
Lotus Bakeries: lekker, lekkerder, lekkerst 

Het went natuurlijk dat Lotus Bakeries 
elk jaar een stevige omzetgroei neerzet, 
maar evident is het allerminst. In dat op-
zicht was 2019 een jaar zoals de voorgaande, 
met een mooie omzetgroei van 10,1 %. De in-
terne groei bedroeg 7,7 %, de overname van 
het Britse Kiddylicious was goed voor 2,4 % 
groei, wisselkoersen hadden een licht po-
sitieve impact. Ter herinnering, in 2018 be-
droeg de omzetgroei 6,2 %, waarvan 5 % in-
terne groei. De omzetgroei in 2017 bedroeg 
3,3 %, de interne groei bij gelijke wisselkoer-
sen kwam toen uit op + 5 %. In 2016 liep de 
omzetgroei op tot 23,2 %, waarvan 11,6 % 
interne groei (zonder overnames). 

De producten van Lotus Bakeries zijn 
ingedeeld in 3 segmenten, met name Lo-
tus Biscoff, dan de natuurlijke tussendoor-
tjes en tenslotte de lokale helden. Lotus 
Biscoff zette een tweecijferige groei neer 
dankzij mooie verkoopprestaties in de 
Verenigde Staten, in het Verenigd Konink-
rijk, in Frankrijk en in China. De internati-
onalisatie van Lotus Biscoff, Lotus Biscoff 
Spread (speculoospasta) en Lotus Biscoff 
Ice Cream blijft dus heel succesvol. Met 
zijn roomijs (Lotus Biscoff Ice Cream) gaat 
de groep ook meer internationaal. Ter-
wijl het product eerst beschikbaar was in 
België en Nederland, werd het gamma nu 
ook beschikbaar in de supermarkten in de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Zuid-Korea. 

De natuurlijke tussendoortjes (Natural 
Foods) kenden eveneens een tweecijferige 
groei. Nakd werd met tv-reclame onder-
steund in het Verenigd Koninkrijk, België 
en Nederland, Bear groeide ook sterk bui-
ten de Britse thuismarkt. Het in 2018 over-
genomen Kiddylicious groeide sterk in het 
Verenigd Koninkrijk door het toevoegen 
van nieuwe distributiegroepen en door uit-
breiding van het assortiment. 

Bij de lokale helden, met name 
regionale specialiteiten in België, 
Nederland, Frankrijk en Zweden, 
blijft Nederland wat achter. De tra-
ditionele ontbijtkoek blijft onder 
druk staan, maar niettemin kon de 
omzet op peil gehouden worden. In 
Frankrijk scoort de groep goed met 
de wafel waarvan de verkoop een 
tweecijferige groei kende. In Zwe-
den kende Annas voor het vijfde 
jaar op rij groei, ook lanceerde de 
groep er Annas Pepparkakor ijs. 

De reBitda nam 12 % toe tot 123,5 
miljoen euro, maar is wel inclusief 
een positief effect door de invoering 
van de iFrS 16 regel m.b.t. leasing. 
Zonder deze regel klom de reBitda 
9,3 %, wat min of meer in lijn is met 
de omzetgroei. De reBit of terugke-
rende bedrijfswinst nam 8,3 % toe 
tot 102,891 miljoen euro. Ook dit 
jaar waren er enkele uitzonderlijke 
of niet-terugkerende kosten (voor 
2,3 miljoen euro), waardoor de be-
drijfswinst slechts 4,3 % steeg. 

Ondanks een hogere gemiddel-
de financiële schuld verbeterde het 
financiële resultaat van -3,324 naar -2,514 
miljoen euro. Er moet wel vermeld worden 
dat de groep profiteerde van positieve wis-
selkoersverschillen. 

Door de hogere winst voor belastingen 
namen de belastingen toe, maar in mindere 
mate dan verwacht. Zo was er een eenma-
lige positieve impact door de verwachte 
belastingverlaging in Nederland via de uit-
gestelde belastingen. 

Het netto resultaat deel van de groep, 
tot slot, steeg 12 % tot 74,912 miljoen euro. 
Per aandeel is dat 92,90 euro. 

Een belangrijk aandachtspunt bij Lotus 
Bakeries is de evolutie van de netto finan-
ciële schuld. Die steeg van 96,1 miljoen 

euro eind 2018 naar 129,7 miljoen euro eind 
2019. We moeten wel benadrukken dat de 
netto financiële schuld op eind juni 2019 
was opgelopen tot 152,5 miljoen euro door 
de investeringen in de Amerikaanse fa-
briek en in een Bear-fabriek in Zuid-Afrika, 
terwijl er ook investeringen plaatsvonden 
in de Belgische vestigingen. In de tweede 
helft van 2019 kon de schuld dus al in zeke-
re mate afgebouwd worden, na de stijging 
in de periodes voordien ten gevolge van het 
belangrijke investeringsprogramma. 

Het zal zeker niet verbazen dat we ook 
naar 2020 toe mogen uitgaan van een ze-
kere (interne) omzetgroei. De internatio-
nalisatie zal zich verder zetten, terwijl ook 

de lancering van nieuwe 
producten de groei zal 
ondersteunen. We den-
ken hierbij in de eerste 
plaats aan een nieuw 
koekje bestaande uit 2 
ronde speculoosjes met 
daartussen een vulling.

Ter afronding van 
deze bijdrage presente-
ren we een update van 
ons (traditioneel conser-
vatief) koersdoel. Dat 
stond in augustus 2019 
op 1 770 euro, gebaseerd 

Wat is Lotus Bakeries? 

lotuS BakerieS, opgericHt in 1932, 
is actief in de productie van traditio-
nele tussendoortjes (speculoos, wa-
fels, gebak …) alsook in natuurlijke 
tussendoortjes. Enkele merken van de 
groep zijn Lotus, Biscoff, Suzy, Peijnen-
burg, Anna’s, Bear, Nakd, Trek en Ki-
ddylicious. Kernlanden zoals België, 
Groot-Brittannië, Nederland en Frank-
rijk zijn goed voor driekwart van de 
omzet.

(in miljoen euro) 2018 2019 Δ18/19
Omzet 556,435 612,737 10,1 %
Bedrijfswinst (EBIT) 46,835 48,862 4,3 %
REBIT 95,030 102,891 8,3 %
REBIT-marge 17,1 % 16,8 %
REBITDA 110,346 123,580 12,0 %
REBITDA-marge 19,8 % 20,2 %
Financieel resultaat -3,324 -2,514
Belastingen -20,829 -22,317 7,1 %
Nettoresultaat deel groep 66,908 74,912 12,0 %
Winst per aandeel 83,01 92,90 11,9 %
Brutodividend 29,0 32,0 10,3 %
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op onze schattingen voor 2019. Voor 2020 
gaan we uit van een interne groei van 6 %, 
inclusief iets minder dan 1 % afkomstig van 
positieve wisselkoersevoluties. We ver-
rekenen ook al een zekere daling van de 
netto financiële schuld, waardoor we een 
nieuw koersdoel van 1 925 euro bekomen. 
De huidige koers van 3 040 euro impliceert 
dus een premie van 58 % tegenover dat 
conservatieve koersdoel (zonder groei na 
2020). Ter herinnering, begin 2019 bedroeg 

die premie 47 %. De premie van 58 % is zon-
der meer hoog, maar is perfect te verklaren 
door het uitzonderlijke groeiprofiel van 
deze Vlaamse groep. En zolang die groei 
aanhoudt (er is nog genoeg potentieel), is 
er geen vuiltje aan de lucht met die hoge 
waardering.

Gert De Mesure
Redactie 17 februari 2020

Koers Lotus Bakeries 3 040 euro
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Elia Group is a European top 5 TSO organized around  
two transmission system operators: Elia in Belgium and  
50Hertz in Germany. Together, we operate 18,990 km  
of high-voltage lines that secure the power supply of  
30 million end-users. With a reliability level of 99.999  
percent, we provide society with a robust electricity grid  
that supports socio-economic prosperity. By building  
interconnectors with neighboring countries and integrating  
more renewable energy generation, Elia Group promotes  
both the integration of the European energy market and  
the decarbonisation of our society.

The Modular Offshore Grid (MOG)  
is Elia’s first switchyard platform  
at sea. It bundles the electricity  
generated by four offshore wind  
farms and transmits it to the main
land through joint subsea cables.  
Thanks to the MOG, renewable  
energy is optimally integrated into  
the Belgian electricity grid since  
its golive in September 2019.

For a successful energy transition  
in a sustainable world
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