
Floridienne Group –Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële IFRS-staten per 30 juni 2020  
 

-1- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floridienne Group - Persbericht – Gereglementeerde informatie – Embargo 30/09/2020 17.40 uur - Meegedeeld op 30/09/2020 om 20.40 uur 

 

 

 

 Tussentijds beheersverslag 

30 JUNI 2020 
 

 

Veerkracht van onze activiteiten  

ten aanzien van de crisis veroorzaakt door COVID-19  

 

Voortzetting van het herstelplan van de Divisie Gourmet Food die weerstand biedt aan de 
mistroostigheid van de horeca-activiteiten 

Groei van de Divisie Life Sciences in een ingewikkelde operationele context door de 
beperkingen die sommige landen opleggen voor het vrij verkeer van goederen en 

personen, wat hoge logistieke kosten met zich meebrengt  

Lopend overdrachtsproces van ons Duits dochterbedrijf IKA dat actief is in de productie en 
de commercialisering van PVC-stabilisatoren  
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 Tussentijds beheersverslag van de Groep Floridienne 

1. Geconsolideerde resultaten 

Op 30 juni 2020 beloopt de omzet van Floridienne Group EUR 174,1 miljoen. Dit is een daling van 6,5% 
vergeleken met EUR 186,3 miljoen op 30 juni 2019. De verklaring is vooral te vinden bij het verlies van bepaalde 
handelsmarkten van zalm in onze Divisie Gourmet Food.  

De EBITDA komt neer op EUR 16,5 miljoen op 30 juni 2020 en is stabiel ten opzichte van 30 juni 2019. Daaruit 
spreekt de veerkracht van de Groep tegenover de huidige crisis van de COVID-19-epidemie.  

De afschrijvingen en waardeverliezen bedragen EUR 8,2 miljoen. De afschrijvingen namen met EUR 1,0 
miljoen toe in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019, door de investeringen in onze dochterbedrijven. 
Een waardeverlies van EUR 1,2 miljoen werd geboekt op de goodwill van de activiteiten van het Duitse bedrijf 
IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH & Co KG en van zijn dochters ("IKA"). De Groep startte in 2020 
met een proces voor de overdracht van IKA, dat op 31 augustus 2020 werd afgerond met de ondertekening van 
een contract voor de verkoop aan een groep van industrie-experts en professionele investeerders, die door 
Invest Equity werden aangebracht. Deze overdracht is onderworpen aan de goedkeuring van de 
mededingingsautoriteiten. De activiteiten van IKA worden zodoende opgenomen als vaste activa aangehouden 
voor verkoop (IFRS 5). In 2020 werden waardeverliezen van EUR 1,2 miljoen genoteerd, om de 
boekhoudwaarde van deze activiteiten terug te brengen tot hun marktwaarde, verminderd met de aan hun 
overdracht verbonden kosten.  

Het financieel resultaat is negatief met -EUR 0,3 miljoen, een verschil van -EUR 1,2 miljoen ten overstaan van 
het eerste halfjaar 2019. Dit is te wijten aan wisselkoersschommelingen. 

Het resultaat vóór belastingen klokt af op EUR 6,4 miljoen en krimpt dus met EUR 3,0 miljoen, wat toe te 
schrijven is aan een uitzonderlijk waardeverlies van EUR 1,2 miljoen, de verhoging van de afschrijvingen 
(+EUR 1,0 miljoen) in het licht van het investeringsbeleid van de Groep, en de lagere financiële resultaten als 
gevolg van de valutaschommelingen.  

Het geconsolideerd nettoresultaat beloopt EUR 4,0 miljoen en is aan de aandeelhouders van Floridienne 
toerekenbaar voor EUR 2,1 miljoen (daling van EUR 1,5 miljoen, vooral door het erkende waardeverlies van 
EUR 1,2 miljoen op IKA) en aan de minderheidsbelangen voor EUR 1,9 miljoen (-12,8%). 

Het geconsolideerd eigen vermogen en het eigen vermogen groepsaandeel zijn stabiel en bedragen 
respectievelijk EUR 144,0 miljoen en EUR 120,4 miljoen op 30 juni 2020. 

De netto financiële schuld van de groep komt neer op EUR 86,0 miljoen op 30 juni 2020, tegenover EUR 96,8 
miljoen op 31 december 2019. Deze daling is vooral te verklaren door de seizoengebondenheid van een deel 
van onze activiteiten en, in het bijzonder, de hoge verkoop tijdens de eindejaarsfeesten door onze Divisie 
Gourmet Food.  

De Groep beschikt op 30 juni 2020 over aanzienlijke liquide middelen, namelijk EUR 31,4 miljoen, en kan zo 
zijn strategie van groei in zijn toekomstgerichte vakgebieden voortzetten. Bovendien zal ook de overdracht van 
alle activiteiten van IKA tijdens het tweede halfjaar de thesaurie van de Groep versterken en het toelaten om 
verder de filialen te ondersteunen.  

 

Geconsolideerde financiële gegevens van Floridienne Group 

 

In EUR miljoen 30/06/20 30/06/19

Omzet 174,1 186,3

EBITDA 16,5 16,1

EBIT 8,3 10,1

0,1 0,2

Financieel resultaat -2,0 -0,9

Resultaat voor belastingen 6,4 9,4

Geconsolideerd nettoresultaat 4,0 5,8

2,1 3,6

Aandeel in het nettoresultaat van de participaties 

waarop de vermogensmutatie is toegepast

Geconsolideerd nettoresultaat aandeel Floridienne
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2. Divisie Gourmet Food 

De omzet van de Divisie Gourmet Food ging in het eerste halfjaar van het boekjaar met 19% naar beneden, 
naar EUR 67,1 miljoen, tegen EUR 83,2 miljoen een jaar eerder. Deze daling is grotendeels te verklaren door 
het verlies van bepaalde handelsmarkten voor gerookte zalm (met een geraamd effect van EUR 10 miljoen 
voor het eerste halfjaar) en, in mindere mate, door de geringe verkoop aan de horeca. Door de 
lockdownmaatregelen die in België en Frankrijk van midden maart tot begin juni werden genomen in de strijd 
tegen de COVID-19-epidemie, lagen onze horeca-activiteiten tijdelijk stil. De hogere verkoop in de 
grootdistributie maakte het mogelijk om deze zwakkere activiteit deels te compenseren.  

De EBITDA van deze Divisie neemt toe met EUR 0,6 miljoen, tot EUR -0,3 miljoen op 30 juni 2020, ten 
overstaan van EUR -0,9 miljoen op 30 juni 2019. Kenmerkend voor de activiteit van de Divisie Gourmet Food 
is dat ze zeer seizoengebonden is, omdat haar verkoop sterk verbonden is met de eindejaarsfeesten. Deze 
Divisie legt dus structureel zwakke resultaten voor in het eerste halfjaar van elk boekjaar.  

De verhoging van de rentabiliteit is voornamelijk toe te schrijven aan de positieve effecten van het strategisch 
plan voor de vereenvoudiging en de specialisatie van de productiesites en van de organisatiestructuren van de 
Divisie, en ook door een waargenomen prijsdaling van bepaalde grondstoffen (boter, eieren, sint-jakobsnoten).  

Het nettoresultaat na belastingen bleef omzeggens gelijk, met EUR -3,0 miljoen op 30 juni 2020, tegen een 
verlies van EUR -3,1 miljoen op 30 juni 2019. 

De Divisie Gourmet Food zal ook in het tweede halfjaar nog lijden onder de neerslachtigheid in de horecasector, 
die te wijten is aan de opgelegde beperkingen om de COVID-19-epidemie in te dijken. De effecten van haar 
herstelplan en de waargenomen prijsdaling van bepaalde grondstoffen zouden het haar echter mogelijk moeten 
maken om voor het lopend boekjaar betere operationele resultaten te halen dan vorig jaar.  

Opmerking over LARZUL 

Er lopen nog altijd gerechtelijke procedures in verband met dit bedrijf. De belangrijkste heeft betrekking op zijn 
controle. Er waren tijdens het eerste halfjaar 2020 geen vorderingen van betekenis in deze procedures, die het 
ons mogelijk zouden maken om er onze rechten uit te oefenen of er onze industriële strategie in te voeren.  

In EUR miljoen 30/06/20 30/06/19

Eigen vermogen en langlopende schulden 242,8 227,1

        - Eigen vermogen van Floridienne 120,4 113,5

        - Minderheidsbelangen 23,6 20,3

        - Langlopende schulden 98,9 93,3

Kortlopende schulden 93,2 99,1

Vaste activa 160,2 162,9

Vlottende activa 175,8 163,3

Beurskapitalisatie einde periode 224,3 189,4

In EUR miljoen 30/06/20 30/06/19

Gegevens per aandeel

Aantal aandelen 996.857 996.857

Operationeel resultaat 8,3 10,1

2,2 3,7

Beurskoers einde periode (in EUR) 225,00 190,00

Geconsolideerd nettoresultaat aandeel Floridienne

In EUR miljoen 30/06/20 30/06/19 30/06/20 30/06/19

Divisie Gourmet Food 67,1 83,2 -3,0 -3,1

Divisie Life Sciences 77,8 73,4 8,7 8,0

Divisie Chemicals 29,2 29,7 -0,5 1,9

Divisie Corporate - - -1,3 -1,1

Totaal 174,1 186,3 4,0 5,8

Omzet Nettoresultaat na belasting
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Omdat er geen negatieve indicatoren zijn betreffende de rentabiliteit van Larzul, besliste de Raad om de 
waarden van deze participatie en van onze vordering in de geconsolideerde rekeningen ongewijzigd te houden 
ten opzichte van hun historische boekwaarde, namelijk respectievelijk EUR 2,6 miljoen en EUR 1,5 miljoen. 
Boekhoudkundig wordt deze participatie geboekt bij de "Overige financiële vaste activa" van de 
geconsolideerde balans, bij afwezigheid van een controlebevoegdheid op de onderneming. De situatie wordt 
zeer nauw opgevolgd en zal herbeoordeeld worden in de loop van het tweede halfjaar.  

 

3. Divisie Life Sciences 

De Divisie Life Sciences legt op 30 juni 2020 een omzet van EUR 77,8 miljoen voor. Dit is een groei van 6% 
vergeleken met EUR 73,4 miljoen op 30 juni 2019. Deze stijging vloeit voort uit het dynamisme van alle 
activiteiten van de Divisie, wat erop wijst dat ze in goede gezondheid verkeert en de juiste strategische keuzes 
maakt. 

Biobest, dat actief is in oplossingen voor biologische bestrijding in de landbouw, zag zijn verkoopcijfers 
aandikken, maar kon niet ten volle voldoen aan de vraag, door de logistieke moeilijkheden als gevolg van de 
beperkingen die bepaalde landen oplegden voor het verkeer van goederen, om de COVID-19-epidemie een 
halt toe te roepen.  

De Enzymen activiteit startte het jaar positief en profiteerde ook van de beslissing van haar belangrijkste klanten 
om voorraden aan te leggen. 

De EBITDA neemt met 3% toe, naar EUR 15,6 miljoen, tegen EUR 15,2 miljoen op 30 juni 2019. De Divisie 
moet het hoofd bieden aan bepaalde uitzonderlijke kosten door de huidige pandemie en ondergaat, in het 
bijzonder, een inflatie van haar logistieke kosten door de woelige omstandigheden waarin de luchtvaartsector 
momenteel verkeert.  

Het nettoresultaat na belastingen van de Divisie Life Sciences komt uit op EUR 8,7 miljoen, tegen EUR 8,0 
miljoen op 30 juni 2019, een stijging van 7%. 

De pandemie zal de Divisie nog blijven aantasten, met in het tweede halfjaar een negatieve impact op de groei 
van haar verkoopcijfers en op de operationele kosten. De markten waarop de Divisie Life Sciences actief is, 
blijven echter gunstig, wat in de richting wijst van een hoger resultaat over het hele jaar.  

 

4. Divisie Chemicals 

De omzet van de Divisie Chemicals loopt met 2% terug, tot EUR 29,2 miljoen op 30 juni 2020, in vergelijking 
met EUR 29,7 miljoen op 30 juni 2019. Deze daling is vooral te wijten aan de ontwaarding van de Turkse lira, 
die onze dochteronderneming Kimflor negatief aantast.  

De recyclage-activiteiten van SNAM doen het goed door de hogere volumes ingezamelde batterijen, onder 
meer in het segment van de batterijen van hybride en elektrische wagens. De winstgevendheid van deze 
dochteronderneming blijft echter gevoelig voor schommelingen in de prijs van de gezuiverde metalen die 
opnieuw op de markt worden verkocht.  

Kimflor, ons dochterbedrijf dat actief is in de PVC-stabilisatoren in Turkije, boekte vooruitgang bij een gelijke 
wisselkoers, maar dit werd alsnog geneutraliseerd in euro, door de aanhoudende ontwaarding van de Turkse 
lira in het eerste halfjaar van het boekjaar.  

De EBITDA en het nettoresultaat na belastingen van deze Divisie slinken tot respectievelijk EUR 2,2 miljoen en 
EUR -0,5 miljoen op 30 juni 2020 (ten opzichte van respectievelijk EUR 2,8 miljoen en EUR 1,9 miljoen op 30 
juni 2019). De winstgevendheid van SNAM in het eerste halfjaar werd negatief beïnvloed door de zwakke prijs 
van de gezuiverde metalen en bepaalde uitzonderlijke kosten in verband met de huidige COVID-19-epidemie. 
Het negatief effect van de Turkse lira wordt ingeperkt door een goed beheer van de vlottende activa van Kimflor, 
dat positieve wisselkoersresultaten mogelijk maakt. 

De vooruitzichten op middellange termijn voor deze Divisie zijn positief, met een aanhoudende toename van de 
volumes ingezamelde batterijen via onze recyclage-activiteiten. De Groep rekent erop dat deze Divisie in het 
tweede halfjaar beter zal presteren dan in het eerste halfjaar van het boekjaar. 
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5. Divisie Holding & Corporate 

Het resultaat van de Divisie Holding en Corporate beloopt EUR -1,3 miljoen op 30 juni 2020, wat stabiel is ten 
opzichte van 30 juni 2019.  

 

6. COVID-19-epidemie en vooruitzichten 

In december 2019 brak een coronavirusepidemie uit in bepaalde delen van China (Wuhan). Daarna verspreidde 
COVID-19 zich snel in de hele wereld. Alle landen zijn getroffen en nemen maatregelen om de verdere 
verspreiding van het virus tegen te gaan. De lockdowns in bepaalde landen en de beperkingen op het verkeer 
van goederen en mensen hadden een negatieve invloed op onze operaties.  

De horeca-activiteiten van de Divisie Gourmet Food kregen bijzonder harde klappen door de 
lockdownmaatregelen die België en Frankrijk namen tussen midden maart en begin juni, en blijven lijden onder 
de neerslachtigheid in deze sector. De toenemende verkoop in de grootdistributie maakte het deels mogelijk 
om deze geringere activiteit te compenseren.  

De Divisie Life Sciences staat voor grote operationele en logistieke uitdagingen, die verbonden zijn aan de 
huidige epidemie en aan de beperkingen die bepaalde landen opleggen voor het vrij verkeer van goederen en 
personen. Toch legt deze Divisie een hogere verkoop en winstgevendheid voor en blijft ze voordeel halen uiteen 
sterke vraag naar haar producten. 

En tot slot zal de Divisie Chemicals, als gevolg van het lopend overdrachtsproces van ons Duits dochterbedrijf 
IKA, voortaan nog enkel onze Turkse activiteiten in de productie en de commercialisering van PVC-
stabilisatoren (Kimflor) en onze activiteiten in de recyclage van batterijen (SNAM) omvatten. Kimflor houdt goed 
stand, ondanks een moeilijke omgeving. De winstgevendheid van SNAM werd in het eerste halfjaar negatief 
beïnvloed door de zwakke prijs van de gezuiverde metalen en door bepaalde uitzonderlijke kosten in verband 
met de huidige COVID-19-epidemie. De vooruitzichten op middellange termijn van onze recyclage-activiteit 
blijven positief, met een aanhoudende toename van de volumes ingezamelde batterijen.  

Kortom, de diversifiëring van onze Groep en de aard van onze activiteiten maakten het ons mogelijk om 
weerstand te bieden aan de negatieve gevolgen van deze pandemie op de economie. De COVID-19-epidemie 
maakt de onzekerheid rond de economische omgeving voor het tweede halfjaar 2020 nog een stuk groter en 
stelt forse operationele en logistieke uitdagingen die een negatieve impact zullen blijven hebben op onze groei. 
Toch blijven de grondslagen van onze Groep positief, zodat wij in staat zouden moeten zijn om goed te 
weerstaan aan de crisis die deze pandemie veroorzaakt. Vandaag hebben wij nog geen weet van indicatoren 
van waardeverminderingen die het nodig zouden maken om de hypothesen die werden aangemerkt tijdens de 
impairment test van eind 2019, te herzien. De evolutie van het economisch klimaat wordt echter op de voet 
gevolgd en de situatie zal eind 2020 herbeoordeeld worden. 

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar 2020 zijn globaal positief, met een verwachte verbetering van de 
situatie in de Divisie Gourmet Food en een verdere groei van de Divisie Life Sciences. Tot slot zal de geplande 
overdracht van alle deelbewijzen in IKA tijdens het tweede halfjaar het de Groep mogelijk maken om zijn 
thesaurie te verstevigen.  

Globaal heeft de Raad van Bestuur vertrouwen in de veerkracht van de activiteiten van de Groep ten opzichte 
van de huidige crisis en rekent op stabiele resultaten over het hele boekjaar 2020. 

 

7. Inkoop van eigen aandelen  

Floridienne heeft in het voorbije halfjaar geen eigen aandelen ingekocht. Op 30 juni 2020 heeft de groep 17.363 
eigen aandelen. 
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8. Samenstelling van het aandeelhouderschap  

Volgens de laatste transparantieverklaringen en inlichtingen die aan Floridienne werden meegedeeld, is het 
aandeelhouderschap als volgt samengesteld:  

 

 

9. Verklaring van het Management 

Wij ondergetekenden, Marc Blanpain en Gaëtan Waucquez, bestuurders en leden van het beheercomité, 
verklaren in naam en voor rekening van Floridienne dat voor zover wij weten:  

• De samengevatte financiële staten per 30 juni 2020, opgesteld overeenkomstig de toepasselijke 
boekhoudkundige normen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en 
van de resultaten van Floridienne en van de ondernemingen die in de consolidatie opgenomen zijn.  

• Het halfjaarverslag een getrouwe uiteenzetting bevat van de evolutie van de zaken, van de resultaten 
en van de situatie van de vennootschap en van de ondernemingen die in de consolidatie opgenomen 
zijn. 

• Het halfjaarverslag een getrouwe uiteenzetting bevat van de belangrijke gebeurtenissen en van de 
belangrijkste transacties tussen verbonden partijen, die plaatsvonden in de eerste zes maanden van 
het boekjaar, en over hun weerslag op het geheel van de samengevatte financiële staten, die 
overeenstemmen met de beoordeling in de sectie "Beheer van de risico's en interne controle" van het 
jaarverslag 2019. 

 

10. Externe controle 

Overeenkomstig artikel 13 §7 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen 
van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde 
markt, melden wij dat de tussentijdse geconsolideerde financiële staten die in dit document zijn opgenomen, 
niet werden onderworpen aan een controle (audit) of aan een beperkt onderzoek (beperkt nazicht) door de 
Commissaris. 

 

 

Beluflo S.A. 391.996 39,32%

Philippe de Spoelberch 216.428 21,71%

SRIW 84.176 8,44%

Personnes physiques 61.821 6,20%

Gaëtan Waucquez 21.000 2,11%

Finatco S.A. 22.700 2,28%

Floridienne S.A. 17.363 1,74%

Marinvest S.A. 90.800 9,11%

Sigeco S.A. 11.450 1,15%

Free Float 79.123 7,94%

Aantal aandelen 996.857 100,00%


