Perscommuniqué

Gereglementeerde informatie
Embargo 30/08/2010 17.45u

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2010



1.

Omzetgroei van 2 % op vergelijkbare basis
Recurrent bedrijfsresultaat stijgt met bijna 9 %

Resultaten 1ste semester 2010

Resultatenrekening (in duizend EUR)
Omzet
Afschrijvingen
Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT)
Recurrente bedrijfscashflow (REBITDA) (1)
Niet-recurrent bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat (EBIT) (2)
Financieel resultaat
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
Resultaat uit beëindigende activiteiten
Nettoresultaat
Nettoresultaat: aandeel derden
Nettoresultaat: aandeel Groep
Autofinanciering (in duizend EUR)
Netto cash flow (3)
Investeringen (4)
Balans (in duizend EUR)
Balanstotaal
Eigen vermogen
Netto financiële schulden (5)
Kerncijfers per aandeel (in EUR)
Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT)
Recurrente bedrijfscashflow (REBITDA) (1)
Nettoresultaat: aandeel Groep
Gewogen gemiddeld aantal aandelen

30/06/2010

30/06/2009

127.190
(5.645)
17.477
24.342
(228)
17.249
(3.904)
13.345
(3.844)
9.501
9.501
80
9.421

125.857
(5.471)
16.069
22.655
(160)
15.909
(1.682)
14.227
(3.880)
10.347
1.889
12.236
45
12.191

Evolutie
(%)
1,1
3,2
8,8
7,4
42,5
8,4
132,1
- 6,2
- 0,9
- 8,2
- 22,4
77,8
- 22,7

19.170
4.745

19.893
5.216

- 3,6
- 9,0

219.863
95.571
34.945

219.160
86.977
43.622

0,3
9,9
- 19,9

23,05
32,11
12,43
758.074

21,00
29,61
15,93
765.120

9,8
8,4
22,0
- 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
De commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Lieven Adams en Peter
Opsomer, heeft bevestigd dat zijn beperkt nazicht van de geconsolideerde balans en geconsolideerde
resultatenrekening ten gronde is afgewerkt en dat deze geen materiële afwijkingen aan het licht heeft gebracht
die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het communiqué, zouden moeten doorgevoerd worden.
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2.
2.1

Toelichting van de resultaten
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.
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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.
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.
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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. 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

Netto financiële schulden
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.

2.8 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.
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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.

3.

Margarinerie Hinnekens
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.

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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5.

Financiële kalender
Financiële analistenvergadering (conference call):
Bekendmaking tussentijdse verklaring periode vanaf 1 juli 2010:
Bekendmaking jaarresultaten 2010:
Financiële analistenvergadering:
Gewone algemene vergadering:
Bekendmaking tussentijdse verklaring periode vanaf 1 januari 2011:
Betaalbaarstelling dividend:

31 augustus 2010
9 november 2010
14 februari 2011
15 februari 2011
13 mei 2011
13 mei 2011
20 mei 2011

Lotus Bakeries in een notendop
Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals
speculoos, peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkakor koekjes. Lotus
Bakeries, met hoofdzetel in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde
onderneming met productievestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Zweden en Canada,
eigen verkooporganisaties in een 9-tal Europese landen en in de Verenigde Staten/Canada
en een exportafdeling voor de overige landen. Met 1224 medewerkers produceert en
verkoopt Lotus Bakeries onder de merken Lotus, Peijnenburg en Annas kwaliteitsvolle en
lekkere producten. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie
verwent Lotus Bakeries de consument met een uniek productengamma. In 2009 realiseerde
Lotus Bakeries een omzet van 261,1 miljoen euro. De aandelen van Lotus Bakeries zijn
genoteerd op Euronext Brussels

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
 Matthieu Boone, CEO
 Filip Standaert, Corporate Secretary
Tel: +32-09-376.26.02
Tel: +32-09-376.26.02
e-mail: filip.standaert@lotusbakeries.com
Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op de website:
www.lotusbakeries.com
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