeling, 7,1% van omzet.  
3) Montage van grote basisonderdelen van vliegtuigen, 3% van omzet.  
4) Algemene mechanica en bouw van zware ketels (niet-vliegtuiggerelateerd), 1,9% van omzet. 
 
De doelstelling is om tegen maart 2020 een jaaromzet van 520 miljoen euro te realiseren en van 
650 miljoen euro tegen maart 2021 (doelstelling werd een jaar opgeschoven).  
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Resultaten eerste helft boekjaar 2018/19 
 
In de eerste helft van het boekjaar 2018/19 
(eindigend op 30 september 2018) realiseerde 
Figéac Aero een omzet van 202,018 miljoen euro, 
een groei van 18,8%. Leveringen voor Airbus zijn 
goed voor 62% van de omzet, Boeing nam 5% 
voor zijn rekening. De EBIT nam slechts 14,9% 
toe tot 17,179 miljoen euro, door de negatieve 
impact van wisselkoersen (-2,7 miljoen euro) en 
het overgenomen Tofer (-0,8 miljoen euro).  
 

17/18H1 18/19H1 Δ18/19
Omzet 169,987 202,018 18,8%
EBIT 14,955 17,179 14,9%
EBITDA 31,612 34,035 7,7%
EBITDA8gecorrigeerd 32,632 36,695 12,5%
Financieel8resultaat E2,347 E4,636
Financiële8herwaarderingen 1,065 E0,676
Belastingen E1,023 E2,673
Netto8winst 12,62 9,168 E27,4%
Netto8winst8gecorrigeerd 7,301 10,187 39,5%  

De EBITDA nam 7,7% toe tot 34,035 miljoen euro, relevanter is de gecorrigeerde EBITDA die 
12,5% steeg. De toename van de schuld en het afsluiten van kredietlijnen leidden tot hogere 
financiële lasten. De financiële herwaarderingen (resultaat van plussen en minnen) waren dit jaar 
licht negatief, vorig jaar was er een positieve impact ten bedrage van 1,065 miljoen euro. De 
belastingen meer dan verdubbelden, een minder ‘normale’ evolutie door het jaarlijkse spel van 
belastingvoordelen voor investeringen.  
De netto winst daalde 27,4% tot 9,168 miljoen euro, maar gecorrigeerd voor niet-recurrente 
elementen was er een stijging van 39,5% tot 10,187 miljoen euro. Per aandeel is dat 0,32 euro.  
 
Een interessante evolutie zagen we bij de vrije cash-flow. Die was dit halfjaar negatief voor 
slechts -3,3 miljoen euro, terwijl dit een jaar eerder nog -24,3 miljoen euro was. Deze evolutie 
past in het objectief van de groep om in het boekjaar 2018/19 met een positieve vrije cash-flow uit 
te pakken. De betere vrije cash-flow kwam er door de hogere EBITDA en een goede prestatie om 
het werkkapitaal beter onder controle te houden. Er werd daarentegen wel nog steeds een 
belangrijk bedrag geïnvesteerd, met name van 36,4 miljoen euro. Een derde van dat bedrag was 
bestemd voor R&D (maakt jaarlijks 7% tot 8% uit van de omzet), daarnaast werd er geïnvesteerd 
in een nieuwe fabriek, in een ERP-systeem en in de aankoop van de gebouwen van het 
overgenomen Tofer. Gelet op de verwachte omzetgroei moet de groep blijven investeren in 
productiecapaciteit.    
Niet onbelangrijk voor de nabije toekomst is de aankondiging van een samenwerking met partijen 
in Saoedi-Arabië. Daarnaast heeft de groep in China een joint-venture opgericht, die zal starten 
met een fabriek, voor Figéac gaat het om een investering van 20 miljoen USD.  
 
 
Omzet boekjaar 2018/19	  
In het boekjaar 2018/19 eindigend op 31 maart 2019 realiseerde Figéac een omzet van 425,2 
miljoen euro, een groei van 14,9%. De groep profiteerde van de expansie in de programma's voor 
de Embraer E2 (+119%), voor de LEAP-motoren, voor de B787 (+55%) en vor de A350 (+12%).  
Los van de continue omzetgroei (volledige resultaten worden later bekend gemaakt) was het 
vooral de bevestiging dat er dit boekjaar een positieve vrije cash-flow werd geraliseerd, die 
belangrijk is. De voorbije jaren stegen de financiële schulden heel sterk door de hoge 
investeringen om de omzetgroei te kunnen realiseren. Om een kapitaalverhoging te vermijden, 
was het noodzakelijk de schuldtoename te neutraliseren. 
De volledige cijfers over 2018/19 worden op 3 juli bekend gemaakt.  
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Beoordeling en conclusie 
Enige tijd geleden werden we aangetrokken door het spectaculaire groeiverhaal dat Figéac Aero 
van plan was neer te zetten. Die verwachte groei wordt ook gerealiseerd, met dien verstande dat 
het objectief van een omzet van 650 miljoen euro een jaar later dan verwacht gerealiseerd zal 
worden. Dat er een zekere schuldopbouw gepaard ging gaan met die groei, was een evidentie, 
minder evident was de daling van de operationele marges, evenals de wisselkoersproblematiek 
(vooral de evolutie van de USD) die op het resultaat woog.  
Op basis van de winstschattingen voor het boekjaar 2019/20 (eindigend op 30 maart 2020) oogt 
het aandeel niet duur, maar om te kopen of om bij te kopen, verkiezen we nog een tijdje langs de 
kant te blijven staan. We behouden wel de huidige posities.  
 
 
 
Gert De Mesure  
 
 
 

 
 

 


