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TUSSENTIJDSE VERKLARING 
 

 
Financiële staten per 30 september 2020 

 

De Floridienne Groep meldt voor het derde kwartaal een stabiel of hoger operationeel resultaat in alle drie Divisies. De 

activiteit blijft getekend door de negatieve effecten van de COVID-19-pandemie op de economie, ook al maakten de 

versoepeling van de lockdowns in een aantal landen en de opheffing van een deel van de beperkingen op het verkeer 

van goederen en personen, herstel mogelijk in de loop van het derde kwartaal.  

 

De Divisie Life Sciences trekt partij van een sterke vraag op haar belangrijkste markten en noteerde betere verkoopcijfers en 

een resultaatgroei over de eerste negen maanden van het boekjaar. Dankzij de versoepeling van de beperkingen die bepaalde 

landen oplegden voor het goederenverkeer, kon Biobest in het derde kwartaal beter ingaan op de vraag van zijn klanten en de 

inflatie van zijn logistieke kosten inperken. In de activiteit Enzymen slonk de verkoop in het derde kwartaal, door de aanleg 

van grotere voorraden bij de belangrijkste klanten in het begin van het jaar. De projecten voor de verhoging van de 

productiecapaciteiten van enzymen van natuurlijke oorsprong op onze sites lopen verder en zouden begin volgend jaar rond 

moeten zijn.  

 

Ondanks de lagere verkoop door het verlies van bepaalde markten in de zalmhandel slaagde de Divisie Gourmet Food erin om 

haar rentabiliteit te handhaven, dankzij de opleving bij dochterbedrijven in moeilijkheden en minder druk op de prijzen van 

bepaalde grondstoffen. De belangrijkste lockdownmaatregelen die België en Frankrijk invoerden, werden in het derde kwartaal 

ingetrokken, wat een tijdelijk herstel van de horeca-activiteiten mogelijk maakte, maar ze blijven wel achter op vorig boekjaar. 

De nieuwe lockdownmaatregelen tijdens het vierde kwartaal legden onze activiteiten voor de horeca weer stil. Onze verkoop in 

de grootdistributie zou het ons mogelijk moeten maken om deze knik in de activiteiten in het vierde kwartaal deels te 

compenseren.   

 

In de Divisie Chemie tot slot dikte de verkoop aan, door haar activiteiten in de productie van stabilisatoren voor PVC, na een 

uitzonderlijk zwak tweede kwartaal wegens de lockdowns in Europa en de restricties op het goederenverkeer. De lage prijs van 

gezuiverde metalen bleef wegen op de rentabiliteit van SNAM in het derde kwartaal. KIMFLOR, ons dochterbedrijf dat actief 

is in PVC-stabilisatoren in Turkije, houdt stand ondanks een moeilijke omgeving. Zoals eerder meegedeeld, rondde 

Floridienne op 6 oktober 2020 de verkoop af van haar Duits dochterbedrijf IKA, dat actief is in de productie en de 

commercialisering van stabilisatoren voor PVC in Europa. De resultaten van dit bedrijf zijn geconsolideerd tot die datum.  

 

De COVID-19-epidemie maakt de onzekerheid over de economische omgeving aanzienlijk groter en stelt forse operationele en 

logistieke uitdagingen die een negatieve invloed hebben op onze groei. De Raad van Bestuur blijft vertrouwen op de duidelijke 

veerkracht van de activiteiten van de Groep ten opzichte van de huidige crisis en bevestigt zijn vooropgestelde stabiele 

resultaten voor het volledige boekjaar 2020. 
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Financiële kalender  

 

Jaarresultaten 2020   31 maart 2021 

Eerste tussentijdse verklaring   28 mei 2021 

Gewone Algemene Vergadering   1 juni 2021 

 

**************** 

Contact: 

 

 

 

Marc Blanpain, Voorzitter      Gaëtan Waucquez, CEO 

 

 

 

FLORIDIENNE is een Belgische industriële holding, die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en op Europese en 

wereldschaal leidersposities bekleedt in marktniches of nichemarkten. Haar activiteiten zijn op drie sectoren gericht: 

feestvoeding, levenswetenschappen en chemie.  
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