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TUSSENTIJDSE VERKLARING
Financiële staten per 31 maart 2020
Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door de verdere verspreiding van de COVID-19-coronavirusepidemie en de
lockdowns die een aantal landen afriepen, vooral vanaf maart. Door de diversifiëring en de aard van de activiteiten van
onze Groep konden we weerstand bieden aan de negatieve effecten van de pandemie op de economie. Zo noteren we
vandaag een financiële prestatie die weinig verschilt van vorig jaar.
In de Divisie Life Sciences nam de verkoop toe, met een sterke vraag op haar belangrijkste markten. De rentabiliteit liep hier
echter terug, door de uitzonderlijke kosten in verband met de huidige pandemie. Biobest trekt partij van het succes van zijn
oplossingen voor biologische bestrijding, maar moet het hoofd bieden aan hoge logistieke kosten door de beperkingen op het
goederenverkeer die bepaalde landen opleggen. De activiteit Enzymen startte het jaar goed en haalde er voordeel uit dat haar
hoofdklanten voorraden wilden aanleggen. Wel liepen de projecten voor de verhoging van de productiecapaciteiten op onze
sites vertraging op, ook weer als gevolg van de lockdownmaatregelen in bepaalde landen.
De Divisie Gourmet Food slaagde erin om haar rentabiliteit te verbeteren, dankzij het herstel van haar dochterbedrijven in
moeilijkheden, ook al slonk de verkoop door het verlies van bepaalde markten in de zalmhandel. De lockdownmaatregelen die
sinds midden maart in België en Frankrijk gelden, hebben onze activiteiten voor de horeca stilgelegd. De hogere verkoop in de
grootdistributie maakte wel mogelijk om deze krimp in de activiteiten te compenseren. Deze daling zal allicht nog meer
uitgesproken zijn voor het tweede kwartaal.
En tot slot kende de Divisie Chemicals een verkoopgroei omdat onze activiteiten in de productie van stabilisatoren voor PVC
op de Europese markt (IKA) goed standhielden en de volumes ingezamelde batterijen via onze Recyclage-activiteit (SNAM)
toenamen. De lage prijs van gezuiverde metalen woog in het eerste kwartaal op de rentabiliteit van SNAM. KIMFLOR, ons
dochterbedrijf dat actief is in PVC-stabilisatoren in Turkije, handhaaft zich, zelfs in de huidige moeilijke omgeving.
De COVID-19-epidemie maakt de onzekerheid over de economische omgeving van het boekjaar 2020 aanzienlijk groter en
stelt aanzienlijke operationele en logistieke uitdagingen die een negatieve impact zullen hebben op onze groei. Het tweede
kwartaal vooral zal aangetast worden door de lockdownmaatregelen op onze belangrijkste markten, wat ongetwijfeld zal
wegen op de verkoop en op de rentabiliteit van onze Groep.
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FLORIDIENNE is een Belgische industriële holding, die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en op Europese of
wereldschaal leidersposities bekleedt in marktniches of nichemarkten. Haar activiteiten zijn op drie sectoren gericht:
feestvoeding, levenswetenschappen en chemie.
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