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1. GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

RESULTATENREKENING(1) (IN DUIZENDEN EUR) 30/06/2022 30/06/2021 EVOLUTIE %

OMZET 416.771 365.248 14,1%

Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT)(2) 68.619 64.460 6,5%

RECURRENTE BEDRIJFSCASHFLOW (REBITDA)(3) 82.510 77.344 6,7%

Niet-recurrent bedrijfsresultaat (2.106) (1.294)

Bedrijfsresultaat (EBIT)(4) 66.514 63.166 5,3%

Financieel resultaat (406) (1.506)

Resultaat van de periode vóór belastingen 66.107 61.660 7,2%

Winstbelastingen (15.009) (13.890) 8,1%

Nettoresultaat 51.098 47.770 7,0%

RECURRENT NETTORESULTAAT 52.726 48.774 8,1%

Totaal aantal aandelen per 30 juni (5) 810.763 811.837

KERNCIJFERS PER AANDEEL (IN EUR)

Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 84,64 79,40 6,6%

Recurrente bedrijfscashflow (REBITDA) 101,77 95,27 6,8%

BALANS (IN DUIZENDEN EUR)

Balanstotaal 1.041.357 911.519 14,2%

Eigen vermogen 535.432 471.226 13,6%

Investeringen(6) 58.930 17.630 234,3%

Netto financiële schulden(7) 133.094 129.640 2,7%

1 Meer informatie over de resultatenrekening en balans is terug te vinden in deel 3 en 4 van dit tussentijds financieel verslag.

2 REBIT wordt gedefinieerd als het recurrent bedrijfsresultaat, bestaande uit alle opbrengsten en kosten die betrekking hebben op de normale bedrijfsuitoefening.

3 Recurrente bedrijfscashflow wordt gedefinieerd als recurrent bedrijfsresultaat + afschrijvingen + voorzieningen en waardeverminderingen + niet-kaskosten waardering optie- en warrantenplan.

4 EBIT wordt gedefinieerd als het recurrent bedrijfsresultaat + het niet-recurrent bedrijfsresultaat.

5 Totaal aantal aandelen per 30 juni, exclusief eigen aandelen.

6 Omvat investeringen in materiële vaste activa, immateriële vaste activa en deelnemingen.

7 Netto financiële schulden worden gedefinieerd als rentedragende financiële schulden - geldbeleggingen - geldmiddelen en kasequivalenten - eigen aandelen, en zijn exclusief de ‘leaseschuld’ die ontstaat bij toepassing van de IFRS 16 ‘Leaseovereenkomsten’. 
Inclusief deze ‘leaseschuld’ bedragen de netto financiële schulden 150 miljoen EUR.

De commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door Lien Winne, heeft bevestigd dat bij de beoordeling van de 
geconsolideerde halfjaarlijkse financiële informatie geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. De commissaris heeft tevens 
bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het bijgevoegde tussentijdse financiële verslag, zonder materiële 
afwijkingen overeenstemt met de geconsolideerde halfjaarlijkse financiële informatie op basis waarvan het is opgemaakt.
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2. MANAGEMENTTOELICHTING

2.1 TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

2.1.1 Omzet Lotus Bakeries Groep stijgt met meer dan 51 miljoen 
euro tot 416,8 miljoen euro
In het eerste semester van 2022 gaat Lotus Bakeries verder op het elan van 
vorig jaar met een geconsolideerde omzetgroei van 14,1% of 51,5 miljoen euro 
tot 416,8 miljoen euro. Ondanks de globale uitdagingen van hoge inflatie en 
vertraagde economische groei, is Lotus Bakeries erin geslaagd om de volumes 
met 6,1% te doen stijgen. Prijsverhogingen, inclusief positieve wisselkoerseffecten, 
vertegenwoordigen 8% van de totale groei. 

De twee strategische pijlers, Lotus® Biscoff® en Lotus™ Natural Foods, zijn 
opnieuw de motors van deze sterke organische groei, met omzetstijgingen van 
respectievelijk 17% en 30%. 

Internationale groei van Lotus® Biscoff®zet zich door
Lotus® Biscoff®, de eerste en grootste strategische pijler van de Groep, groeide 
in het eerste semester met 17%. De vooropgestelde prijsverhogingen zijn 
globaal geïmplementeerd en de internationale groei van Lotus® Biscoff® gaat 
onverminderd voort. De consumenten blijven trouw aan de unieke Biscoff® smaak. 
Double digit groei werd gerealiseerd in tal van landen en op alle continenten. 
In Noord-Amerika is dit het geval in zowel de Verenigde Staten als Canada. In 
Europa is er double digit groei in onder meer Duitsland, Spanje, Italië, Tsjechië en 
Zwitserland. En verder ook in een aantal landen in het Midden-Oosten en Azië-
Pacific, waaronder de Emiraten, Saudi-Arabië, Zuid-Korea, Maleisië, Singapore, 
Australië en Nieuw-Zeeland. 

Een goede productiviteit en beschikbaarheid van personeel in de fabrieken 
enerzijds en een betrouwbare en solide bevoorradingsketen van grondstoffen 
anderzijds waren cruciaal om deze groei te realiseren. 

Lotus™ Natural Foods realiseert heel sterke double digit volumegroei 
In 2021 kende Lotus™ Natural Foods, de tweede strategische pijler van Lotus 
Bakeries, een sterk herstel na de COVID-19-pandemie, met een groei van 25% 
in de tweede jaarhelft. Ook in 2022 blijven de Lotus™ Natural Foods merken 
allemaal double digit groeien, resulterend in een omzetstijging van 30% voor de 
pijler. De Natural Foods merken blijken veerkrachtig in het kader van de vereiste 
prijsverhogingen en realiseren elk een sterke double digit volumegroei. Lotus™ 
Natural Foods bouwt verder op zijn strategische groeipolen: enerzijds met een 
focus op versnelde internationale groei, en anderzijds met de verdere uitbouw 
van merken met marktleiderschap en focus op innovaties in het VK. 

De internationale Lotus™ Natural Foods activiteiten buiten het VK groeiden met 
meer dan 50% in de eerste zes maanden van dit jaar en vertegenwoordigen 
momenteel al bijna 30% van de totale Lotus™ Natural Foods verkopen. Onder 
meer de sterke groei van BEAR in de Verenigde Staten zet zich door. Ook in 
het VK was er in de eerste zes maanden double digit groei voor Lotus™ Natural 
Foods. Zo werd Kiddylicious daar nu afgetekend marktleider in de categorie 
van babysnacking.

De derde pijler van de Lotus Bakeries strategie is de focus op de ‘local heroes’ 
in de thuismarkten België, Nederland, Frankrijk en Zweden. Ook voor alle ‘local 
heroes’ werden de noodzakelijke prijsverhogingen doorgevoerd. Verkopen in 

België, Frankrijk en Zweden bleven positief evolueren. In Nederland evolueerde 
de omzet van de ontbijtkoekmerken Peijnenburg en Snelle Jelle minder gunstig. 
Onder invloed van de geïmplementeerde prijsverhogingen konden beide merken 
niet groeien: Peijnenburg vertoonde een omzetdaling en Snelle Jelle bleef stabiel. 

2.1.2 REBITDA stijgt met bijna 7% ten opzichte van een historisch 
hoog eerste semester van 2021
Het recurrente bedrijfsresultaat REBIT (68,6 miljoen euro of 16,5% ten opzichte 
van de omzet) en de recurrente bedrijfscashflow REBITDA (82,5 miljoen euro of 
19,8% ten opzichte van de omzet) stegen met respectievelijk 4,2 en 5,2 miljoen 
euro in vergelijking met vorig jaar. 

De stijging van het recurrente bedrijfsresultaat REBIT en de recurrente 
bedrijfscashflow REBITDA met respectievelijk 6,5% en 6,7%, en dat in de context 
van een versnelde inflatie van kosten in de eerste jaarhelft, bevestigt de veerkracht 
en standvastigheid van de Groep. Een omzetstijging van 14,1% is de resultante 
van enerzijds volumestijgingen van ruim 6% en anderzijds prijsstijgingen, inclusief 
positieve wisselkoerseffecten, van 8%. Het niveau van mediaondersteuning 
wordt verder op een gedisciplineerde en selectieve manier aangehouden en ligt 
in lijn met de eerste helft van 2021. De stijging van REBIT en REBITDA wordt 
bovendien gerealiseerd in vergelijking met een recordwinstgevendheid, zowel 
procentueel als in absolute waarde, in het eerste halfjaar van 2021. De REBIT- en 
REBITDA-marges van respectievelijk 16,5% en 19,8% van de omzet liggen ook 
hoger dan deze in de tweede helft van 2021 en liggen in lijn met de procentuele 
winstgevendheid over het volledige jaar 2021.

Het niet-recurrente bedrijfsresultaat bedraagt -2,1 miljoen euro en betreft 
voornamelijk organisatorische herstructureringen en kosten ter ondersteuning 
van de capaciteitsuitbreidingen voor Lotus® Biscoff®. 

Het financiële resultaat van -0,4 miljoen euro bestaat voornamelijk uit 
interestlasten die in belangrijke mate worden gecompenseerd door positieve 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten op balansposities in 
vreemde valuta. 

De belastinglast bedraagt 15,0 miljoen euro of 22,7% van de winst voor 
belastingen. De belastinglast ligt daarmee in lijn met de vooropgestelde effectieve 
belastingvoet van de Groep. 

De nettowinst stijgt met 3,3 miljoen euro ten opzichte van de eerste helft van 
2021 en bedraagt 51,1 miljoen euro of 12,3% van de omzet. Winst per aandeel 
steeg met 7% tot 63,01 euro per aandeel. Het recurrente nettoresultaat stijgt 
met ruim 8% tot 52,7 miljoen euro of 12,7% ten opzichte van de omzet. Het 
recurrente nettoresultaat bestaat uit het gerapporteerde nettoresultaat voor de 
periode zonder de niet-recurrente opbrengsten en kosten. 
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2.1.3 Netto financiële schuld blijft stabiel ondanks een record 
investeringsbedrag
De gerapporteerde netto financiële schuld van Lotus Bakeries bedraagt 150,4 
miljoen euro en is inclusief 17,3 miljoen euro aan schuld die uitgedrukt moet 
worden door toepassing van IFRS 16 ‘Leaseovereenkomsten’.

Lotus Bakeries genereerde over de afgelopen 12 maanden een nieuw record aan 
operationele cashflow (REBITDA) van 156,1 miljoen euro. De netto financiële 
schulden bedragen eind juni 2022 133,1 miljoen euro. Dit is in lijn met de 
schuldpositie op 30 juni 2021 ondanks een record investeringsbedrag in de 
afgelopen 12 maanden van meer dan 100 miljoen euro. De verhouding van de 
netto financiële schulden/REBITDA is dan ook iets lager dan een jaar geleden, 
op minder dan 0,9. 

2.2 LOTUS BAKERIES VERZEKERT ZICH VAN STABIELE FINANCIERING 
OP LANGE TERMIJN
Lotus Bakeries anticipeerde in de eerste helft van 2022 op bankleningen die in 
de eerste helft van 2023 terugbetaald moeten worden. Nog voor de recente, 
opeenvolgende stijgingen van de interestvoeten werden nieuwe bilaterale 
financieringsovereenkomsten gesloten met de drie huisbanken Belfius, BNP 
Paribas Fortis en KBC voor een totaal van 100 miljoen euro. De volledige 
financiering is afgesloten aan vaste interestvoeten en heeft een looptijd van 7 
jaar tot 2030. De fondsen zullen in de komende 12 maanden opgenomen worden. 
Het bedrag van 100 miljoen euro dient enerzijds voor de herfinanciering van de 
te vervallen schulden en anderzijds ook om het huidige investeringsprogramma 
te ondersteunen. 

2.3 LOTUS BAKERIES VOORZIET IN AZIË EEN DERDE BISCOFF® FABRIEK
Zoals aangekondigd op 3 augustus, heeft Lotus Bakeries plannen om een 
productiefaciliteit voor Biscoff® op te starten in Azië, om haar groeiambities 
voor Lotus® Biscoff® verder te ondersteunen.

De regio Azië-Pacific is over de jaren heen steeds belangrijker geworden voor 
Lotus® Biscoff®. In China en Zuid-Korea heeft Lotus Bakeries al vele jaren 
verkoopkantoren met eigen teams, terwijl het Lotus Bakeries team in Hongkong 
verantwoordelijk is voor de overige landen in de regio, waarvoor het samenwerkt 
met distributiepartners. De omzet is er de afgelopen vijf jaar significant gestegen 
met een double digit CAGR. Tegelijk is de bekendheid van Lotus® Biscoff® en de 
beschikbaarheid voor de honderden miljoenen consumenten in deze regio nog 
beperkt en in volle opbouw. Het groeipotentieel voor Lotus® Biscoff® in deze 
grote, groeiende consumentenmarkten is dus nog immens.

De rationale voor een derde Biscoff® fabriek is evident. De fabriek moet de 
noodzakelijke, bijkomende capaciteit voorzien voor de Groep, brengt de koekjes 
verser tot bij de consument, maakt het mogelijk om sneller en beter in te spelen op 
regionale opportuniteiten, en vermindert niet alleen de transportkosten maar ook 
de ecologische voetafdruk. Bovendien is het projectrisico sterk gereduceerd nu 
Lotus Bakeries al ervaring opgedaan heeft met de bouw van de tweede Biscoff® 
fabriek in de VS, waardoor er al een projectcanvas bestaat. 

De afgelopen maanden focuste het projectteam zich in een eerste fase op de 
selectie van het land waar de nieuwe fabriek komt binnen deze grote regio: 
Thailand wordt het nieuwe thuisland voor de investering. 

In een tweede fase werd ook de site voor de bouw van de nieuwe fabriek 
bepaald. Lotus Bakeries bereikte een principeakkoord met een internationaal 
gereputeerde ontwikkelaar voor de aankoop van een stuk industriegrond in de 
provincie Chonburi. Deze provincie maakt deel uit van de zogenaamde Eastern 
Economic Corridor die door de Thaise regering wordt ontwikkeld als een 
belangrijke economische zone voor de regio. 

Het project gaat definitief van start nadat de aankoop van de grond tijdens de 
komende maanden afgerond wordt. Volgens de huidige timing zal de eerste lijn 
operationeel zijn in 2026. 

Jan Boone deelt zijn enthousiasme en gevoel van trots over de nieuwe plannen:

“Ik ben heel trots dat we vorige week ook een 
nieuwe mijlpaal in onze bedrijfsgeschiedenis 
hebben aangekondigd. Minder dan drie jaar na de 
ingebruikname van onze Biscoff® fabriek in de VS, 
hebben we onze plannen onthuld om Lotus® Biscoff® 
te beginnen produceren in Azië. Dit onderstreept 
nogmaals ons geloof in de toekomst van Lotus® 
Biscoff® en het immense groeipotentieel in de regio 
Azië-Pacific. Nu we de grond aangekocht hebben, gaat 
het echte werk van start. Ik heb volledig vertrouwen in 
het projectteam en we hebben alle ervaring in huis om 
dit mijlpaalproject succesvol uit te voeren.” 
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2.4 DE ADDITIONELE CAPACITEIT VOOR BISCOFF® IN BELGIË EN DE VS 
OPERATIONEEL TEGEN EIND 2022 
De sneller dan voorspelde groei van Lotus® Biscoff® de voorbije jaren, 
in combinatie met de ambities voor de toekomst, maken een verdere 
capaciteitsuitbreiding voor Lotus® Biscoff® dringend en noodzakelijk. 

Het wereldwijde tekort aan bouwmaterialen, machineonderdelen en technische 
componenten heeft voorlopig een redelijk beperkte impact op de oplevering 
van de geplande investeringen. Het is nog steeds de bedoeling om de volgende 
investeringen binnen de vooropgestelde budgetten en tegen het einde van 2022 
operationeel te hebben: 

In de Biscoff® fabriek in België:
• Een tweede deegbereidingskamer zal tegen eind september van dit 

jaar operationeel zijn. Deze investering is noodzakelijk om de verdere 
groei van zowel Lotus® Biscoff® Cookies als Lotus® Biscoff® Spread 
te ondersteunen. 

• De opstart van een nieuwe Lotus® Biscoff® Sandwich Cookies pro-
ductielijn is voorzien tegen het einde van dit jaar. 

In de Biscoff® fabriek in de VS:
• Een tweede productiehal met twee nieuwe Lotus® Biscoff® produc-

tielijnen zal operationeel zijn tegen het einde van dit jaar. Daarmee 
verdubbelt de capaciteit in de VS van twee naar vier productielijnen 
vanaf begin 2023. 

2.5 VERDERE CAPACITEITSUITBREIDINGEN VOOR LOTUS® BISCOFF® 
IN DE VS IN 2023
Beginnend dit jaar maar vooral vanaf 2023 zal Lotus Bakeries verder investeren 
in de uitbreiding van de Lotus® Biscoff® capaciteit in de VS. Naast de twee 
productielijnen die operationeel zullen zijn tegen het einde van dit jaar, zijn er twee 
extra productielijnen besteld die in dezelfde tweede productiehal zullen worden 
geïnstalleerd, waarvan één voor de productie van Lotus® Biscoff® Sandwich 
Cookies. Daarmee zal ook de tweede fabriekshal volledig benut zijn. 

Daarbovenop worden de plannen uitgewerkt voor de bouw van een derde 
fabriekshal. In die hal zal opnieuw ruimte zijn voor minimum vier bijkomende lijnen.

2.6 LOTUS BAKERIES NEEMT KUNG OSCAR OVER, EEN MERK MET EEN 
RIJKE PEPPARKAKOR TRADITIE
Annas Pepparkakor is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de onbetwiste 
marktleider in de categorie van pepparkakor in Zweden. Om dit marktleiderschap 
kracht bij te zetten en de volledige categorie verder te ontwikkelen, heeft Lotus 
Bakeries in de eerste jaarhelft van de opportuniteit gebruik gemaakt om het merk 
Kung Oscar over te nemen van de Orkla Groep. 

De productie van het koekje is ondertussen geïntegreerd in de fabriek in Tyresö 
en het bestaande verkoopteam garandeert de commercialisering van het merk. 
De overname omvat geen personeel. De jaarlijkse omzet van Kung Oscar 
bedraagt ongeveer 0,7 miljoen euro. Binnen Lotus Bakeries en het team van 
Annas Pepparkakor in Zweden zal het merk zich verder kunnen ontwikkelen als een 

koekje met een rijke traditie, dat qua receptuur en positionering complementair 
is aan Annas Pepparkakor.

2.7 PETER’S YARD IS DE NIEUWSTE AANWINST VOOR DE LOTUS™ 
NATURAL FOODS FAMILIE 
Zoals aangekondigd op 27 juni, heeft Lotus Bakeries 100% van de aandelen 
in Peter’s Yard verworven. In juli 2019 verwierf Lotus Bakeries initieel een 
aandeel van 20% in Peter’s Yard via haar durfkapitaalfonds Fast Forward 2032 
(‘FF2032’). Peter’s Yard is een merk van gezonde en lekkere zuurdesemcrackers 
en zuurdesemcrisps op basis van uitsluitend natuurlijke ingrediënten. Het 
merk is de laatste drie jaar sterk gegroeid in het Verenigd Koninkrijk. De 
omzet is verdubbeld en bedraagt vandaag zo’n £6 miljoen. De betaalde prijs 
vertegenwoordigt een veelvoud van c2x de netto-omzet.

Peter’s Yard werd opgericht in 2008 door goede vrienden Ian Tencor en Wendy 
Wilson-Bett. Geïnspireerd door de traditionele Zweedse zuurdesemtechnieken, 
besloten Ian en Wendy om hun eigen merk van heerlijke zuurdesemcrackers op te 
starten in het VK. Vandaag worden de producten van Peter’s Yard in een Britse 
bakkerij geproduceerd. Daarbij wordt nog steeds het originele Zweedse recept 
gevolgd en een 45 jaar oude zuurdesemstarter gebruikt. 

Het bedrijf heeft een ruim assortiment aan gezonde crackers, knäckebröd en 
flatbreads die gebruikt kunnen worden als toast, broodvervanger of gezond 
tussendoortje. De recente lancering van zuurdesemchips heeft de footprint van 
het bedrijf verder uitgebreid naar het bredere snackassortiment. 

Peter’s Yard is onderdeel geworden van LotusTM Natural Foods onder leiding 
van Isabelle Maes, CEO Natural Foods. De initiële focus van Peter’s Yard zal 
liggen op een verdere versnelling van de groei in het VK. Het merk is een mooie 
aanvulling op het bestaande portfolio van LotusTM Natural Foods, met de sterke 
merken nākd, BEAR, TREK en Kiddylicious. 

2.8 BESLUIT EN VOORUITZICHTEN 
Het eerste halfjaar van 2022 kondigde zich uitdagend aan. Er waren de ongeziene 
stijging van kosten met daaraan gekoppeld de noodzakelijke prijsverhogingen, 
belangrijke en noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen die op gang moeten komen 
en een verhoogd risico op verstoringen en vertragingen in de bevoorradingsketen. 
Daarbovenop kwam de oorlog in Oekraïne die geleid heeft tot nog meer 
onzekerheden op de energie- en grondstoffenmarkten met als gevolg verder 
oplopende inputkosten voor zowel grondstoffen, verpakking, energie, transport 
als arbeid. 

Ondanks alle uitdagingen heeft Lotus Bakeries opnieuw veerkracht getoond in dit 
eerste semester van 2022. De eerder aangekondigde capaciteitsuitbreidingen 
blijven op schema om tegen het einde van het jaar operationeel te zijn en er is 
double digit organische groei gerealiseerd. De sterke merken van Lotus Bakeries 
hebben hun waarde en kracht bewezen bij de realisatie van de noodzakelijke 
prijsstijgingen. Binnen deze uitdagende context blijven Lotus® Biscoff® en Lotus™ 
Natural Foods meer consumenten aantrekken en sterk groeien met belangrijke 
volumestijgingen voor beide strategische pilaren. 
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Een sterk geloof in de toekomstige groei maakt het noodzakelijk om het 
investeringsprogramma uit te breiden en versnellen. Het totale bedrag voor 
expansie- en onderhoudsinvesteringen voor dit jaar, inclusief de aankoop van een 
stuk grond in Azië zoals aangekondigd op 3 augustus 2022 en de vooruitbetaling 
voor toekomstige uitbreidingen in de VS, wordt geschat op 140 miljoen euro. 
De totale investeringen voor 2023 worden ingeschat op meer dan 100 miljoen 
euro, maar vallen onder het investeringsniveau voor 2022.

Op de middellange termijn zijn de macro-economische en inflatievooruitzichten 
onzeker en volatiel. Het blijft een strategische prioriteit van Lotus Bakeries om 
het groeipotentieel en de groeiambities waar te maken. Om de penetratiegroei 
voor de toekomst te bestendigen, is het cruciaal dat de merken en producten 
betaalbaar blijven. De prijsverhogingen worden naar de klanten toe correct 
en transparant doorgevoerd terwijl Lotus Bakeries ook mee deelt in het 
opvangen van de huidige inflatieschok. Daarom zal Lotus Bakeries de marges 
en de winstgevendheid blijven ondersteunen door besparingen, operationele 
en logistieke efficiëntieverbeteringen, via de productmix en prijszetting. De 
grondstoffen, verpakkingen en energie zijn voor de rest van het jaar 2022 in 
belangrijke mate contractueel ingedekt. Het spreekt voor zich dat de hernieuwing 
van aankoopcontracten sinds eind 2021 tegen hogere tarieven gebeurt, waardoor 
het kostenniveau voor 2022 en volgende jaren gradueel toeneemt. 

CEO Jan Boone aan het einde van de eerste jaarhelft:

“De strategische fundamenten van ons bedrijf blijven 
intact ondanks de globale uitdagingen die er zijn 
op de kortere termijn. Ze stellen ons in staat om de 
vooropgezette en uitzonderlijke groeiambities voor 
Lotus® Biscoff® en Lotus™ Natural Foods in de 
komende jaren te realiseren. Het eerste semester 
levert daar nogmaals het bewijs voor. We groeien 
met meer dan 50 miljoen euro in zes maanden. Het 
gerealiseerde niveau van operationele cashflow laat 
ons bovendien toe om meer dan 100 miljoen euro te 
investeren in de afgelopen 12 maanden en tegelijk de 
netto financiële schuld stabiel en laag te houden op 
minder dan 0,9 keer REBITDA.

Het heeft heel wat inspanning en opvolging van 
iedereen gevraagd, maar is van cruciaal belang dat de 
dringende en noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen 
voor Biscoff® in zowel België als de VS tegen eind 
2022 allemaal binnen de afgesproken budgetten 
operationeel zijn. En dit ondanks de globale 
bevoorradingsproblemen en stijgende kosten. Op 
die manier kan de verdere groei in 2023 opnieuw 
gegarandeerd worden.” 

CEO Jan Boone
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3. BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN

3.1 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
IN DUIZENDEN EUR JAN-JUNI 2022 JAN-JUNI 2021

OMZET 416.771 365.248

Grondstoffen, verpakking en co-productie  (141.955)  (116.825)

Diensten en diverse goederen  (106.303)  (94.266)

Personeelskosten  (85.321)  (75.507)

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  (12.258)  (10.912)

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen  (1.430)  (1.771)

Andere bedrijfskosten  (3.616)  (3.533)

Andere bedrijfsopbrengsten 2.732 2.024 

RECURRENT BEDRIJFSRESULTAAT (REBIT) (1) 68.619 64.460

Niet-recurrent bedrijfsresultaat  (2.106)  (1.294)

BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT) (2) 66.514 63.166

Financieel resultaat  (406)  (1.506)

Interestopbrengsten (-kosten)  (1.344)  (1.342)

Wisselkoerswinsten (-verliezen) 1.301 94 

Overige financiële opbrengsten (kosten)  (363)  (258)

RESULTAAT VAN DE PERIODE VÓÓR BELASTINGEN 66.107 61.660

Winstbelastingen  (15.009)  (13.890)

NETTORESULTAAT 51.098 47.770

Nettoresultaat - toe te rekenen aan:

Minderheidsbelangen 21 5 

Houders van de eigenvermogensinstrumenten van Lotus Bakeries 51.078 47.765 

OVERIGE ELEMENTEN VAN HET TOTAALRESULTAAT

Elementen die later zouden kunnen opgenomen worden in de resultatenrekening 6.314 15.760

Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen 5.976 15.626 

Winst/(Verlies) op kasstroomafdekkingen, na belastingen 338 134 

Elementen die nooit zullen opgenomen worden in de resultatenrekening  (64) -

Herwaarderingswinsten/(-verliezen) op toegezegde pensioenregelingen, na belastingen  (64) -

Overige elementen van het totaalresultaat 6.250 15.760

TOTAALRESULTAAT 57.348 63.530

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen  (5) 42 

Toerekenbaar aan houders van de eigenvermogensinstrumenten van Lotus Bakeries 57.354 63.488 

WINST PER AANDEEL

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 810.935 811.208 

Gewone winst per aandeel (EUR) - toe te rekenen aan:

Minderheidsbelangen 0,03 0,01 

Houders van de eigenvermogensinstrumenten van Lotus Bakeries 62,99 58,88 

Gewogen gemiddeld aantal aandelen na verwateringseffect 812.436 813.078 

Verwaterde winst per aandeel (EUR) - toe te rekenen aan:

Minderheidsbelangen 0,03 0,01 

Houders van de eigenvermogensinstrumenten van Lotus Bakeries 62,87 58,75 

Totaal aantal aandelen(3) 816.013 816.013 

Winst per aandeel (EUR) - toe te rekenen aan:

Minderheidsbelangen 0,03 0,01 

Houders van de eigenvermogensinstrumenten van Lotus Bakeries 62,59 58,53 

1 REBIT wordt gedefinieerd als het recurrent bedrijfsresultaat, bestaande uit alle opbrengsten en kosten die betrekking hebben op de normale bedrijfsuitoefening.

2 EBIT wordt gedefinieerd als het recurrent bedrijfsresultaat + niet-recurrent bedrijfsresultaat.

3 Totaal aantal aandelen, inclusief eigen aandelen.
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3.2 GECONSOLIDEERDE BALANS 
IN DUIZENDEN EUR 30/06/2022 31/12/2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA 749.933 690.120

Goodwill 224.306 224.846

Immateriële vaste activa 143.634 144.745

Materiële vaste activa 365.142 307.725

Investeringen in andere vennootschappen 13.833 9.755

Uitgestelde belastingvorderingen 2.086 2.182

Andere langlopende vorderingen 932 867

VLOTTENDE ACTIVA 291.424 301.972
Voorraden 73.221 57.901

Handelsvorderingen 103.518 94.549

Overige vorderingen 11.460 10.615

Actuele belastingvorderingen 8.243 5.276

Overige financiële activa 101 -

Geldmiddelen en kasequivalenten 91.050 132.160

Overige vlottende activa 3.831 1.471

TOTAAL ACTIVA 1.041.357 992.092

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

EIGEN VERMOGEN 535.432 519.532

Kapitaal 16.388 16.388

Overgedragen resultaten 559.310 539.590

Eigen aandelen  (19.355)  (9.514)

Overige reserves  (20.910)  (26.932)

Minderheidsbelangen - -

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 286.812 289.450

Rentedragende verplichtingen 215.563 218.837

Uitgestelde belastingverplichtingen 65.290 64.243

Pensioenverplichtingen 4.007 4.020

Voorzieningen 106 116

Afgeleide financiële instrumenten 23 371

Overige langlopende verplichtingen 1.824 1.863

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 219.113 183.110

Rentedragende verplichtingen 45.225 17.439

Pensioenverplichtingen 333 333

Voorzieningen 21 21

Handelsschulden 128.843 125.315

Personeelsgerelateerde schulden 28.438 26.515

BTW schulden 1.066 402

Actuele belastingverplichtingen 5.944 5.850

Overige schulden 2.610 2.144

Overige kortlopende verplichtingen 6.633 5.091

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.041.357 992.092
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3.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
IN DUIZENDEN EUR JAN-JUNI 2022 JAN-JUNI 2021

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Nettoresultaat 51.098 47.770 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 12.258 10.912 

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen 1.430 1.771 

Financieel resultaat 406 1.506 

Winstbelastingen 15.009 13.890 

Kosten verbonden aan op aandelen gebaseerde betalingen 222 208 

Overige - 15 

BRUTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 80.423 76.072 

Afname/(Toename) van voorraden  (15.992)  (11.226)

Afname/(Toename) van handelsvorderingen  (8.958)  (21.760)

Afname/(Toename) van de overige activa  (3.164)  (2.279)

Toename/(Afname) van handelsschulden 3.231 1.282 

Toename/(Afname) van de overige verplichtingen 4.013 379 

MUTATIE VAN HET WERKKAPITAAL  (20.870)  (33.604)

Betaalde winstbelastingen  (17.169)  (17.827)

Betaalde interesten  (1.392)  (1.445)

Andere ontvangen/(betaalde) financiële opbrengsten en kosten 162 615 

NETTOKASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 41.154 23.811 

INVESTERINGSACTIVITEITEN
(Im)materiële vaste activa - Aanschaffingen  (54.837)  (12.978)

(Im)materiële vaste activa - Verkopen 15 -

Verwerving van dochterondernemingen -  (274)

Financiële activa - Investeringen  (4.078)  (2.700)

NETTOKASSTROOM GEBRUIKT IN INVESTERINGSACTIVITEITEN  (58.900)  (15.952)

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Betaalde dividenden  (32.679)  (27.557)

Aan- en verkoop van eigen aandelen  (9.263) 2.969 

Ontvangsten / (Terugbetaling) langlopende leningen  (7.000) 23.000 

Ontvangsten / (Terugbetaling) kortlopende leningen 27.000 4.480 

Terugbetaling van leaseverplichtingen  (2.259)  (1.687)

Ontvangsten / (Terugbetaling) langlopende vorderingen  (80)  (42)

NETTOKASSTROOM (GEBRUIKT IN)/UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN  (24.282) 1.163 

NETTO MUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN  (42.028) 9.022 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 132.160 81.261 

Impact wisselkoersfluctuaties 918 954 

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN PER 30 JUNI 91.050 91.237 
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3.4 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN 

IN DUIZENDEN EUR
GEPLAATST

KAPITAAL
UITGIFTE-

PREMIE KAPITAAL
GECONSOLIDEERDE

RESERVES EIGEN AANDELEN
OMREKENINGS-

VERSCHILLEN

HERWAARDERINGS-
WINSTEN/(-VERLIEZEN) OP 

TOEGEZEGDE PENSIOEN-
REGELINGEN

KASSTROOM-
AFDEKKINGS- 

RESERVES
OVERIGE 

RESERVES
EIGEN VERMOGEN 

DEEL GROEP
MINDERHEIDS-

BELANGEN
TOTAAL 

EIGEN VERMOGEN

EIGEN VERMOGEN PER 1 JANUARI 2022 3.591 12.797 16.388 539.590  (9.514)  (26.040)  (613)  (279)  (26.932) 519.532 - 519.532 

Nettoresultaat van de periode - - - 51.078 - - - - - 51.078 21 51.098 

Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen - - - - - 6.002 - - 6.002 6.002  (26) 5.976 

Herwaarderingswinsten/(-verliezen) op toegezegde pensioenregelingen - - - - - -  (49) -  (49)  (49) -  (49)

Winst/(Verlies) op kasstroomafdekkingen - - - - - - - 450 450 450 - 450 

Belastingen op de overige elementen van het totaalresultaat - - - - - -  (15)  (112)  (127)  (127) -  (127)

Overige elementen van het totaalresultaat - - - - - 6.002  (64) 338 6.276 6.276  (26) 6.250 

Totaalresultaat - - - 51.078 - 6.002  (64) 338 6.276 57.354  (5) 57.348 

Dividenden - - -  (32.428) - - - - -  (32.428)  (293)  (32.721)

Aankoop/verkoop eigen aandelen - - - 578  (9.841) - - - -  (9.263) -  (9.263)

Op aandelen gebaseerde betalingen - - - 222 - - - - - 222 - 222 

Impact geschreven putopties op minderheidsbelangen - - -  (43) -  (255) - -  (255)  (298) 298 -

Andere - - - 313 - - - - - 313 - 313 

EIGEN VERMOGEN PER 30 JUNI 2022 3.591 12.797 16.388 559.310  (19.355)  (20.293)  (677) 59  (20.911) 535.432 - 535.431 

EIGEN VERMOGEN PER 1 JANUARI 2021 3.591 12.797 16.388 476.724  (11.474)  (47.143)  (280)  (538)  (47.961) 433.677 67 433.744 

Nettoresultaat van de periode - - - 47.765 - - - - - 47.765 5 47.770 

Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen - - - - - 15.590 - - 15.590 15.590 37 15.627 

Winst/(Verlies) op kasstroomafdekkingen - - - - - - - 179 179 179 - 179 

Belastingen op de overige elementen van het totaalresultaat - - - - - - -  (45)  (45)  (45) -  (45)

Overige elementen van het totaalresultaat - - - - - 15.590 - 134 15.724 15.724 37 15.761 

Totaalresultaat - - - 47.765 - 15.590 - 134 15.724 63.489 42 63.531 

Dividenden - - -  (28.968) - - - - -  (28.968) -  (28.968)

Aankoop/verkoop eigen aandelen - - - - 1.851 - - - - 1.851 - 1.851 

Op aandelen gebaseerde betalingen - - - 208 - - - - - 208 - 208 

Minderheidsbelangen als gevolg van bedrijfscombinaties - - -  (207) - - - - -  (207)  (67)  (274)

Impact geschreven putopties op minderheidsbelangen - - - 42 - - - - - 42  (42) -

Andere - - - 1.134 - - - - - 1.134 - 1.134 

EIGEN VERMOGEN PER 30 JUNI 2021 3.591 12.797 16.388 496.698  (9.623)  (31.553)  (280)  (404)  (32.237) 471.226 - 471.226 
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IN DUIZENDEN EUR
GEPLAATST

KAPITAAL
UITGIFTE-

PREMIE KAPITAAL
GECONSOLIDEERDE

RESERVES EIGEN AANDELEN
OMREKENINGS-

VERSCHILLEN

HERWAARDERINGS-
WINSTEN/(-VERLIEZEN) OP 

TOEGEZEGDE PENSIOEN-
REGELINGEN

KASSTROOM-
AFDEKKINGS- 

RESERVES
OVERIGE 

RESERVES
EIGEN VERMOGEN 

DEEL GROEP
MINDERHEIDS-

BELANGEN
TOTAAL 

EIGEN VERMOGEN

EIGEN VERMOGEN PER 1 JANUARI 2022 3.591 12.797 16.388 539.590  (9.514)  (26.040)  (613)  (279)  (26.932) 519.532 - 519.532 

Nettoresultaat van de periode - - - 51.078 - - - - - 51.078 21 51.098 

Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen - - - - - 6.002 - - 6.002 6.002  (26) 5.976 

Herwaarderingswinsten/(-verliezen) op toegezegde pensioenregelingen - - - - - -  (49) -  (49)  (49) -  (49)

Winst/(Verlies) op kasstroomafdekkingen - - - - - - - 450 450 450 - 450 

Belastingen op de overige elementen van het totaalresultaat - - - - - -  (15)  (112)  (127)  (127) -  (127)

Overige elementen van het totaalresultaat - - - - - 6.002  (64) 338 6.276 6.276  (26) 6.250 

Totaalresultaat - - - 51.078 - 6.002  (64) 338 6.276 57.354  (5) 57.348 

Dividenden - - -  (32.428) - - - - -  (32.428)  (293)  (32.721)

Aankoop/verkoop eigen aandelen - - - 578  (9.841) - - - -  (9.263) -  (9.263)

Op aandelen gebaseerde betalingen - - - 222 - - - - - 222 - 222 

Impact geschreven putopties op minderheidsbelangen - - -  (43) -  (255) - -  (255)  (298) 298 -

Andere - - - 313 - - - - - 313 - 313 

EIGEN VERMOGEN PER 30 JUNI 2022 3.591 12.797 16.388 559.310  (19.355)  (20.293)  (677) 59  (20.911) 535.432 - 535.431 

EIGEN VERMOGEN PER 1 JANUARI 2021 3.591 12.797 16.388 476.724  (11.474)  (47.143)  (280)  (538)  (47.961) 433.677 67 433.744 

Nettoresultaat van de periode - - - 47.765 - - - - - 47.765 5 47.770 

Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen - - - - - 15.590 - - 15.590 15.590 37 15.627 

Winst/(Verlies) op kasstroomafdekkingen - - - - - - - 179 179 179 - 179 

Belastingen op de overige elementen van het totaalresultaat - - - - - - -  (45)  (45)  (45) -  (45)

Overige elementen van het totaalresultaat - - - - - 15.590 - 134 15.724 15.724 37 15.761 

Totaalresultaat - - - 47.765 - 15.590 - 134 15.724 63.489 42 63.531 

Dividenden - - -  (28.968) - - - - -  (28.968) -  (28.968)

Aankoop/verkoop eigen aandelen - - - - 1.851 - - - - 1.851 - 1.851 

Op aandelen gebaseerde betalingen - - - 208 - - - - - 208 - 208 

Minderheidsbelangen als gevolg van bedrijfscombinaties - - -  (207) - - - - -  (207)  (67)  (274)

Impact geschreven putopties op minderheidsbelangen - - - 42 - - - - - 42  (42) -

Andere - - - 1.134 - - - - - 1.134 - 1.134 

EIGEN VERMOGEN PER 30 JUNI 2021 3.591 12.797 16.388 496.698  (9.623)  (31.553)  (280)  (404)  (32.237) 471.226 - 471.226 
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4. TOELICHTINGEN BIJ DE BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN

4.1 CONFORMITEITSVERKLARING
Deze beknopte geconsolideerde f inanciële staten zi jn opgesteld in 
overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving, zoals 
goedgekeurd door de Europese Unie. Deze halfjaarlijkse financiële staten voldoen 
tevens aan de vereisten van het KB van 14 november 2007. 

De activ iteiten van de Groep zi jn s lechts beperkt onderhevig aan 
seizoenschommelingen tijdens het jaar. Naar aanleiding hiervan werd er geen 
bijkomende toelichting opgenomen voor de 12 maanden periode eindigend op 
de tussentijdse rapporteringsdatum (IAS 34.21).

De waarderingsregels die in het verslag werden toegepast, zijn conform deze 
van het vorig boekjaar. De volgende nieuwe standaarden en wijzigingen aan 
standaarden zijn voor het eerst verplicht van toepassing voor het boekjaar startend 
op 1 januari 2022 maar hebben geen effect op de resultaten, de verslaggeving 
of de financiële staten van Lotus Bakeries:

• Aanpassingen aan IFRS 3 – Bedrijfscombinaties: Referenties naar het 
conceptueel raamwerk

• Aanpassingen aan IAS 16 – Materiële vaste activa: inkomsten verkre-
gen vóór het beoogde gebruik 

• Aanpassingen aan IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplich-
tingen en voorwaardelijke activa: verlieslatende contracten – kost om 
het contract na te leven

• Jaarlijkse verbeteringen 2018–2020
• Aanpassing aan IFRS 16 Leaseovereenkomsten: Huurconcessies in 

verband met COVID-19 na 30 juni 2021

Een aantal nieuwe standaarden, aanpassingen aan bestaande standaarden en 
jaarlijkse verbeteringscycli zijn gepubliceerd en zijn verplicht voor de eerste 
toepassing voor het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2023 of latere 
periodes, en zijn niet vervroegd toegepast. De meest relevante worden hieronder 
uiteengezet: 

• Aanpassing van IAS 1 Classificatie van verplichtingen als kortlopend 
of langlopend (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, maar 
nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie): De aanpassingen 
geven een algemenere benadering weer van de classificatie van ver-
plichtingen volgens IAS 1 op basis van de contractuele bepalingen die 
op balansdatum van toepassing zijn. 

• Aanpassing van IAS 1 - Presentatie van de jaarrekening en IFRS Prac-
tice Statement 2 – Toelichtingen van grondslagen voor financiële 
verslaggeving (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, maar 
nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie). 

• Aanpassingen van IAS 8 - Grondslagen voor financiële verslaggeving, 
schattingswijzigingen en fouten: Definitie van boekhoudkundige schat-
tingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, maar nog niet 
goedgekeurd binnen de Europese Unie). De aanpassingen van IAS 8 
verduidelijken hoe ondernemingen een onderscheid moeten maken 
tussen wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving en 
wijzigingen in de schattingen. 

• Aanpassingen van IAS 12 - Winstbelastingen: Uitgestelde belastingen 
met betrekking tot activa en verplichtingen die voortvloeien uit een 
enkele transactie (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, 
maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie). De wijzigingen 
verduidelijken hoe ondernemingen uitgestelde belastingen op transac-
ties zoals leases en ontmantelingsverplichtingen administratief moeten 
verwerken. De belangrijkste wijziging in de wijzigingen is een vrijstelling 
van de vrijstelling van eerste opname van IAS 12. De vrijstelling voor 
eerste opname geldt bijgevolg niet voor transacties waarbij gelijke 
bedragen aan aftrekbare en belastbare tijdelijke verschillen ontstaan 
bij de eerste opname. 

De hierboven vermelde standaarden hebben geen impact gehad op de 
tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening.

4.2 OPERATIONELE SEGMENTEN
Zowel naar verkoop, productie als interne rapportering is de Groep georganiseerd 
volgens geografische regio’s. De in de segmentinformatie weergegeven 
regio’s, welke gesteund zijn op het intern rapporteringssysteem, zijn als volgt 
samengesteld:

• België: verkoop door Sales Office België en de intragroepsverkopen 
door de fabrieken in België 

• Frankrijk: verkoop door Sales Office Frankrijk en de intragroepsver-
kopen door de fabrieken in Frankrijk 

• Nederland: verkoop door Sales Office Nederland en de intragroeps-
verkopen door de fabrieken in Nederland 

• VK: verkoop door Sales Office Verenigd Koninkrijk, Natural Balance 
Foods, Urban Fresh Foods en Kiddylicious en de productie van Lotus 
South Africa Manufacturing 

• Overige: verkoop vanuit België naar landen zonder eigen Sales Office 
en door eigen Sales Offices in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 
Tsjechië/Slowakije, Verenigde Staten, Spanje, Italië, China, Zuid-Korea, 
Zweden/Finland plus productie in Zweden en de VS. 

De verkopen tussen de verschillende segmenten worden gerealiseerd aan 
marktconforme voorwaarden.
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PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2022

IN DUIZENDEN EUR BELGIË FRANKRIJK NEDERLAND VK OVERIGE ELIMINATIES + GROEP TOTAAL

OMZET

Verkopen aan externe klanten 88.797 48.140 38.965 95.868 145.001 - 416.771 

Intragroep verkopen 89.490 6.457 528 12.512 13.676  (122.663) -

Totale omzet 178.287 54.597 39.493 108.380 158.677  (122.663) 416.771 

RESULTATEN

Gesegmenteerde REBIT 19.690 3.502 4.370 17.879 19.920 3.259 68.619 
Niet-recurrent bedrijfsresultaat  (5) -  (365) 306  (1.879)  (163)  (2.106)

Gesegmenteerde EBIT 66.514 

Financieel resultaat  (406)

Resultaat van de periode vóór belastingen 66.107 

Winstbelastingen  (15.009)

Nettoresultaat 51.098 

ANDERE GESEGMENTEERDE INFORMATIE

Investeringsuitgaven:

Materiële vaste activa 21.735 187 341 1.883 28.090 1.605 53.841 

Immateriële vaste activa - - - - 530 467 997 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 5.469 595 1.478 624 2.708 1.384 12.258 

PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2021
 
IN DUIZENDEN EUR BELGIË FRANKRIJK NEDERLAND VK OVERIGE ELIMINATIES + GROEP TOTAAL

OMZET

Verkopen aan externe klanten 82.710 46.500 40.932 87.236 107.869 - 365.248 

Intragroep verkopen 82.068 6.256 2.371 7.369 528  (98.592) -

Totale omzet 164.777 52.757 43.303 94.605 108.398  (98.592) 365.248 

RESULTATEN

Gesegmenteerde REBIT 21.787 2.740 5.326 16.069 15.992 2.546 64.460 
Niet-recurrent bedrijfsresultaat  (435)  (12)  (115)  (298)  (364)  (70)  (1.294)

Gesegmenteerde EBIT 63.166 

Financieel resultaat  (1.506)

Resultaat van de periode vóór belastingen 61.660 

Winstbelastingen  (13.890)

Nettoresultaat 47.770 

ANDERE GESEGMENTEERDE INFORMATIE

Investeringsuitgaven:

Materiële vaste activa 5.423 136 544 1.617 4.829 750 13.299 

Immateriële vaste activa - - - - 11 1.243 1.254 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 5.042 603 1.428 324 2.450 1.065 10.912 



Halfjaarverslag 2022 Lotus Bakeries - 16

4.3 EIGEN AANDELEN
Op 30 juni 2022 hield Lotus Bakeries 5.250 eigen aandelen aan ten opzichte 
van 816.013 uitgegeven aandelen. Deze aandelen, ingekocht in het kader van 
de optieplannen voor hoger kader en directie, zijn in mindering gebracht van 
het eigen vermogen.

Op 31 december 2021 hield Lotus Bakeries 4.110 eigen aandelen aan ten opzichte 
van een totaal van 816.013 uitgegeven aandelen. 

4.4 DIVIDENDEN
Op 13 mei 2022 werden dividenden over het boekjaar 2021 betaalbaar gesteld 
voor een brutobedrag van EUR 32.640.520. 

Op 18 mei 2021 werden dividenden over het boekjaar 2020 betaalbaar gesteld 
voor een brutobedrag van EUR 28.968.462. 

4.5 VERBINTENISSEN VOOR DE VERWERVING VAN MATERIËLE VASTE 
ACTIVA
Per 30 juni 2022 heeft de Groep voor EUR 63,7 miljoen verplichtingen (EUR 
35,7 miljoen per 31 december 2021) voor de aanschaffing van materiële vaste 
activa.

5. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

Er zijn geen wezenlijke wijzigingen betreffende de risico’s en onzekerheden voor 
de Groep zoals uiteengezet in het ‘Verslag van de Raad van Bestuur’ van het 
jaarverslag 2021. 

Deze informatie over risico’s en onzekerheden werd opgenomen in het jaarverslag 
2021 (Hoofdstuk 4 – Verslag van de Raad van Bestuur).

Lotus Bakeries heeft beperkte blootstelling aan Rusland en Oekraïne met een 
omzet die minder dan 0,1% van de totale omzet vertegenwoordigt. Het bedrijf 
heeft geen legale entiteit noch personeel in deze landen.

6. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

De transacties met aandeelhouders en verbonden partijen zijn van aard en impact 
niet materieel gewijzigd ten opzichte van het einde van vorig boekjaar, bijgevolg 
werd geen aangepaste informatie toegevoegd aan deze tussentijdse financiële 
staten. 

De vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerend 
management worden op jaarlijkse basis bepaald, bijgevolg zijn geen verdere 
details opgenomen in deze tussentijdse financiële staten.
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7. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OMTRENT DE BEOORDELING VAN 
DE BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VOOR DE 
PERIODE AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2022

INLEIDING
Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van de in bijlage opgenomen 
geconsolideerde balans van Lotus Bakeries NV en haar dochtervennootschappen 
op 30 juni 2022 en de daarbij horende geconsolideerde resultatenrekening, het 
geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd 
kasstroomoverzicht over de periode van 6 maanden afgesloten op die datum, 
evenals van de toelichtingen. De raad van bestuur is verantwoordelijk dat deze 
beknopte geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld en gepresenteerd in 
overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het 
is onze verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren over deze beknopte 
geconsolideerde financiële staten op basis van onze beoordeling.

OMVANG VAN DE BEOORDELING 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de “International 
Standard on Review Engagements 2410 – Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of the Entity”. Een beoordeling van 
tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen 
aan hoofdzakelijk financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het 
toepassen van analytische en andere procedures van beoordeling. De reikwijdte 
van een beoordeling is substantieel kleiner dan een controle uitgevoerd volgens 
“International Standards on Auditing” en laat ons bijgevolg niet toe om met 
zekerheid te stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens die zouden 
geïdentificeerd zijn indien we een volkomen controle zouden hebben uitgevoerd. 
Wij brengen dan ook geen controleoordeel tot uitdrukking.

BESLUIT
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons 
doet aannemen dat de bijgaande beknopte geconsolideerde financiële staten, 
in alle van materieel belang zijnde opzichten niet opgesteld zouden zijn in 
overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

Gent, 11 augustus 2022

PwC Bedrijfsrevisoren BV 
vertegenwoordigd door

Lien Winne 
Bedrijfsrevisor
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8. VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE  
PERSONEN VOOR HET HALFJAARLIJKS  
FINANCIEEL VERSLAG
We verklaren, voor zover ons bekend, dat de beknopte geconsolideerde financiële 
staten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2022, opgesteld 
overeenkomstig IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving zoals goedgekeurd 
door de Europese Unie, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de 
financiële toestand en van de resultaten van de Vennootschap en de in de 
consolidatie opgenomen dochterondernemingen, en dat het Halfjaarlijks 
Financieel Verslag een getrouw overzicht geeft van belangrijke gebeurtenissen 
die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en van de 
belangrijkste transacties met verbonden partijen, en het effect daarvan op de 
tussentijdse verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden. 

In naam en voor rekening van de Raad van Bestuur,

Jan Boone 

CEO 

Lembeke, 11 augustus 2022



CONTACT
Voor verdere verduidelijking omtrent de gegevens in dit verslag of meer 
informatie omtent de Groep Lotus Bakeries kan men zich wenden tot:

Lotus Bakeries NV
Corporate Secretary
Gentstraat 1
B-9971 Lembeke

T + 32 9 376 26 11
corporate@lotusbakeries.com


