
 

Persbericht van SMA Solar Technology AG 
 
SMA Solar Technology AG behaalt van januari t/m september 2011 het op één na beste 
negenmaandsresultaat in de geschiedenis van de onderneming 
 
Hoogtepunten Q1 - Q3 2011: 
• Opnieuw stijging van het verkochte omvormervermogen in het derde kwartaal, aan het einde van de 

verslagperiode in totaal 5,4 gigawatt verkocht omvormervermogen (Q1 - Q3 2010: 5,7 GW) 
• 1,2 miljard euro omzet dankzij sterke project- en internationale handel, waarvan 477 miljoen euro in 

Q3  
(Q1 - Q3 2010: 1,4 miljard euro) 

• Vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar duidelijk hoger exportaandeel van 53,4 procent  
(Q1 -Q3 2010: 38,7 %) 

• Met 178 miljoen euro het op één na beste bedrijfsresultaat voor rente en belasting (EBIT) in de 
geschiedenis van de onderneming  
(Q1 - Q3 2010: 418 miljoen euro) 

• Directie bevestigt omzet- en resultaatprognose voor 2011 
 
Niestetal, 11 november 2011 - SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) heeft haar positie als wereldwijde 
marktleider in zonne-energieomvormers in de eerste negen maanden van 2011 ondanks een moeilijke marktsituatie 
verder weten uit te breiden. Met 5,4 gigawatt (GW) verkocht omvormervermogen en een omzet van 1,192 miljard 
euro kon SMA goed aansluiten bij het recordjaar 2010 (Q1 - Q3 2010: 5,7 GW/ 1,443 miljard euro). Daarbij 
profiteerde SMA zowel van haar brede productassortiment en de hoge productkwaliteit alsook van haar sterke 
internationale opstelling en een wereldwijd dicht geweven servicenet in alle belangrijke zonne-energiemarkten.  
 
Het wereldwijd nieuw geïnstalleerde PV-vermogen bleef volgens schattingen van de directie van SMA in de 
verslagperiode achter bij het geïnstalleerde vermogen van dezelfde periode vorig jaar. De positieve ontwikkeling in de 
projectbusiness kon de dalende vraag in het commerciële segment niet compenseren. Voor het gehele jaar 2011 
rekent de directie van SMA met een wereldwijd nieuw geïnstalleerd vermogen van ca. 19 - 21 GW. De wereldmarkt 
zal dus de in het afgelopen jaar behaalde recordwaarde van ca. 23 GW niet bereiken. "De oorzaken voor de 
verminderde vraag zijn divers: in de eerste plaats zijn veel eindklanten onzeker door de euro- en schuldencrisis en 
stellen investeringen in PV-installaties derhalve uit. Bovendien veranderen de duidelijk gestegen herfinancieringskosten 
van de banken de financieringsstructuren van grootschalige zonne-energieprojecten", legt Pierre-Pascal Urbon, 
woordvoerder van de directie en financieel directeur van SMA, uit. "De euro- en schuldencrisis zal ons waarschijnlijk 

  



 

nog enkele maanden bezig houden. Daarom verwachten wij in het komende jaar slechts een matige groei in de 
wereldwijde vraag. Ook een stagnatie kunnen wij momenteel niet uitsluiten. Op de middellange termijn zijn de 
vooruitzichten voor zonne-energie positief. De trend naar stroomopwekking met PV-installaties in directe nabijheid van 
de stroomconsumenten heeft een breed maatschappelijk draagvlak. Bovendien zien we een positieve 
vraagontwikkeling in het buitenland. Belangrijke groeiregio's zijn Noord-Amerika en Japan." 
 
In de verslagperiode telden Italië, Noord-Amerika, Frankrijk en Australië tot de buitenlandse markten met het grootste 
nieuw geïnstalleerde vermogen. Dankzij haar uitstekende internationale opstelling kon SMA gebruik maken van de 
kansen die zich aanboden op de internationale markten en het exportaandeel in de eerste negen maanden van het 
jaar verhogen naar 53,4 procent (Q1 - Q3 2010: 38,7 %). Ook in de toekomst zal SMA de internationalisering 
verder bevorderen en vestigingen in Zuid-Amerika en Afrika openen om klanten in deze regio's een nog betere service 
te kunnen bieden. 
 
Het verhoogde exportaandeel vindt ook zijn neerslag in de productmix. Zo registreerde SMA bijvoorbeeld een sterke 
groei in de verkoop van Sunny Central omvormers, die in grootschalige zonne-energieprojecten worden toegepast. 
Vergeleken met dezelfde periode van het vorig jaar steeg de omzet in het segment High Power Solutions met 
74,3 procent naar 321,1 miljoen euro  
(Q1 - Q3 2010: 184,2 miljoen euro). Het segment Medium Power Solutions had met 70,3 procent het grootste 
aandeel in de omzet (Q1 - Q3 2010: 85,8 %).   
 
Met een bedrijfsresultaat voor rente en belasting (EBIT) van 178,3 miljoen euro behaalde SMA het op één na beste 
resultaat in de geschiedenis van de onderneming, dat echter duidelijk onder de recordwaarde van vorig jaar lag (Q1 -
 Q3 2010: 418,2 miljoen euro). Dat komt overeen met een EBIT-marge van 15 procent. Het bedrijfsoverschot bedroeg 
126,4 miljoen euro (Q1 - Q3 2010: 296,9 miljoen euro) en het resultaat per aandeel 3,64 euro (Q1 -
 Q3 2010: 8,56 euro). 
 
In het derde kwartaal 2011 behaalde SMA met 104,3 miljoen euro voor het eerst in de verslagperiode een positieve 
netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Daarmee laat de onderneming zien dat ze in een moeilijke marktsituatie in staat 
is omzet in vrij beschikbare middelen om te zetten. Aan het einde van de verslagperiode bedroeg het netto 
bedrijfskapitaal 341,6 miljoen euro (30 juni 2011: 340,6 miljoen euro). Dat komt overeen met een networking capital 
aandeel van 20,5 procent.  
 
Met een aandeel eigen vermogen van 56,7 procent en een netto liquiditeit van 338,2 miljoen euro (31-12-
2010: 523,4 miljoen euro) beschikt SMA nog steeds over een zeer solide kapitaalbasis en is financieel onafhankelijk. 
 

  



 

Voor het gehele jaar 2011 verwacht de directie van SMA een omzet van 1,5 miljard tot 1,7 miljard euro en een 
bedrijfsresultaat van 220 miljoen tot 300 miljoen euro. 
 
Het financieel kwartaalrapport van januari t/m september 2011 evenals een videostatement zijn voor download 
beschikbaar op de internetpagina www.SMA.de/IR/Finanzberichte. 
 
Over SMA 
SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) is wereldmarktleider op het gebied van PV-omvormers en een van de 
toonaangevende leveranciers van transformatoren en smoorspoelen evenals van innovatieve 
energievoorzieningsoplossingen voor regionaal en interregionaal spoorverkeer.  De SMA Groep behaalde in 2010 
een omzet van 1,9 miljard euro. De onderneming heeft haar hoofdkantoor in Niestetal bij Kassel en is op vier 
continenten in negentien landen vertegenwoordigd. Wereldwijd biedt SMA werkgelegenheid aan meer dan 5.300 
werknemers plus een wisselend aantal seizoensgebonden tijdelijke werknemers. Het meermaals bekroonde 
productassortiment van SMA bevat zonne-energie omvormers voor installaties op het dak, grootschalige zonne-energie 
projecten en eilandsystemen.  Op die manier biedt SMA de technisch optimale omvormeroplossing voor alle 
vermogensklassen en installatietypen. Deze topprestaties worden aangevuld met een wereldwijd servicenetwerk. De 
uiterst flexibele productiebedrijven voor zonne-energieomvormers in Duitsland en Noord-Amerika hebben een jaarlijkse 
capaciteit van ca. 11,5 GW. Bovendien produceert de SMA Groep in Polen elektromagnetische kerncomponenten. 
Sinds 2008 is SMA in de Prime Standard op de effectenbeurs van Frankfurt genoteerd en in de TecDAX opgenomen.  
SMA is in de afgelopen jaren meerdere malen onderscheiden voor uitstekende prestaties als werkgever en bereikte in 
2011 de eerste plaats bij de Duitse verkiezingen „Great Place to Work”. 
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Hoofd bedrijfscommunicatie: 
Anja Jasper 
Tel. +49 561 9522-28 05 
Presse@SMA.de 
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Perscontact: 
Susanne Henkel 
Persreferent 
Tel. +49 561 9522-11 24 
Fax +49 561 9522-531 400 
Presse@SMA.de 
 
Contact Investor Relations: 
Stephanie Kniep  
Afdelingshoofd Investor Relations 
Tel. +49 561 9522-22 22 
++Fax +49 561 9522-22 23 
ir@SMA.de 
 
Julia Damm  
Referent Investor Relations: 
Tel. +49 561 9522-11 64 
 
Disclaimer: 
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en vertegenwoordigt geenszins een aanbod of uitnodiging tot aankoop, 
behoud of verkoop van effecten van SMA Solar Technology AG ("maatschappij") of een huidige of toekomstige 
dochtermaatschappij van de maatschappij (gemeenschappelijk met de maatschappij: "SMA Groep"). Dit persbericht 
mag evenmin worden opgevat als basis voor een overeenkomst die gericht is op de aankoop of verkoop van effecten 
van de maatschappij of een onderneming van de SMA Groep. 
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen 
feiten uit het verleden beschrijven. Ze omvatten ook verklaringen over onze veronderstellingen en verwachtingen. Deze 
verklaringen berusten op planningen, ramingen en prognoses die momenteel ter beschikking staan van de 
bedrijfsleiding van SMA Solar Technology AG (SMA of maatschappij). Toekomstgerichte verklaringen zijn daarom 
uitsluitend geldig op de dag waarop ze worden opgemaakt. Toekomstgerichte verklaringen bevatten uit de aard der 
zaak risico's en onzekerheidsfactoren. Verschillende bekende alsmede onbekende risico's, onzekerheden en andere 
factoren kunnen ertoe leiden dat de feitelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling of prestatie van de 
maatschappij wezenlijk afwijken van de hier naar voren gebrachte inschattingen. Tot deze factoren behoren de 
factoren die SMA in gepubliceerde berichten heeft beschreven. Deze berichten zijn beschikbaar op de SMA-website: 
www.SMA.de. De maatschappij neemt afstand van elke verplichting deze toekomstgerichte verklaringen voort te zetten 
en aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen aan te passen. 
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