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1. Geconsolideerde kerncijfers 

 

 

Resultatenrekening (in duizend EUR) 30/06/2010 30/06/2009 Evolutie  
(%) 

 Omzet 127.190 125.857 1,1 
 Afschrijvingen  (5.645) (5.471) 3,2 
 Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 17.477 16.069 8,8 
 Recurrente bedrijfscashflow  (REBITDA) (1) 24.342 22.655 7,4 
 Niet-recurrent bedrijfsresultaat (228) (160) 42,5 
 Bedrijfsresultaat (EBIT) (2) 17.249 15.909 8,4 
 Financieel resultaat  (3.904) (1.682) 132,1 
 Resultaat vóór belastingen 13.345 14.227 - 6,2 
 Belastingen (3.844) (3.880) - 0,9 
 Resultaat na belastingen 9.501 10.347 -  8,2 
 Resultaat uit beëindigende activiteiten - 1.889 - 
 Nettoresultaat 9.501 12.236 - 22,4 
 Nettoresultaat: aandeel derden 80 45 77,8 
 Nettoresultaat: aandeel Groep 9.421 12.191 - 22,7 

Autofinanciering (in duizend EUR)      

 Netto cash flow (3) 19.170 19.893 - 3,6 
 Investeringen (4) 4.745 5.216 - 9,0 

Balans (in duizend EUR)    

 Balanstotaal 219.863 219.160 0,3 
 Eigen vermogen 95.571 86.977 9,9 
 Netto financiële schulden (5)  34.945 43.622 - 19,9 

Kerncijfers per aandeel (in EUR)    

 Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 23,05 21,00 9,8 
 Recurrente bedrijfscashflow (REBITDA) (1)  32,11 29,61 8,4 
 Nettoresultaat: aandeel Groep 12,43 15,93 - 22,0 

Gewogen gemiddeld aantal aandelen  758.074 765.120 - 0,9 

(1) Recurrente bedrijfscashflow wordt gedefinieerd als recurrent bedrijfsresultaat + afschrijvingen + 
voorzieningen en waardeverminderingen + niet-kaskosten waardering optie- en warrantenplan 

(2) EBIT wordt gedefinieerd als het recurrent bedrijfsresultaat + niet–recurrent bedrijfsresultaat 
(3)   Netto cash flow wordt gedefinieerd als netto resultaat + alle niet-kaskosten  - alle niet-kasopbrengsten 
(4)  Omvat investeringen in materiële en immateriële vaste activa 
(5)  Netto financiële schulden worden gedefinieerd als financiële schulden - geldbeleggingen - liquide middelen - 

eigen aandelen  
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2. Managementtoelichting 

 

2.1 Omzet  
 

De geconsolideerde omzet van Lotus Bakeries voor het eerste halfjaar van 2010 
bedraagt  127,2 miljoen EUR en groeide ten opzichte van het eerste semester van het 
voorgaande jaar met ruim 1 %. Op een vergelijkbare basis, waarbij het stopzetten van 
het contract met McVities voor de Jaffa Cake bars in rekening wordt gebracht, kende 
de omzet van het eerste halfjaar 2010 een stijging van 2 % ten opzichte van dezelfde 
periode in 2009; van de merkproducten lag deze groei licht hoger.  
 
In het eerste halfjaar realiseerde België een lichte groei. Productinnovaties gebaseerd 
op een verhoogde convenience binnen het segment van  wafels en gebak werden 
door de consument enthousiast onthaald. De commerciële inspanningen werden 
verder opgetrokken, onder andere door verhoogde media-investeringen. Dit alles 
resulteerde in een verdere versterking en belangrijke groei van het merk Lotus in 
België.  
 
In een licht dalende ontbijtkoekmarkt, zowel in waarde als in volume, heeft de 
Koninklijke Peijnenburg zijn marktaandeel weten te behouden en in volume weten te 
versterken. De verkoop van speculoospasta kent een aanhoudende groei en ook in 
het segment van “koek en biscuit” realiseerde de Koninklijke Peijnenburg een 
stijging. De totale verkoop in Nederland van de merkproducten kende in het eerste 
semester van het jaar een bijna stabiel verloop. 
 
Ook in het eerste semester van 2010 kon Frankrijk opnieuw verder groeien. Deze 
verhoogde omzetcijfers kunnen worden toegewezen aan de goede verkopen binnen 
de segmenten van speculoos, speculoospasta en wafels.  
 
Door een doorgedreven focus op speculoos kon UK significante groeicijfers realiseren 
tijdens het eerste semester.  
 
North-Eastern Europe kende een lichte omzetgroei tijdens het eerste semester van 
2010 ten opzichte van het voorgaande jaar. Er werd in deze area een belangrijke 
stijging gerealiseerd van speculoos dewelke voor een belangrijk deel kan worden 
toegewezen aan de  introductie van speculoos in Zweden in januari 2010.  

 
De verkoop van speculoos in North America is verder gestegen tijdens het eerste 
semester van 2010. Gedurende het eerste semester van 2010 heeft men de Anna’s 
business getransfereerd van verschillende kleinere brokers naar één national broker 
voor de Verenigde Staten in zijn totaliteit.  Zowel speculoos (Lotus) en pepparkakor 
(Anna’s) worden vanaf heden in samenwerking met één national broker 
gecommercialiseerd in de VS. Deze overgangsperiode zorgde voor een negatief effect op 
de verkopen van de Anna’s koekjes waardoor North America in zijn geheel niet kon 
groeien.  
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De area Export, waarin quasi enkel speculoos wordt gecommercialiseerd, realiseerde 
een sterke groei tijdens het eerste semester van 2010. Enkel in Spanje vertoonden de 
verkopen een negatieve tendens.  

 
2.2 Bedrijfsresultaat 

 
In 2010 liggen de REBIT en REBITDA percentages ten opzichte van de omzet in 
vergelijking met het voorgaand jaar licht hoger. Tijdens het eerste semester van 2010 
werd een Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) en Recurrente bedrijfscashflow (REBITDA) 
ten opzichte van de omzet gerealiseerd van respectievelijk 14 % en 19 % .  
 
Het niet-recurrent bedrijfsresultaat bedroeg -228 kEUR, vooral toe te wijzen aan de 
afschrijvingen op de afschrijfbare merken gerelateerd aan de overname van de 
Koninklijke Peijnenburg. 

 
2.3 Financieel resultaat 

 
Het financieel resultaat bedroeg op semesterbasis een kost van 3,9 miljoen EUR wat een 
stijging betekent van 2,2 miljoen EUR ten opzichte van voorgaand jaar.  Het verschil ten 
opzichte van voorgaand jaar kan quasi volledig worden toegewezen aan de daling van de 
“marked to market” waarde van de indekkingsinstrumenten voor de US Dollar ingevolge 
toepassing IFRS.  

 
2.4 Belastingen 

 
De belastingslast voor het eerste semester van 2010 bedraagt 3,8 miljoen EUR wat een 
belastingsvoet vertegenwoordigt van 28,8 % en aldus in lijn ligt met het voorgaande 
jaar. 

 
2.5.  Resultaat uit beëindiging activiteiten 

 
Het resultaat uit beëindiging activiteiten van het eerste semester 2009, ten bedrage van 
1,9 miljoen EUR, kan volledig worden toegewezen aan de verkoop van de aandelen van 
Harry’s Benelux.  
 
 

2.6 Globaal resultaat 
 

De nettowinst van het eerste semester bedraagt 9,5 miljoen EUR t.o.v. 12,2 miljoen EUR 
in 2009. De nettowinstresultaten van het eerste semester 2010 en 2009 werden 
beïnvloed door een aantal verschillende elementen. Vooreerst dient men rekening te 
houden met het feit dat in het eerste semester van voorgaand jaar het nettoresultaat 
positief en niet-recurrent beïnvloed werd door het resultaat van 1,9 miljoen EUR naar 
aanleiding van de verkoop van Harry’s Benelux.  
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Verder dient vermeld te worden dat in het eerste semester van 2010 de operationele 
resultaten verder zijn gestegen ten opzichte van 2009 wat op niveau van het 
bedrijfsresultaat (EBIT) een stijging met zich mee bracht van 1,3 miljoen EUR. Tenslotte 
zijn het voornamelijk de afwaarderingen van de US Dollar indekkingsinstrumenten 
dewelke het resultaat van het eerste semester 2010 sterk hebben beïnvloed.  

 
2.7   Investeringen  

 
Het investeringsniveau tijdens het eerste semester van 2010 bedroeg bijna 5 miljoen 
EUR en lag in de lijn van voorgaand jaar. De investeringen in 2010 betroffen 
voornamelijk investeringen voor de verdere automatisering van een aantal inpaklijnen. 
 
De grond met daarop de gebouwen voor productie en kantoren van Anna’s  in Tyresö 
nabij Stockholm worden momenteel geleased van een onroerend goed vennootschap. 
De voormalige eigenaars van Anna’s , Accent Equity, hadden immers een sale en lease 
operatie uitgevoerd in 2006. Recentelijk is er met deze onroerend goedvennootschap 
overeengekomen dat Anna’s deze grond en gebouwen terug zal kopen voor ongeveer 7 
miljoen EUR. Deze transactie zal doorgaan per december 2010.  
 

2.8  Besluit    
 

De raad van bestuur en het management van Lotus Bakeries zijn overtuigd dat de 
strategie om op significante wijze te blijven investeren in haar merken en de daaraan 
gekoppelde specialiteiten, moet worden verdergezet voor de volgende jaren.  Er is de 
overtuiging dat de kwaliteit & onderscheidende smaak van de producten in combinatie 
met een duidelijke en consistente communicatie met de consument het vertrouwen in 
de merken van de Groep Lotus Bakeries verder zal versterken. Verder zal de 
doorgedreven focus op de belangrijkste specialiteiten worden gecontinueerd. Door deze 
strategie consistent verder te zetten  is de Groep erin geslaagd de hoge rentabiliteit te 
bevestigen en zelfs te versterken.  
 
Lotus Bakeries is vol vertrouwen dat de juiste strategie en fundamenten aanwezig zijn 
om op termijn verder te groeien in omzet en rentabiliteit.  
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3. Halfjaarlijks financieel verslag 
 

3.1 Geconsolideerde resultatenrekening 
in duizenden EUR Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 
      
Omzet 127.190 125.857 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (39.973) (42.529) 
Diensten en diverse goederen (32.431) (30.342) 
Personeelskosten (32.395) (31.725) 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op 
immateriële en materiële vaste activa 

(5.645) (5.471) 

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en 
handelsvorderingen 

(559) (621) 

Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (netto) 1.290 900 
      

Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) (1) 17.477 16.069 
Niet-recurrent bedrijfsresultaat (228) (160) 
      
Bedrijfsresultaat (EBIT) (2) 17.249 15.909 
Financieel resultaat (3.904) (1.682) 

Financiële opbrengsten 2.243 4.148 
Financiële kosten (6.147) (5.830) 

      
Resultaat vóór belastingen 13.345 14.227 
Belastingen (3.844) (3.880) 
      
Resultaat na belastingen 9.501 10.347 
      
BEEINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN     
Resultaat uit beëindiging activiteiten -   1.889 

      
Nettoresultaat 9.501 12.236 
Nettoresultaat: aandeel derden 80 45 
Nettoresultaat: aandeel Groep 9.421 12.191 
      
Overig resultaat:     
Winsten/(verliezen) onmiddellijk toegerekend aan het eigen 
vermogen     
Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen 965 (130) 
Financiële instrumenten 335 (258) 
Netto opbrengsten/(uitgaven) direct erkend in eigen vermogen na 
belastingen 

1.300 (388) 

Totaal erkende opbrengsten/(uitgaven)  10.801 11.848 
      
Totaal erkende opbrengsten/(uitgaven) toerekenbaar aan:     
Minderheidsbelangen 80 45 
Eigenaars van Lotus Bakeries 10.721 11.803 
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Winst per aandeel     
Gewone winst per aandeel (EUR) 12,43 15,93 
van resultaat uit beëindiging activiteiten -  2,47 
van resultaat uit voortgezette activiteiten 12,43 13,46 
Verwaterde winst per aandeel (EUR) 12,06 15,66 
van resultaat uit beëindiging activiteiten -  2,43 
van resultaat uit voortgezette activiteiten 12,06 13,23 
      
(1) REBIT wordt gedefinieerd als het recurrent bedrijfsresultaat   
(2) EBIT wordt gedefinieerd als het recurrent bedrijfsresultaat + niet-recurrent bedrijfsresultaat 
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3.2 Geconsolideerde balans 
 

in duizend EUR 30-06-10 31-12-09 
      
ACTIVA     
Vaste Activa 170.313 170.301 
Materiële vaste activa 83.355 84.150 
Goodwill 25.279 24.837 
Immateriële vaste activa 61.360 60.822 
Investeringen in andere vennootschappen 38 38 
Uitgestelde belastingvorderingen 176 353 
Andere vorderingen op lange termijn incl. afgeleide financiële 
instrumenten 

105 101 

      
Vlottende Activa 49.550 55.809 
Voorraden 15.745 12.947 
Handelsvorderingen 20.802 21.288 
Overige vorderingen 2.434 3.477 
Afgeleide financiële instrumenten -   70 
Geldmiddelen en kasequivalenten 8.943 16.249 
Overlopende rekeningen 1.626 1.778 
      
TOTAAL DER ACTIVA 219.863 226.110 
      
PASSIVA     
Eigen Vermogen 95.571 101.197 
Kapitaal 3.400 1.500 
Uitgiftepremies 2.298 2.298 
Geconsolideerde reserves 95.782 104.503 
Omrekeningsverschillen 933 (32) 
Eigen aandelen (7.358) (7.639) 
Hedging reserves (409)   (307) 
Minderheidsbelangen 923 874 
      
Langlopende verplichtingen 55.790 69.313 
Rentedragende verplichtingen 22.540 37.136 
Uitgestelde belastingschulden 28.797 28.619 
Pensioenverplichtingen 2.778 2.672 
Voorzieningen 864 738 
Overige langlopende verplichtingen incl. afgeleide financiële 
instrumenten 

811 148 

      
Kortlopende verplichtingen 68.502 55.600 
Rentedragende verplichtingen 28.706 13.739 
Voorzieningen 78 216 
Handelsschulden 18.217 22.138 
Personeelsgerelateerde schulden 8.657 9.518 
Belastingschulden 2.445 4.207 
Afgeleide financiële instrumenten 5.006 3.001 
Overige verplichtingen 2.014 704 
Overlopende rekeningen 3.379 2.077 
      
TOTAAL DER PASSIVA 219.863 226.110 
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3.3 Geconsolideerde kasstroomtabel 
 

in duizenden EUR HY 2010 HY 2009 

   Operationele activiteiten 
  Netto winst 9.421  12.191  

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 5.645  5.471  
Waardevermindering op vlottende activa 557  645  
Voorzieningen 326  194  
Niet gerealiseerde wisselkoersverliezen(winsten) (916) 708  
Minderwaarde op de realisatie van materiële vaste activa 14  8  
Belastingen op het resultaat 3.844  3.880  
Daling/(stijging) reële waarde financiële derivaten 2.654  312  
Intrestlasten 715  1.204  
Andere financiële opbrengsten en kosten 1.444  (437) 
Aandelenoptieplannen 552  519  
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -  (1.889) 
Minderheidsbelangen 80  45  

   Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  24.336  22.851  

   Afname/(Toename) van voorraden (3.076) (1.022) 
Afname/(Toename) van handelsvorderingen 1.011  2.463  
Afname/(Toename) van de overige activa 1.274  1.009  
Toename/(Afname) van handelsschulden (4.079) (7.723) 
Toename/(Afname) van de overige passiva (1.858) (821) 

   Mutatie van het werkkapitaal (6.728) (6.094) 

   Betaalde belastingen op het resultaat (3.764) (4.083) 
Betaalde intresten (715) (1.204) 
Andere ontvangen/betaalde financiële opbrengsten en kosten (1.444) 437  

   Netto kasstroom uit operationele activiteiten 11.685  11.907  

   Kasstroom m.b.t. investeringen 
  (Im)materiële activa - aanschaffingen (4.745) (5.216) 

(Im)materiële activa - andere mutaties 23  17  
Verwerving van een minderheidsbelang -  (6.151) 
Verkoop van een geassocieerde onderneming -  2.226  

   Netto kasstroom m.b.t. Investeringen (4.722) (9.124) 

   Netto kasstroom voor financieringsactiviteiten 6.963  2.783  
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Kasstroom uit financiële activiteiten 

  Betaalde dividenden (4.494) (5.384) 
Eigen aandelen 282  (69) 
Andere mutaties in Eigen Vermogen (381) (14) 
Ontvangsten (+)/(terugbetaling) (-) langetermijn schulden (14.596) (5.788) 
Ontvangsten (+)/(terugbetaling) (-) kortetermijn schulden 4.718  4.082  
Ontvangsten (+)/(terugbetaling) (-) langlopende vorderingen (307) (614) 

   Netto kasstroom uit financiële activiteiten (14.778) (7.787) 

   Netto mutatie geldmiddelen en kasequivalenten (7.815) (5.004) 

   Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari 16.249  14.548  
Impact wisselkoersfluctuaties 509  -  
Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni 8.943  9.544  
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3.4    Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 
 

 
 

             
x 1000 EUR

Geplaatst

kapitaal

Uitgifte-

premie

Ingekochte

eigen

aandelen

Geconso-

lideerde

reserves

Omrekenings-

verschillen

Afdekkings-

reserves

Eigen

vermogen

deel Groep

Minderheids-

belang

Totaal

eigen 

vermogen

EIGEN VERMOGEN, 1 januari 2009 1.500 2.298 (7.706) 88.912 (302) -  84.702 1.153 85.855 

Winst van het boekjaar 12.191 12.191 45 12.236 

Wisselkoersverschillen bij omrekening 

buitenlandse vestigingen
(130) (130) (130)

Financiële instrumenten (258) (258) (258)

Winsten/(Verliezen) onmiddellijk toegerekend

aan het eigen vermogen
(130) (258) (388) -  (388)

Totaal erkende opbrengsten/(uitgaven) 12.191 (130) (258) 11.803 45 11.848 

Betaalde dividenden (5.441) (5.441) (29) (5.470)

Aankoop/verkoop eigen aandelen (69) (69) (69)

Op aandelen gebaseerde betalingen 519 519 519 

Wijziging in consolidatiekring (5.366) (5.366) (345) (5.711)

Andere 5 5 5 

EIGEN VERMOGEN, 30 juni 2009 1.500 2.298 (7.775) 90.820 (432) (258) 86.153 824 86.977 

onbeschikbaar voor verdeling 3.199 

beschikbaar voor verdeling 87.621 

Geplaatst

kapitaal

Uitgifte-

premie

Ingekochte

eigen

aandelen

Geconso-

lideerde

reserves

Omrekenings-

verschillen

Afdekkings-

reserves

Eigen

vermogen

deel Groep

Minderheids-

belang

Totaal

eigen 

vermogen

EIGEN VERMOGEN, 1 januari 2010 1.500 2.298 (7.639) 104.503 (32) (307) 100.323 875 101.197 

Winst van het boekjaar 9.421 9.421 80 9.501 

Wisselkoersverschillen bij omrekening 

buitenlandse vestigingen
965 965 0 965 

Financiële instrumenten 335 335 335 

Winsten/(Verliezen) onmiddellijk toegerekend

aan het eigen vermogen
965 335 1.300 1.300 

Totaal erkende opbrengsten/(uitgaven) 9.421 965 335 10.721 80 10.802 

Fusie 1.900 (16.563) 4.393 (437) (10.707) (10.707)

Betaalde dividenden (6.061) (6.061) (32) (6.093)

Aankoop/verkoop eigen aandelen 282 282 282 

Vernietiging van eigen aandelen 16.563 (16.563) -  -  

Op aandelen gebaseerde betalingen 552 552 552 

Andere (462) (462) (462)

EIGEN VERMOGEN, 30 juni 2010 3.400 2.298 (7.358) 95.782 933 (409) 94.647 923 95.571 

onbeschikbaar voor verdeling 3.935 

beschikbaar voor verdeling 91.847 

Reserves zijn onbeschikbaar voor verdeling w egens w ettelijke beperkingen.
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4. Beperkte toelichting bij de halfjaarlijkse financiële staten 
 

4.1  Verandering in de groepsstructuur 
 

In 1981 werd Margarinerie Hinnekens NV opgericht als een joint-venture tussen Lotus 
Bakeries en de gebroeders Hinnekens. Deze margarinefabriek, aanpalend aan de 
speculoosfabriek in Lembeke, voorziet de verschillende productie-entiteiten van de 
Groep Lotus Bakeries in margarines. De joint-venture heeft als doel om 
margarinesoorten te ontwikkelen dewelke beantwoorden aan de specifieke 
eigenschappen en kwaliteitseisen van Lotus Bakeries voor speculoos, gebak, wafels en 
galetten.  Lotus Bakeries heeft alle aandelen van de gebroeders Hinnekens 
overgenomen per juli 2010 voor een bedrag van 971.000 EUR, waardoor de Lotus 
Bakeries Groep thans 100 % van de aandelen Margarinerie Hinnekens bezit dewelke  
een volledige integratie in de Lotus Bakeries Groep toelaat. 

 
4.2  Conformiteitsverklaring 

 
Deze geconsolideerde halfjaarlijkse financiële overzichten zijn opgesteld in 
overeenstemming met de International Financial Accounting Standards (IFRS) die door 
de Europese Commissie zijn goedgekeurd en met IAS34. Bij het opstellen van de 
halfjaarlijkse financiële verslaggeving werden dezelfde IFRS-grondslagen voor opname 
en waardering toegepast als voor de geconsolideerde jaarrekening van 31 december 
2009. Deze halfjaarlijkse financiële verslaggeving voldoet tevens aan de vereisten 
opgelegd door de CBFA. 
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Zowel naar verkoop, productie als interne rapportering is de Groep georganiseerd volgens geografische regio’s.

De in de segmentinformatie weergegeven regio’s zijn als volgt samengesteld:

- België + Corporate vennootschappen: productie in België plus verkoop door Sales Office België + Corporate vennootschappen.

- Frankrijk: productie in Frankrijk plus verkoop door Sales Office Frankrijk.

- Nederland: productie in Nederland plus verkoop door Sales Office Nederland.

- Overige: verkoop door Sales Office Export (export vanuit België naar landen zonder eigen Sales Office zoals Zuid-Korea,

Japan enz.) en door eigen Sales Offices in Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland, de Tsjechische Republiek/Slowakije, het

Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Spanje en Noord- en Oost-Europa plus productie in Canada en Zweden.

Boekjaar afgesloten op  30 juni 2010 Courante bedrijfswerkzaamheden

in duizenden EUR

België + 

Corporate 

vennoot-

schappen

Frankrijk Nederland Overige Eliminaties Totaal

Opbrengsten

Verkopen 39.132 19.211 40.812 28.035 127.190 

Intragroep verkopen 26.027 6.129 943 829 (33.928) - 

Totaal opbrengsten 65.159 25.340 41.755 28.864 (33.928) 127.190 

Resultaten

Gesegmenteerde resultaten REBIT 6.577 1.647 7.660 1.593 - 17.477 

Niet-recurrent bedrijfsresultaat - (231) - 3 (228)

Gesegmenteerde resultaten EBIT 6.577 1.416 7.660 1.596 - 17.249 

Winst/(Verlies) voor winstbelastingen, financiële kosten en opbrengsten 6.577 1.416 7.660 1.596 - 17.249 

Netto financiële kosten (3.904)

Winst/(Verlies) voor winstbelastingen en minderheidsbelangen 13.345 

Winstbelastingen (3.844)

Nettowinst van het boekjaar 9.501 

Activa en verplichtingen

Gesegmenteerde activa 65.881 96.192 14.600 31.705 208.378 

Niet-toegewezen activa: 11.485 

Belastingvorderingen 2.430 

Financiële vordering 112 

Geldmiddelen en kasequivalenten 8.943 

Totaal activa 219.863 

Gesegmenteerde passiva 26.996 4.176 5.863 4.640 41.675 

Niet-toegewezen verplichtingen: 82.617 

Belastingschulden 31.241 

Financiële schulden 51.376 

Totaal passiva 124.292 

Andere gesegmenteerde informatie

Investeringsuitgaven:

Materiële vaste activa 2.387 668 912 304 4.271 

Immateriële vaste activa 474 - - - 474 

Afschrijvingen 3.327 467 1.335 516 5.645 

Waardeverminderingen 193 11 345 10 559 

4.3 Geografische segmentinformatie 
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Zowel naar verkoop, productie als interne rapportering is de Groep georganiseerd volgens geografische regio’s.

De in de segmentinformatie weergegeven regio’s zijn als volgt samengesteld:

- België + Corporate vennootschappen: productie in België plus verkoop door Sales Office België + Corporate vennootschappen.

- Frankrijk: productie in Frankrijk plus verkoop door Sales Office Frankrijk.

- Nederland: productie in Nederland plus verkoop door Sales Office Nederland.

- Overige: verkoop door Sales Office Export (export vanuit België naar landen zonder eigen Sales Office zoals Zuid-Korea,

Japan enz.) en door eigen Sales Offices in Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland, de Tsjechische Republiek/Slowakije, het

Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Spanje en Noord- en Oost-Europa plus productie in Canada en Zweden.

Boekjaar afgesloten op  30 juni 2009 Courante bedrijfswerkzaamheden

Beëindigde 

bedrijfswerk-

zaamheden

Totaal 

bedrijfswerk-

zaamheden

in duizenden EUR

België + 

Corporate 

vennoot-

schappen

Frankrijk Nederland Overige Eliminaties Totaal

Opbrengsten

Verkopen 37.544 18.107 41.804 28.402 125.857 -  125.857 

Intragroep verkopen 29.858 6.333 1.117 351 (37.659) -  -  -  

Totaal opbrengsten 67.402 24.440 42.921 28.753 (37.659) 125.857 -  125.857 

Resultaten

Gesegmenteerde resultaten REBIT 4.415 1.247 8.252 2.155 - 16.069 -  16.069 

Niet-recurrent bedrijfsresultaat - - (155) (5) (160) (160)

Gesegmenteerde resultaten EBIT 4.415 1.247 8.097 2.150 - 15.909 -  15.909 

Winst/(Verlies) voor winstbelastingen, financiële kosten en opbrengsten 4.415 1.247 8.097 2.150 - 15.909 -  15.909 

Netto financiële kosten (1.682) -  (1.682)

Winst/(Verlies) voor winstbelastingen en minderheidsbelangen 14.227 -  14.227 

Winstbelastingen (3.880) -  (3.880)

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 1.889 1.889 

Nettowinst van het boekjaar 10.347 1.889 12.236 

Activa en verplichtingen

Gesegmenteerde activa 68.837 14.287 98.474 27.297 208.895 -  208.895 

Investeringen in geassocieerde ondernemingen - -  -  

Niet-toegewezen activa: 10.265 10.265 

Belastingvorderingen 721 721 

Financiële vordering -  -  

Geldmiddelen en kasequivalenten 9.544 9.544 

Totaal activa 219.160 -  219.160 

Gesegmenteerde passiva 20.832 5.346 9.249 3.411 38.838 -  38.838 

Niet-toegewezen verplichtingen: 93.345 93.345 

Belastingschulden 32.404 32.404 

Financiële schulden 60.941 60.941 

Totaal passiva 132.183 -  132.183 

Andere gesegmenteerde informatie

Investeringsuitgaven:

Materiële vaste activa 2.055 379 1.054 1.597 5.085 5.085 

Immateriële vaste activa 131 - - - 131 131 

Afschrijvingen 3.254 434 1.375 408 5.471 5.471 

Waardeverminderingen 199 30 385 7 621 621 

 



 

 16 

Embargo 30/08/2010 – 17.45u 

                      4.4 Eigen aandelen 
 

Op 31 december 2009 bezat Lotus Bakeries 33.613 eigen aandelen t.o.v. een totaal van 
803.037 uitgegeven aandelen. Op 30 juni 2010 bezat Lotus Bakeries 28.456 eigen 
aandelen. Deze aandelen, ingekocht in het kader van de optieplannen voor hoger kader 
en directie, zijn in min gebracht van het eigen vermogen. 

 
4.5 Dividenden 

 
Op 25 mei 2010 werden 6.025.991,40 EUR dividenden over het boekjaar 2009 betaalbaar 
gesteld. 

Op 18 mei 2009 werden 5.460.651,60 EUR dividenden over het boekjaar 2008 betaalbaar 
gesteld. 

 

4.6  Bespreking belangrijkste balansposten 
 

a)  Netto financiële schuld 

 

Per april 2010 heeft Lotus Bakeries NV de activa en passiva overgenomen van Bisinvest NV 
via een fusie tussen beide vennootschappen die werd toegelicht in een communicatie op 
8 maart jl.  Deze operatie bracht met zich mee dat het totaal aantal aandelen Lotus 
Bakeries daalde met 30.474 en tevens dat Lotus Bakeries NV voor 10,2 miljoen EUR aan 
financiële schulden heeft overgenomen van Bisinvest NV. Desalniettemin zijn per einde 
juni 2010 de netto financiële schulden van Lotus Bakeries gedaald van 43,6 miljoen EUR 
naar 34,9 miljoen EUR ten opzichte van juni 2009.  

 

b)  Eigen vermogen 

 

Niettegenstaande een nettoresultaat van 9,5 mio EUR over het eerste halfjaar van 2010, 
daalde het eigen vermogen van de Groep met 5,6 mio EUR over dezelfde periode.  Dit 
wordt quasi volledig verklaard door enerzijds de betaalde dividenden en anderzijds de 
daling van het eigen vermogen met 10,7 mio EUR naar aanleiding van de fusie van 
Bisinvest en Lotus Bakeries NV, toegelicht in de communicatie van 8 maart 2010. Voor 
meer detail hierover verwijzen wij naar het geconsolideerde mutatieoverzicht van het 
eigen vermogen.   

  
4.7 Verbintenissen voor de verwerving van materiële vaste activa 

 
Op 30 juni 2010 had de Groep voor 1.053 kEUR verplichtingen (3.552 kEUR per 31 
december 2009) ten gevolge van verbintenissen tot de aanschaffing van materiële vaste 
activa. 
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5. Verslag van de commissaris  
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6. Verklaring van de verantwoordelijke personen 
 

 

 


