Persmededeling – Gereglementeerde informatie – Embargo 31 maart 2021 om 17.40 uur

Resultaten 2020 van Floridienne Groep:
Veerkracht van onze activiteiten ten aanzien van de crisis
verbonden aan COVID-19
Nettoresultaat, aandeel Groep, beïnvloed door eenmalige
elementen
•

Tragere groei van de Divisie Life Sciences door de beperkingen die bepaalde landen
stellen aan het vrij verkeer van goederen en diensten
o Acquisitie door Biobest in november 2020 van de vennootschap Beneficial Insectary Inc.,
de grootste producent van de Amerikaanse markt in geïntegreerde biologische
bestrijding.
o Ontwikkeling van de activiteiten van Enzybel met lopende investeringen om de
productiecapaciteiten van enzymen van plantaardige en dierlijke oorsprong te verhogen.
o De Divisie meent dat de uitzonderlijke kosten die ze over het boekjaar 2020 opliep,
boven de € 6,0 miljoen gaan en bijkomende kosten omvatten die rechtstreeks verband
houden met COVID-19, voor een totaal van € 4,5 miljoen.
o Geboekte waardeverminderingen op onze andere activiteiten voor een totaal van € 2,9
miljoen.

•

Weerstand van de Divisie Gourmet Food aan de mistroostigheid van de horeca-activiteiten
o Sterke daling van de verkoop, met het verlies van bepaalde handelsmarkten voor zalm
en de impact van de lockdowns op de horeca-activiteiten.
o Verbetering van de marges dankzij een ontspanning die op de grondstofprijzen werd
waargenomen.
o Overdracht van de dochterbedrijven Gel Manche S.A.S. en Salm Invest N.V. in januari
2021 en hertoespitsing van de Divisie op haar specialiteitenmarkten.
o Onze specialiteitenmarkten hebben geleden onder een negatieve invloed van COVID-19,
die op € 1,5 miljoen geraamd wordt en die vooral te maken heeft met een geringere
verkoop van onze feestproducten en met uitzonderlijke kosten.

•

De Divisie Chemicals houdt goed stand in een moeilijke omgeving
o Toename van de volumes ingezamelde batterijen in onze activiteit Recyclage, maar een
rentabiliteit die aangetast werd door de sluiting van de fabriek gedurende 3 maanden
wegens de beperkingen door de lockdownmaatregelen en de heropstart van het
productieapparaat. De kosten voor deze productiestops en de bijkomende kosten door
COVID-19 worden op € 1,0 miljoen geraamd voor de vennootschap SNAM.
o Het Turkse dochterbedrijf Kimflor, dat actief is in de productie en de commercialisering
van PVC-stabilisatoren, houdt zich goed.
o Overdracht van ons Duits dochterbedrijf IKA, dat ook actief is in de PVC-stabilisatoren.

•

Lager geconsolideerd nettoresultaat met € 8,4 miljoen.

•

Vooruitzichten
o De diversifiëring van onze Groep en de aard van onze activiteiten maakten het ons
mogelijk om goed te weerstaan aan de crisis die de COVID-19-pandemie tijdens het
boekjaar 2020 veroorzaakte.
o Onze Divisies zouden partij moeten trekken van een verwachte verbetering in 2021 van
de gezondheidssituatie en van een versoepeling van de lockdownmaatregelen die in het
kader van de strijd tegen de pandemie worden uitgevaardigd.
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Kerncijfers van FLORIDIENNE GROEP
De geconsolideerde en financiële staten van Floridienne Groep per 31 december 2020 werden door de
Raad van Bestuur van Floridienne N.V. afgesloten op 25 maart 2021. Ze zullen op 1 juni 2021 worden
voorgesteld aan de Algemene Vergadering.
Geconsolideerde kerncijfers
(IFRS)

12/2020

12/2019

Omzet

Divisie Gourmet Food
Divisie Life Sciences
Divisie Chemicals
Corporate
Geconsolideerd
Geconsolideerd resultaat
aandeel Floridienne

166,5
151,4
56,0
373,9

Aantal aandelen [**]
Geconsolideerd nettoresultaat aandeel
Floridienne

12/2019

EBITDA

201,0
148,3
61,0
410,3

Geconsolideerde balansgegevens (IFRS)
Geconsolideerd eigen vermogen
Financiële nettoschulden [*]
Balanstotaal
Gegevens per aandeel

12/2020

6,1
27,4
6,5
-2,0
38,0

6,1
24,4
6,0
-2,1
34,4

12/2020
142,9
98,7
390,8

12/2020

12/2019

Geconsolideerd
nettoresultaat na
belasting
0,1
0,8
8,7
11,5
2,0
3,4
-2,4
-2,6
8,4
13,2
4,3
9,1

12/2019
143,4
92,0
345,1

Basis
Verwaterd
12/2020
12/2019 12/2020 12/2019
979.494 979.494 979.494 979.494
4,36
9,30
4,36
9,30

[*] In dit bedrag zijn de schulden uit huurverplichting en de schulden verbonden aan de koop- en verkoopopties die worden
overeengekomen met de minderheidsaandeelhouders van bepaalde participaties niet inbegrepen.
[**] Op 31 december 2020 bedroeg het aantal eigen aandelen in handen van de groep 17.363 effecten, als gewogen
gemiddelde van de aandelen in omloop tijdens het boekjaar, met uitsluiting van de eigen aandelen verworven door de
vennootschap of haar dochterbedrijven.

Gebruikte Alternatieve Prestatie-Indicatoren (API) in deze mededeling
EBITDA: De EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) wordt berekend
op basis van het Operationeel Resultaat, gecorrigeerd met de Afschrijvingen en Waardeverminderingen.
Nettoschuld: De nettoschuld is samengesteld uit de langlopende en kortlopende financiële schulden,
waarvan de thesaurie is afgetrokken.
Verwaterd resultaat per aandeel: Gezien de Vennootschap geen potentiële aandelen (converteerbare
schulden), noch optieplannen heeft, is het verwaterd resultaat per aandeel gelijk aan het basisresultaat per
aandeel (geen aanpassingen nodig).
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Toelichting bij de activiteitssectoren
Divisie Life Sciences
•

EBITDA: € 27,4 miljoen (+12%), Nettoresultaat: € 8,7 miljoen (-€ 2,8 miljoen)

•

Acquisitie door Biobest in november 2020 van de vennootschap Beneficial Insectary Inc.,
grootste producent van de Amerikaanse markt van de geïntegreerde biologische bestrijding.

•

Ontwikkeling van de activiteiten van Enzybel met lopende investeringen om de
productiecapaciteiten van enzymen van dierlijke en plantaardige oorsprong te verhogen.

•

Genoteerde waardeverminderingen op onze andere activiteiten voor een totaal van € 2,9
miljoen.

Perimeterwijzigingen
Op 30 november 2020 nam BIOBEST het Amerikaanse bedrijf Beneficial Insectary Inc. over.
BENEFICIAL INSECTARY is gelegen in Redding (Californië) en is de grootste producent van de
Amerikaanse markt in geïntegreerde biologische bestrijding. Het bedrijf vertegenwoordigt een omzet
van zowat 25 miljoen USD. Het is een nuttige aanvulling op de aanwezigheid van BIOBEST groep in
de Verenigde Staten.
BENEFICIAL INSECTARY is geconsolideerd sinds 1 december 2020. De acquisitie gaf aanleiding tot
de erkenning van een provisoire goodwill ten belope van € 30,3 miljoen.

Activiteit 2020
De omzet van de Divisie Life Sciences bedraagt € 151,4 miljoen op 31 december 2020, tegen € 148,3
miljoen op 31 december 2019. De Divisie zag de groei van haar verkoop vertragen in 2020, tot 2% (na
een stijging van 25% in 2019). De markten waarop de Divisie werkt, werden verstoord door de huidige
pandemie. Ze blijven echter positief ogen.
BIOBEST, actief in oplossingen voor de biologische bestrijding in de landbouw, legt een groei voor
zowel in verkoop als in rentabiliteit. Het bedrijf moest echter het hoofd bieden aan hoge uitzonderlijke
kosten door de beperkingen die bepaalde landen oplegden voor het vrij verkeer van goederen en
diensten, als reactie op de COVID-19-pandemie. ENZYBEL ontwikkelde zich verder in de enzymen
van dierlijke en plantaardige oorsprong en zet een ambitieus plan voort voor de verhoging van haar
productiecapaciteiten. Onze andere activiteiten tot slot kenden zwakke resultaten. Dat geldt in het
bijzonder voor SOPRAL in Madagaskar, dat te kampen kreeg met een plotse krimp en een extreme
volatiliteit van de koersen van vanille, die elke activiteit in de productie en distributie van vanille tijdens
het boekjaar hebben verhinderd.
De EBITDA van de Divisie ligt 12% hoger, op € 27,4 miljoen op 31 december 2020, vergeleken met
€ 24,4 miljoen op 31 december 2019. Een strenge beheersing van de uitgaven maakte het de Divisie
mogelijk om haar rentabiliteit te verbeteren en het hoofd te bieden aan bepaalde uitzonderlijke kosten
door de huidige pandemie, in het bijzonder de inflatie van de logistieke kosten wegens de storingen in
de luchtvaartsector. De Divisie meent dat de totale uitzonderlijke kosten die over het boekjaar 2020
werden opgelopen, hoger liggen dan € 6,0 miljoen, en bijkomende kosten door COVID-19 voor in totaal
€ 4,5 miljoen omvatten.
Het nettoresultaat van de Divisie Life Sciences beloopt € 8,7 miljoen in 2020, tegen € 11,5 miljoen voor
het vorige boekjaar. De slechte resultaten van onze activiteiten brachten de Groep ertoe om
waardeverminderingen voor een totaal van € 2,9 miljoen te boeken.
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Divisie Gourmet Food

•

EBITDA: € 6,1 miljoen, Nettoresultaat: € 0,1 miljoen

•

Sterke daling van de verkoop, met het verlies van bepaalde handelsmarkten voor zalm en de
impact van de lockdowns op de horeca-activiteiten.

•

Verbetering van de marges dankzij een ontspanning die op de grondstofprijzen werd
waargenomen.

•

Overdracht van de dochterbedrijven Gel Manche S.A.S. en Salm Invest N.V. in januari 2021.

Perimeterwijziging
Tijdens het boekjaar deed zich geen enkele wijziging voor in de perimeter van de Divisie Gourmet
Food.
De Groep rondde in januari 2021 de verkoop af van haar dochterbedrijf Gel Manche S.A.S., evenals
de overdracht van haar meerderheidsparticipatie in de vennootschap Salm Invest N.V.
GEL MANCHE is gelegen in Carentan, Normandië en is gespecialiseerd in gemixte en gepureerde
producten voor ziekenhuizen. Het bedrijf bereidt en verpakt ook terrines van zeeproducten (vis en
schelpdieren). SALM INVEST is gevestigd in Fleurus (België) en is gespecialiseerd in de handel en
productie van gerookte zalm.
In 2020 werden deze vennootschappen volledig geconsolideerd. Ze vertegenwoordigen een
gecumuleerde omzet van € 56,9 miljoen (een duik met € 32,6 miljoen, vooral met betrekking tot de
activiteiten in de zalmhandel), en een negatieve EBITDA van € 0,5 miljoen (een daling van € 0,9
miljoen).
Deze twee transacties bevestigen het vaste voornemen van de Groep om haar Divisie Gourmet Food
toe te spitsen op haar specialiteitenmarkten.

Activiteit 2020
De omzet van de Divisie klokt af op € 166,5 miljoen op 31 december 2020, ten opzichte van € 201,0
miljoen op 31 december 2019. Deze daling is grotendeels te verklaren door het verlies van bepaalde
markten voor de handel van gerookte zalm (impact geraamd op € 25,6 miljoen) en, in mindere mate,
door de lagere verkoop aan de horeca. De lockdownmaatregelen die in België en in Frankrijk gelden
om COVID-19 te bestrijden, hebben onze horeca-activiteiten sterk verstoord. De hogere verkoop in de
grootdistributie heeft deze geringere activiteit deels kunnen compenseren.
De EBITDA van de Divisie is stabiel op € 6,1 miljoen. De onderliggende prestatie vertoont echter een
gecontrasteerd beeld van activiteit tot activiteit. De vennootschappen die in januari 2021 werden
overgedragen, werden zwaar getroffen door de slinkende verkoop aan de horeca en noteren een
negatieve EBITDA van € 0,5 miljoen, een daling van € 0,9 miljoen. De andere bedrijven die op onze
specialiteitenmarkten gericht zijn, hebben ook geleden onder een negatieve invloed van COVID-19,
die op € 1,5 miljoen wordt geraamd en hoofdzakelijk toe te schrijven is aan minder verkoop van onze
feestproducten en aan uitzonderlijke kosten. Deze vennootschappen slaagden er echter in om hun
EBITDA met € 0,9 miljoen op te trekken, dankzij de ontspanning die op de prijs van bepaalde
grondstoffen werd waargenomen (sint-jakobsnoten) en dankzij het dynamisme van de verkoop in de
grootdistributie.
Het nettoresultaat van de Divisie Gourmet Food komt op € 0,1 miljoen op 31 december 2020,
vergeleken met € 0,8 miljoen op 31 december 2019. Deze daling is te verklaren door de hogere
afschrijvingen in verband met de toegekende investeringen in de groeivakgebieden van de Divisie.
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Divisie Chemicals
•

EBITDA: € 6,5 miljoen, Nettoresultaat: € 2,0 miljoen

•

Toename van het volume ingezamelde batterijen in onze Recyclage-activiteit, maar
aantasting van de rentabiliteit door de sluiting van de fabriek gedurende 3 maanden,
wegens de beperkende lockdownmaatregelen.

•

Kimflor, het Turks dochterbedrijf dat actief is in de productie en de commercialisering van
PVC-stabilisatoren, houdt goed stand.

•

Overdracht van ons Duits dochterbedrijf IKA, eveneens actief in PVC-stabilisatoren.

Perimeterwijziging
De Groep droeg op 6 oktober 2020 haar Duits dochterbedrijf IKA Innovation Kunststoffaufbereitung
GmbH & Co KG (IKA) over.
IKA bevindt zich in Bitterfeld-Wolfen (Duitsland) en ontwikkelt, fabriceert en commercialiseert
stabilisatoren en additieven voor de PVC-industrie. Deze participatie was geconsolideerd tot 30
september 2020.
De overdracht van alle effecten van IKA, maakte het de Groep mogelijk om haar thesaurie te
verstevigen. Deze operatie vertaalt zich echter in een boekverlies van € 1,6 miljoen voor het lopend
boekjaar.

Activiteit 2020
De omzet van de Divisie Chemicals beloopt, door de overdracht van IKA, € 56,0 miljoen op 31
december 2020, tegen € 61,0 miljoen op 31 december 2019.
De recyclage-activiteiten van SNAM worden gedragen door de hogere volumes ingezamelde
batterijen, met name in het segment van de hybride en elektrische autobatterijen. De winstgevendheid
van dit dochterbedrijf werd aangetast door de stopzetting van zijn productiesites gedurende 3
maanden, wegens de beperkingen als gevolg van de lockdownmaatregelen tijdens het boekjaar 2020.
De kosten voor deze productiestops en de bijkomende kosten door COVID-19 worden voor de
vennootschap SNAM op € 1,0 miljoen geraamd.
KIMFLOR, ons dochterbedrijf dat actief is in PVC-stabilisatoren op de Turkse markt, slaagde erin om
zijn rentabiliteit te verbeteren, ondanks een moeilijke omgeving.
De EBITDA van de Divisie ligt voor 2020 op € 6,5 miljoen. De rentabiliteit van de Divisie is stabiel ten
opzichte van 2019, ondanks de impact van COVID-19, de overdracht in de loop van het boekjaar van
haar dochterbedrijf IKA en de doorlopende ontwaarding van de Turkse lira, die KIMFLOR raakt.
Het nettoresultaat van de Divisie Chemicals bedraagt € 2,0 miljoen op 31 december 2020, tegen € 3,4
miljoen op 31 december 2019. Deze vermindering is te verklaren door het verlies van € 1,6 miljoen dat
op de overdracht van IKA werd geboekt.
Divisie Corporate
De Divisie Corporate omvat een geheel van activiteiten in dienstverlening en advies die Floridienne
verleent aan haar dochterbedrijven, en ook activiteiten in de handel van voedselproducten.
Voor de verschillende risico's en onzekerheden waar de Groep mee te maken krijgt, verwijzen wij u
naar het beheersverslag van de Raad van bestuur en naar het financieel jaarverslag die op 30 april
2021 zullen gepubliceerd worden.
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Gebeurtenissen na afsluitdatum
Zoals hiervoor werd uiteengezet, rondde Floridienne op 22 januari 2021 de verkoop van haar
dochterbedrijf Gel Manche S.A.S. en ook de overdracht van haar meerderheidsparticipatie in de
vennootschap Salm Invest N.V. af.

Vooruitzichten van FLORIDIENNE Groep
De coronavirusepidemie COVID-19 zal een grote impact blijven hebben op de economische omgeving
en zou negatief kunnen wegen op onze groei in 2021. Maar, zoals het boekjaar 2020 aantoonde, zijn
de grondslagen van onze Groep positief, zodat wij ons verder zouden moeten kunnen ontwikkelen
ondanks de crisis die deze epidemie veroorzaakt.
De vooruitzichten van de Divisie Life Sciences zijn globaal gunstig. De markten waarop Biobest werkt,
blijven goed ogen en het bedrijf zou partij moeten kunnen trekken van de integratie van haar recente
overnames. Onze activiteit in enzymen heeft vandaag een omvang en een geloofwaardigheid op
internationale schaal, wat haar ontwikkeling op de Amerikaanse en de Aziatische markten zou moeten
doen versnellen. Voor de andere natuurlijke producten blijft het een moeilijke oefening om
vooruitzichten te schetsen, omdat de onzekerheid blijft wegen op de prijzen en de beschikbare volumes
van vanille.
De Divisie Gourmet Food sloot in januari 2021 de overdracht van haar dochterbedrijven GEL MANCHE
en SALM INVEST af. De Divisie legt zich toe op de ontwikkeling van haar specialiteitenmarkten en op
de verbetering van haar rentabiliteit. De voortzetting van haar strategisch plan voor de vereenvoudiging
van haar organisatiestructuren en de specialisering van haar sites, de stabiliteit van de
grondstofprijzen en een geleidelijke heropstart van de horeca zouden deze Divisie in staat moeten
stellen om betere resultaten voor te leggen.
En in de Divisie Chemicals tot slot slaagde ons dochterbedrijf SNAM erin om zich goed te positioneren
voor de inzameling van de grote hoeveelheid batterijen van hybride en elektrische wagens. Ze zal
verder investeren in haar productiecapaciteiten en in haar project voor het hergebruik van batterijen
om ze een tweede leven te geven en de totale levensduur van autobatterijen te verlengen. Ons
dochterbedrijf in Turkije, KIMFLOR, toonde zich uitzonderlijk goed bestand in een bijzonder
ingewikkelde context. Het zou verder gunstig moeten evolueren.
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Agenda
Gewone algemene vergadering

1 juni 2021 om 15 uur

Publicatie van de halfjaarresultaten 2021

30 september 2021

Publicatie van de jaarresultaten 2021

30 april 2022

Verslag van de commissaris
De commissaris, MAZARS Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door P. Lenoir, heeft bevestigd dat
zijn nazichtwerkzaamheden, die substantieel voltooid zijn, in dit stadium geen significante correctie
hebben aangetoond die zou moeten aangebracht worden aan de boekhoudkundige informatie die in
deze mededeling opgenomen is.

Dividenden
De Raad zal de Gewone Algemene Vergadering van 1 juni 2021 voorstellen om een brutodividend van
€ 2,3/aandeel over het boekjaar 2020 te betalen.

Marc Blanpain, Voorzitter

Gaëtan Waucquez, CEO

Contact: Tel.: + 32 2 353 00 28

FLORIDIENNE is een Belgische industriële groep die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en een leiderspositie bekleedt op Europese of
wereldschaal in marktniches of nichemarkten. Haar activiteiten zijn op drie sectoren gericht: Life Sciences, Gourmet Food en Chemicals

