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Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 

  

27 september 2022. Animalcare Group plc ("de onderneming" of "Groep") (AIM: ANCR), de 

internationale diergezondheidsonderneming, kondigt haar niet-gecontroleerde tussentijdse 

resultaten aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. 

  

Animalcare rapporteert solide omzetprestaties en verbeterde brutomarges in H1 2022, aangezien de 

Groep haar strategische focus op het nastreven van duurzame groeimogelijkheden behoudt. 

  

financiële hoogtepunten 

  

•Omzet daalde met 2,1% (0% bij CER) tot £ 38,3 miljoen vergeleken met uitzonderlijke 

vraagniveaus in H1 2021 

•Brutowinstmarge steeg met 1,4% tot 56,0% (H1 2021: 54,6%), profiterend van 

een aanhoudende focus op merken met een hoger groei- en margepotentieel en 

een positieve verkoopmix 

•Onderliggende* EBITDA daalde met 5,3% tot £ 8,0 miljoen, met verbeterde 

brutomarges tenietgedaan door hogere investeringen in de O&O-programma's van 

Orthros en personeelsgerelateerde SG&A 

•Onderliggende basis-WPA daalde met 1,3% tot 7,9 pence (H1 2021: 8,0 pence) 

•De wettelijke winst voor belastingen, inclusief niet-onderliggende elementen, 

bedroeg £ 3,4 miljoen (H1 2021: £ 0,8 miljoen), met een gerapporteerde basis-

WPA van 4,0 pence (H1 2021: 0,5 pence) 

•De nettoschuld steeg met £ 2,1 miljoen tot £ 7,4 miljoen per 30 juni 2022 , 

grotendeels als gevolg van aanzienlijk hogere vorderingen als gevolg van de 

gefaseerde omzetgroei naar het einde van de periode toe, waarbij de 

hefboomratio van de nettoschuld tot onderliggende EBITDA ruimschoots onder de 

doelstelling van de Groep van 1 ligt tot 2 keer 

•Gecorrigeerd voor de toename van de O&O-investeringen van Orthros, 

verwacht de Groep dat de winst voor het volledige jaar binnen de 

marktverwachtingen zal blijven, ondanks de intensivering van de macro-

economische tegenwind 
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•Bestuur stelt interim-dividend vast van 2,0 pence per aandeel, in lijn met vorig 

jaar 

  

* De Groep presenteert een aantal niet-GAAP alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) die niet-onderliggende 

elementen uitsluiten zoals uiteengezet in toelichting 3. EBITDA wordt gedefinieerd als onderliggend resultaat 

vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. 

  

Strategische en operationele hoogtepunten 

  

Zakelijke ontwikkeling 

•Pijplijn in een vroeg stadium versterkt op belangrijk therapiegebied door samenwerking 

op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met het in Nederland gevestigde bedrijf 

Orthros Medical in maart 2022 

•De Groep blijft haar financiële kracht en flexibiliteit benutten bij het nastreven van 

duurzame waardecreërende kansen door middel van fusies en overnames, 

partnerschappen en pijplijnprojecten 

  

Pijpleiding 

•Preklinische studies zijn aan de gang nadat de Groep een wereldwijde 

exclusieve licentie van Orthros Medical heeft verkregen voor VHH-kandidaten in 

een vroeg stadium, in eerste instantie gericht op osteoartritis bij honden, met de 

tweede helft van de onderzoeksuitgaven om te versnellen met een investering in 

FY 2022 die naar verwachting in de regio van £ 0,5 zal liggen m 

•Lanceringsactiviteiten voor het Plaqtiv+-assortiment 

mondgezondheidsproducten van STEM zijn begonnen na de toekenning van het 

keurmerk van de Veterinary Oral Health Council ("VOHC") in het tweede kwartaal 

van 2022 

  

Leiderschap 

•Doug Hutchens en Sylvia Metayer treden toe tot de raad van bestuur als niet-uitvoerend 

bestuurders. Sylvia Metayer benoemd tot voorzitter van het Audit- en Risicocomité na de 

AVA in juni 2022 

  

  

Animalcare's Chief Executive Officer, Jenny Winter, merkte op: " Ik ben verheugd dat Animalcare 

solide inkomsten en brutomargeprestaties heeft kunnen leveren in vergelijking met uitzonderlijke 

niveaus van post-COVID-vraag in H1 2021. Strategisch hebben we onze focus behouden op het 

nastreven van waarde -het creëren van M&A- en R&D-mogelijkheden, mogelijk gemaakt door onze 

sterke en flexibele balans. 

  



"Ons vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten van Animalcare en de aantrekkelijkheid van onze 

markten blijkt uit een geraamde R&D-uitgaven van ongeveer £ 0,5 miljoen voor het volledige jaar, 

aangezien we investeren in de vroege fase van Orthros-samenwerking. We verwachten dat de 

meerderheid van alle de financiële impact van de huidige macro-economische druk in onze markten 

zal worden gecompenseerd door de uitbreiding van de brutowinstmarges en daarom verwachten we 

dat de EBITDA-marge in grote lijnen in overeenstemming zal zijn met de marktconsensus, 

gecorrigeerd voor R&D, en dat de winst voor het volledige jaar binnen de marktverwachtingen zal 

liggen. 

  

"Vanuit een omzetperspectief, tegen een achtergrond van toenemende tegenwind, verwachten we nu 

een marginale voorkeur voor H1 versus H2 2022." 

  

  

Analistenbriefing/webcast 

Op dinsdag 27 september 2022 om 10:30 uur BST vindt er een briefing voor analisten plaats via 

Zoom-webcast. Analisten die lid willen worden, moeten de volgende link gebruiken om zich te 

registreren en toegangsgegevens te ontvangen. 

  

https://stifel.zoom.us/webinar/register/WN_vv3rHgW1RWu49pdL5peiOQ  

  

Een kopie van de analistenpresentatie zal kort na de webcast beschikbaar worden gesteld op de 

website van de Groep . 

  

Deze aankondiging bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 596/2014. 
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Zakelijke bemiddeling 

Rupert Dearden 

  

  

Over Dierenverzorging 

Animalcare Group plc is een internationale veterinaire verkoop- en marketingorganisatie die op de 

Britse AIM-lijst staat. Animalcare is actief in zeven landen en exporteert naar ongeveer 40 landen in 

Europa en wereldwijd. De Groep is gericht op het op de markt brengen van nieuwe en innovatieve 

producten via haar eigen ontwikkelingspijplijn, partnerschappen en via acquisitie. Ga voor meer 

informatie over Animalcare naar www.animalcaregroup.com 

  

  

  

Verklaring van de voorzitter 

  

We zijn verheugd te kunnen melden dat Animalcare in de eerste zes maanden goede omzetprestaties 

heeft geleverd tegen een moeilijke comparator en verbeterde brutomarges terwijl de Groep zich 

bleef concentreren op investeringen in waardecreërende kansen. 

  

De totale omzet bedroeg £ 38,3 miljoen, een daling van 2,1% (0% bij CER) vergeleken met H1 2021, 

een periode van uitzonderlijke groei toen de opheffing van de COVID-19-tegenmaatregelen een 

opgekropte vraag deed stijgen, met name in het segment Gezelschapsdieren. 

  

De inkomsten van onze top 40 merken bleven groeien, een stijging van 2,4%, grotendeels dankzij de 

lancering van nieuwe producten, waaronder Daxocox. Onze promotionele focus op grotere merken 

met een hogere marge, naast een gunstige verkoopmix, was een verdere aanjager van de groei van 

de brutomarge tot 56,0% (H1 2021: 54,9%). De onderliggende EBITDA volgde globaal in lijn met de 

omzet en daalde met 5,3% tot £ 8,0 miljoen. Het effect van hogere productmarges werd 

gecompenseerd door investeringen in personeelsgerelateerde SG&A-kosten en onze 

ontwikkelingspijplijn, met name in verband met extra R&D-investeringen in programma's die 

verband houden met de in maart 2022 aangekondigde overeenkomst in een vroeg stadium met 

Orthros Medical. 

  

Zoals verwacht, daalde de contante conversie in H1 2022 aanzienlijk in vergelijking met de tarieven 

die de afgelopen twee jaar werden geleverd. Bijgevolg steeg de nettoschuld met £ 2,1 miljoen tot £ 

7,4 miljoen. Over het algemeen behouden we een sterke financiële positie met onze onderliggende 

EBITDA/netto-schuldhefboomratio die nog steeds ruim onder ons doelbereik van 1 tot 2 keer ligt. 

  

Deze gezonde hefboompositie stelt ons in staat om op zoek te gaan naar aantrekkelijke externe 

groeimogelijkheden, waaronder de versterking van onze R&D-pijplijn, zoals blijkt uit onze 

overeenkomst met Orthros Medical, die zich richt op preklinische VHH-kandidaten met een initiële 

focus op osteoartritis bij honden. Bovendien vierden we in het tweede kwartaal van 2022, na de 
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toekenning van het keurmerk van de Veterinaire Oral Health Council (VOHC), de lancering van 

Plaqtiv+ voor mondgezondheid in onze markten tegen het einde van de periode. Plaqtiv+ is het 

eerste antibiofilmproduct van de STEM-joint venture. 

  

Het verder uitbouwen van de leiderschapscapaciteiten van de Groep is een belangrijke doelstelling 

van onze strategie en ik ben verheugd om te zien hoe actief we op dit gebied zijn geweest tijdens de 

eerste helft. Sandra Single trad aan het begin van het jaar toe tot het Senior Executive Team en nam 

de nieuw gecreëerde rol van Strategic Product and Portfolio Director op zich. Haar uitgebreide 

ervaring op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en licenties bewijst nu al haar waarde bij het 

nastreven van groei van interne en externe producten. We verwelkomden ook Doug Hutchens en 

Sylvia Metayer in de raad van bestuur tijdens de eerste helft, waarbij Sylvia Nick Downshire opvolgde 

als voorzitter van het audit- en risicocomité na de jaarlijkse algemene vergadering in juni 2022. Zowel 

Doug als Sylvia zullen echte aanwinsten zijn voor de Groep. 

  

Het hele Animalcare-team verdient erkenning voor zijn prestaties in de eerste helft, ondanks de 

steeds sterker wordende macro-economische tegenwind en een matiging van de vraaggroei vanaf 

een post-COVID-hoogtepunt. De fundamenten van de diergezondheidsmarkt blijven aantrekkelijk, 

ondersteund door historisch hoge niveaus van huisdierbezit; de Groep is goed gepositioneerd om te 

profiteren van deze trends om op langere termijn blijvend succes te boeken. Op basis daarvan heeft 

het bestuur een interimdividend van 2,0 pence per aandeel vastgesteld, hetzelfde niveau als 2021. 

  

Jan Boone, voorzitter 

  

  

Zakelijke en financiële beoordeling 

  

Overzicht onderliggende financiële resultaten 

We zijn verheugd een positieve handelsprestatie in het eerste halfjaar te kunnen melden met 

verbeterde brutomarges ten opzichte van een sterke vergelijkingsfactor uit de voorgaande 

periode. De financiële kracht van de Groep is behouden gebleven met een hefboomratio van de 

nettoschuld ten opzichte van de onderliggende EBITDA die ruimschoots onder ons gestelde 

doelbereik van 1 tot 2 keer ligt, wat ons in staat stelt om aantrekkelijke externe kansen te blijven 

nastreven en te investeren in langetermijnaanjagers van groei. 

  

Hieronder vindt u een samenvatting van de onderliggende financiële resultaten voor de eerste zes 

maanden van 2022, die volgens de directie een duidelijker beeld geven van de bedrijfsprestaties. 

  

Zes maanden tot 30 juni 2022 2021 Wisselen 
bij AER 

  £'000 £'000 % 

Omzet 38.286 39,121 (2,1%) 
Brutowinst 21.430 21.354 0,4% 



Bruto winstmarge % 56,0% 54,6% 1,4% 

Onderliggende bedrijfswinst 6.502 7,089 (8,3%) 
Onderliggende EBITDA 8,026 8,474 (5,3%) 
Onderliggende EBITDA- marge % 21,0% 21,7% (0,7%) 

Basis onderliggende WPA (p) 7,9 p 8,0p (1,3%) 

  

De omzet voor de periode bedroeg in totaal £ 38,3 miljoen, een daling van £ 0,8 miljoen of 2,1% (0% 

bij CER) in vergelijking met H1 2021, dat een uitzonderlijke groei kende toen de markten zich 

herstelden na de versoepeling van de COVID-19-tegenmaatregelen. 

  

De opbrengstprestaties per productcategorie worden weergegeven in de onderstaande tabel: 

  

Zes maanden tot 30 juni 2022 2021 Wisselen bij 
AER 

  £'000 £'000 % 

Gezelschapsdieren 26.634 27.385 (2,7%) 
Productiedieren 8.814 9,263 (4,9%) 
Paarden & andere 2.838 2,473 14,8% 

Totaal 38.286 39,121 (2,1%) 

  

De omzet van Companion Animals, die ongeveer 70% van de groepsomzet vertegenwoordigt, daalde 

met 2,7% tot £ 26,6 miljoen. Gedurende de hele periode en in de tweede helft van het boekjaar 

hebben we de vraagniveaus zien matigen naarmate de markten in heel Europa terugkeren naar een 

meer genormaliseerde groei. Binnen de regio Noord werden onze prestaties beïnvloed door een 

daling van de voorraadniveaus van de groothandel, opgebouwd om de bevoorrading veilig te stellen 

via Brexit en COVID, terwijl in Zuid-Europa de algemene handel iets voor was op de voorgaande 

periode, profiterend van de effecten van fasering. 

   

De omzetgroei van nieuwe producten droeg £ 1,5 miljoen bij, voornamelijk gedreven door Daxocox 

en Plaqtiv+, de laatste gelanceerd in het tweede kwartaal na de later dan verwachte goedkeuring 

door de VOHC (Veterinary Oral Health Council). Deze groei compenseerde een omzetdaling als gevolg 

van het verlies van distributierechten. 

  

Productie Inkomsten uit dieren, die voornamelijk worden gegenereerd door onze activiteiten in de 

zuidelijke regio, daalden met 4,9% ten opzichte van de voorgaande periode tot £ 8,8 miljoen, 

voornamelijk als gevolg van wetgeving die werd ingevoerd om het algemene gebruik van antibiotica 

verder te verminderen, evenals verstoringen van de levering. 

  

De verkoop van paarden en andere producten steeg met 14,8% tot £ 2,8 miljoen, voornamelijk als 

gevolg van de hervatting van genormaliseerde handelspatronen na een daling van de verkoop in 

2021 als gevolg van de opbouw van klantenvoorraad in 2020 voorafgaand aan de 

productieoverdracht van Danilon. 



  

De inkomsten gegenereerd door onze top 40 merken, die samen goed zijn voor ongeveer 79% van de 

omzet, stegen met 2,4%, voornamelijk dankzij de lancering van nieuwe producten. De aanhoudende 

commerciële focus op deze grotere merken met hogere marges, samen met een gunstigere 

verkoopmix, is de belangrijkste motor achter de verbetering van onze brutomarges met 

1,4%. Hoewel de Groep werd beïnvloed door voorraad- en logistieke prijsstijgingen, was de netto-

impact op de bruto- en EBITDA-marges tijdens de eerste helft niet significant, aangezien we waar 

mogelijk mitigerende prijsmaatregelen hebben genomen. We blijven echter alert op de toenemende 

inflatiedruk die van invloed is op onze totale kostenbasis in de tweede helft en tot in 2023. 

  

De onderliggende EBITDA daalde met 5,3% tot £ 8,0 miljoen, grotendeels in lijn met de omzet. De 

VAA-kosten stegen in het eerste halfjaar met £ 0,5 miljoen tot £ 13,4 miljoen , wat neerkomt op 

35,0% van de omzet (H1 2021: 32,9%; FY 2021: 35,1%). We zijn blijven investeren in onze mensen en 

aanjagers van toekomstige groei, inclusief die met betrekking tot nieuwe producten en 

pijplijnprojecten, de laatste inclusief R&D-uitgaven van ongeveer £ 0,1 miljoen in verband met de 

overeenkomst in een vroeg stadium met Orthros Medical. We verwachten dat de 

onderzoeksuitgaven in de tweede helft van het jaar zullen versnellen met een investering in FY 2022 

die naar verwachting in de regio van £ 0,5 miljoen zal liggen.     

  

Het onderliggende effectieve belastingtarief was 23,2%, in grote lijnen vergelijkbaar met zowel de 

voorgaande periode als het FY 2021-tarief van 24,4%. 

  

Als gevolg van de bovengenoemde punten daalde de onderliggende basis-WPA met 1,3% tot 7,9 

pence (H1 2021: 8,0 pence). 

  

Gerapporteerde resultaten en niet-onderliggende items 

  

De gerapporteerde groepswinst na belastingen voor de periode na verwerking van de niet-

onderliggende elementen die hieronder worden beschreven, bedroeg £ 2,4 miljoen (2021: £ 0,3 

miljoen), met een gerapporteerde gewone winst per aandeel van 4,0 pence (H1 2021: 0,5 pence). 

  

Niet-onderliggende posten van in totaal £ 2,7 miljoen (H1 2021: £ 5,6 miljoen) met betrekking tot 

winst voor belastingen zijn gemaakt in de periode, zoals uiteengezet in toelichting 3. Deze omvatten 

voornamelijk: 

  

•Afschrijving en bijzondere waardevermindering van aan acquisitie gerelateerde 

immateriële activa van £ 2,4 miljoen (H1 2021: £ 5,4 miljoen). De daling ten opzichte van 

2021 weerspiegelt voornamelijk de niet-contante waardevermindering in de voorgaande 

periode van drie projecten die deel uitmaakten van de verworven 

ontwikkelingspijplijn, waarvan de belangrijkste oorzaak was de terugroeping en 

opschorting van alle producten die ranitidine bevatten voor menselijk gebruik door 



Europese en Amerikaanse autoriteiten. Bijgevolg heeft Animalcare de ontwikkeling van 

ranitidine voor dierlijk gebruik stopgezet. 

•Kosten met betrekking tot acquisitie-, integratie- en herstructureringskosten 

van £0,3 miljoen (H1 2021: £0,6 miljoen) die grotendeels verband houden met de 

verhuizing van ons Spaanse kantoor samen met de reorganisatie van onze 

activiteiten in het VK en de bijbehorende afsplitsing van Identicare Ltd, de 

microchipping van de Groep en consumentgerichte dienstverlening. 

  

Dividend 

De Raad is verheugd een interimdividend van 2,0 pence per aandeel vast te stellen, in lijn met de 

voorgaande periode. Het interim-dividend zal op 18 november 2022 worden uitgekeerd aan 

aandeelhouders van wie de naam op 21 oktober 2022 in het Ledenregister is opgenomen. De 

gewone aandelen zullen op 20 oktober 2022 ex-dividend worden. 

  

Kasstroom, nettoschuld en leenfaciliteiten 

Tijdens FY 2021 werd aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verminderen van onze schulden en het 

vergroten van de financiële slagkracht van de Groep. Met de nettoschuld ten opzichte van de 

onderliggende EBITDA-hefboomratio die ruimschoots onder ons gestelde doelbereik van 1 tot 2 keer 

ligt, blijven we waardecreërende kansen nastreven via fusies en overnames, partnerschappen en 

pijplijnprojecten. 

  

Na de zeer sterke kasconversieprestaties in FY 2021 van 108,8%, rapporteren we, zoals verwacht, een 

verlaging van onze onderliggende kasconversie in het eerste halfjaar tot 22,6% (H1 2021: 79,5%), 

zoals uiteengezet in de onderstaande tabel: 

  

  Zes maanden tot 
30 juni 2022 

£'000 

Zes maanden tot 
30 juni 2021 

£'000 

Onderliggende EBITDA 8,026 8,474 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.428 6,145 

Niet-onderliggende items 382 594 

Onderliggende nettokasstroom uit 
bedrijfsactiviteiten 

1,810 6,739 

Onderliggende cash conversie % 22,6% 79,5% 

  

De nettokasstroom gegenereerd door onze activiteiten is teruggebracht tot £ 1,4 miljoen (H1 2021: £ 

6,2 miljoen). Het nettowerkkapitaal steeg in de periode met £ 5,6 miljoen (H1 2021: stijging van £ 1,4 

miljoen), grotendeels als gevolg van aanzienlijk hogere vorderingen als gevolg van de fasering van de 

inkomsten naar het einde van de periode. Bovendien stegen de voorraden met £ 1,6 miljoen, 

voornamelijk als gevolg van normalisatie van ons voorraadprofiel na herbevoorrading van vertraagde 

levering vanaf eind 2021. De uitgaande belastinggeldstroom van £ 1,0 miljoen was vergelijkbaar met 

de voorgaande periode.  



  

We verwachten een contante conversie voor het volledige jaar van ongeveer 70%, waarvan het 

bereiken grotendeels afhankelijk zal zijn van handelspatronen in de tweede helft en eventuele 

beslissingen die de Groep kan nemen in verband met strategische voorraaddekking om de 

leveringszekerheid in 2023 te ondersteunen.     

  

De nettoschuld steeg in de periode met £ 2,1 miljoen tot £ 7,4 miljoen, grotendeels als gevolg van de 

hierboven vermelde verminderde cashconversie en een aanzienlijke toename van IFRS16-

leaseverplichtingen, voornamelijk in verband met de verhuizing van ons Spaanse kantoor.   

  

  £'000 

Nettoschuld per 1 januari 2022 (5330) 
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.428 

Netto investeringsuitgaven (1416) 
Netto financieringskosten (821) 
Deviezen op contanten en leningen (314) 
Mutatie in IFRS16-leaseverplichtingen (978) 

Nettoschuld op 30 juni 2022 (7.431) 

  

De netto-investeringen van £ 1,4 miljoen (H1 2021: £ 1,5 miljoen) omvatten grotendeels 

investeringen in onze productontwikkelingspijplijn van £ 1,1 miljoen, inclusief £ 0,3 miljoen in 

verband met de eerste mijlpaalbetaling voor de licentie aan Orthros Medical. Het saldo van de 

uitgaven heeft voornamelijk betrekking op ERP- en BI-investeringen, aangezien we onze IT-

infrastructuur blijven harmoniseren en versterken. 

  

De hefboomratio van de nettoschuld ten opzichte van de onderliggende EBITDA was ongeveer 0,6 

keer (H1 2021: 0,4 keer), lager dan het doelbereik van de Groep voor de nettoschuld ten opzichte van 

de onderliggende EBITDA van 1 tot 2 keer. 

  

Bezorgdheid 

Bankfaciliteiten en convenanten 

  

De financieringsovereenkomsten van de Groep bestonden uit een toegezegde doorlopende 

kredietfaciliteit van € 41,5 miljoen en een acquisitielijn van € 10 miljoen, die niet kan worden 

gebruikt om onze activiteiten te financieren. 

  

De faciliteiten blijven onderworpen aan de volgende convenanten die te allen tijde in werking zijn: 

•    Nettoschuld ten opzichte van onderliggende EBITDA-ratio van 3,5 keer 

• Onderliggende EBITDA/rente-ratio van minimaal 4 keer 

• Solvabiliteit (totaal vermogen minus goodwill/totaal eigen vermogen minus goodwill) 

groter dan 25 % 

  



Per 30 juni 2022 en gedurende de hele periode was aan alle convenantvereisten voldaan met 

aanzienlijke speelruimte voor alle drie de maatregelen. Op 30 juni 2022 bedroegen de totale 

faciliteiten £ 44,2 miljoen met een headroom, inclusief contanten op de balans, ongeveer £ 39,5 

miljoen. 

  

Samenvatting en vooruitzichten 

  

Animalcare boekte solide inkomsten en een stijging van de brutomarges in de eerste helft ten 

opzichte van een moeilijke vergelijking van vorig jaar, omdat we ons bleven concentreren op de 

uitvoering van onze langetermijngroeistrategie. 

  

De Groep boekte vooruitgang in de eerste helft van het jaar ondanks toenemende tegenwind, 

waaronder inflatiedruk, en een matiging van de uitzonderlijke post-COVID-groei in de eerste helft van 

2021. In het licht van deze factoren verwachten we een marginale voorkeur voor H1 versus H2 2022. 

  

Onze toewijding om ons bedrijf te laten groeien door middel van innovatie wordt weerspiegeld in 

een geplande R&D-uitgaven van £ 0,5 miljoen voor het volledige jaar, aangezien we investeren in de 

vroege fase van Orthros-samenwerking. We verwachten dat het grootste deel van de financiële 

impact van de huidige macro-economische druk in onze markten zal worden gecompenseerd door de 

uitbreiding van de brutowinstmarges. We verwachten daarom dat onze EBITDA-marge in grote lijnen 

in lijn zal zijn met de marktconsensus, gecorrigeerd voor R&D, en dat de winst voor het volledige jaar 

binnen de marktverwachtingen zal liggen. 

  

Op de lange termijn zijn wij van mening dat de fundamenten van de diergezondheidsmarkt 

aantrekkelijk blijven, ondersteund door historisch hoge niveaus van huisdierbezit. Deze achtergrond, 

in combinatie met het sterke en flexibele financiële platform van de Groep, met een nettoschuld die 

ruim onder ons beoogde leverage-bereik ligt, geeft ons het vertrouwen en de middelen om te blijven 

investeren in groeimogelijkheden door middel van fusies en overnames, partnerschappen en R&D-

samenwerkingen. 

  

Het Animalcare-team verdient echt lof voor het vasthouden van een strakke focus op alle elementen 

van onze langetermijngroeistrategie. 

  

Jenny Winter Chris Brewster 

Chief Executive Officer Chief Financial Officer 

 

 

Verkorte geconsolideerde resultatenrekening 

    Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 



    Onderliggend
e 

  Niet-
onderliggen
d (noot 3) 

  Totaal   Onderliggend
e 

  Niet-
onderliggen
d (noot 3) 

  Totaal 

    2022   2022   2022   2021   2021   2021 

    £'000   £'000   £'000   £'000   £'000   £'000 

Omzet   38.286   −   38.286   39,121   −   39,121 

Verkoopkosten   (16.856)   −   (16.856
) 

  (17.767)   −   (17.767
) 

Brutowinst   21.430   −   21.430   21.354   −   21.354 

Kosten voor onderzoek en 
ontwikkeling 

  (1403)   (331)   (1.734)   (1.212)   (547)   (1.759) 

Verkoop- en 
marketingkosten 

  (6.235)   −   (6.235)   (6.285)   −   (6.285) 

Algemene en 
administratieve uitgaven 

  (7.308)   (2024)   (9.332)   (6.818)   (2.373)   (9.191) 

Netto overige 
bedrijfsopbrengsten / 
(kosten) 

  18   (352)   (334)   50   (2.685)   (2.635) 

Bedrijfswinst/(verlies)   6.502   (2.707)   3.795   7,089   (5,605)   1.484 

Financiële uitgaven   328   −   328   (1.131)   −   (1.131) 
Financieel inkomen   (699)   −   (699)   574   −   574 

Financieel netto resultaat   (371)   −   (371)   (557)   −   (557) 
Aandeel in netto 
(verlies)/winst van joint 
ventures verwerkt volgens 
de 
vermogensmutatiemethod
e 

  16   −   16   (136)   −   (136) 

Winst/(verlies) voor 
belastingen 

  6,147   (2.707)   3.440   6.396   (5,605)   791 

Inkomstenbelasting   (1429)   396   (1.033)   (1.563)   1.100   (463) 
Nettowinst (verlies)   4.718   (2,311)   2,407   4,833   (4.505)   328 

Nettowinst/(verlies) toe te 
rekenen aan: 

                        

De eigenaren van de ouder   4.718   (2,311)   2,407   4,833   (4.505)   328 

Winst per aandeel voor 
winst/(verlies) toe te 
rekenen aan de gewone 
aandeelhouders van de 
vennootschap: 

                        

Basis   7,9 p       4.0p   8,0p       0,5 p 

Verdund   7,9 p       4.0p   8,0p       0,5 p 

  

Om het inzicht in de onderliggende bedrijfsprestaties te vergemakkelijken, hebben de bestuurders de 

onderliggende resultaten gepresenteerd vóór het effect van uitzonderlijke en andere posten. Deze 

uitzonderlijke en andere posten worden geanalyseerd in toelichting 3. 

 

Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 



        Voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 

        2022   2021 

        £'000   £'000 

Nettowinst voor de periode       2,407   328 

Overig totaalresultaat/(kosten)             
Cumulatieve omrekeningsverschillen *       283   (468) 
Niet-gerealiseerde resultaten/(kosten)/, na aftrek van 
belastingen 

      283   (468) 

Totaal totaalresultaat/(kosten) voor de periode, na aftrek van 
belastingen 

      2.690   (140) 

Totaal totaalresultaat/(kosten) toe te rekenen aan:             
De eigenaren van de ouder       2.690   (140) 

              
* Kan later worden overgeboekt naar winst en verlies            

  
Verkorte geconsolideerde balans 

        30 juni 
2022 

  31 dec 
2021 

        £'000   £'000 

Middelen             
Vaste activa             
welwillendheid       50,536   50.337 

Immateriële activa       27.777   29.719 

Materiële vaste activa       945   626 

Activa met gebruiksrecht       2.638   1.658 

Investeringen in joint ventures       78   1,290 

Uitgestelde belastingvorderingen       2.043   1963 

Overige financiële activa       65   90 

Overige vaste activa       −   24 

Totaal vaste activa       84.082   85707 

Vlottende activa             
voorraden       12.074   10,328 

Handelsvorderingen       13,812   7.135 

Overige vlottende activa       1.430   1200 

Geldmiddelen en kasequivalenten       5,136   5,633 

Totaal vlottende activa       32,452   24.296 

Totale activa       116.534   110,003 

              
Schulden             

kortlopende schulden             
Leningen       −   − 

Leaseverplichtingen       (794)   (723) 
Handelsschulden       (11,326)   (10.021) 
Belastingschulden       (1955)   (471) 
Overlopende rekeningen en uitgestelde inkomsten       (1478)   (1083) 
Overige kortlopende schulden       (4.842)   (2.156) 

Totaal kortlopende schulden       (20.395)   (14.454) 

Langlopende verplichtingen             
Leningen       (10.924)   (9.243) 



Leaseverplichtingen       (1904)   (996) 
Uitgestelde belastingverplichtingen       (4.120)   (4.271) 
Uitgestelde inkomsten       −   (675) 
Voorzieningen       (389)   (408) 
Overige langlopende verplichtingen       −   (1.157) 

Totaal langlopende verplichtingen       (17.337)   (16.750) 

              
Totale verplichtingen       (37.732)   (31.204) 

              
Netto activa       78.802   78.799 

Eigen vermogen             
Aandelenkapitaal       12.019   12.019 

Deel Premium       132.798   132.798 

Omgekeerde acquisitiereserve       (56.762)   (56.762) 
geaccumuleerde verliezen       (10.604)   (11.676) 
Overige reserves       2.703   2,420 

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaren van 
de moedermaatschappij 

      80,154   78.799 

Het totale eigen vermogen       80,154   78.799 

  
Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 

        Toe te rekenen aan de eigenaren van de ouders   
        Aandelenkapitaa

l 
_ 

  Aandelenpremi
e 
_ 

  geaccumuleerd
e verliezen 

  Omgekeerde 
acquisitiereserv

e 

  andere 
reserv

e 

  Totaal   

        £'000   £'000   £'000   £'000   £'000   £'000   
Per 1 januari 
2022 

      12.019   132.798   (11.676)   (56.762)   2,420   78.799   

Netto winst       −   −   2,407   −   −   2,407   
Overig 
totaalresultaa
t 

      −   −   −   −   283   283   

Totaal 
totaalresultaa
t 

      −   −   2,407   −   283   2.690   

dividenden       −   −   (1.442)   −   −   (1.442
) 
  

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

      −   −   107   −   −   107   

Op 30 juni 
2022 

      12.019   132.798   (10.604)   (56.762)   2.703   80,154   

  

  

    Toe te rekenen aan de eigenaren van de ouders   
    Aandelenkapita

al 
_ 

  Aandelenprem
ie 
_ 

  geaccumuleer
de verliezen 

  Omgekeerde 
acquisitiereser

ve 

  ander
e 

  Totaa
l 

  



    Toe te rekenen aan de eigenaren van de ouders   
reserv

e 

    £'000   £'000   £'000   £'000   £'000   £'000   
Op 1 januari 2021   12.012   132.729   (9.445)   (56.762)   3.058   81.59

2 

  

Netto winst   −   −   328   −   −   328   
Andere uitgebreide 
kosten 

  −   −   −   −   (468)   (468)   

Totaal 
totaalresultaat/(kost
en) 

  −   −   328   −   (468)   (140)   

Uitoefening van 
aandelenopties 

  4   40   −   −   −   44   

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

  −   −   124   −   −   124   

Op 30 juni 2021   12.016   132.769   (8.993)   (56.762)   2,590   81.62
0 

  

  
Verkorte geconsolideerde kasstroomoverzichten 

  

        Voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 

  

    Opmerkingen:   2022   2021   

        £'000   £'000   
Bedrijfsactiviteiten               

Winst voorafgaand aan de belastingen       3.440   791   
Winst voorafgaand aan de belastingen       3.440   791   
Aanpassingen voor:               

Aandeel in nettoresultaat joint ventures       (16)   136   
Afschrijving van materiële vaste activa       538   574   
Afschrijving van immateriële activa       3.291   3.746   
Bijzondere waardevermindering van immateriële 
activa 

      32   2,417   

Op aandelen gebaseerde betalingskosten       135   124   
Winst bij verkoop van materiële vaste activa       (165)   (396)   
Niet-contant verkeer in voorzieningen       103   163   
Mutatie in voorziening voor dubieuze debiteuren 
en voorraden 

      34   233   

Financieel inkomen       (82)   (86)   
Financiële kosten       375   673   
Impact van vreemde valuta       58   (34)   
Ander       14   2   

Bewegingen in werkkapitaal               
Toename handelsvorderingen       (6.465)   (88)   
(Toename)/afname van voorraden       (1572)   257   
Daling/(toename) van schulden       2.387   (1610)   
Inkomstenbelasting betaald       (679)   (757)   



Nettokasstroom uit operationele activiteiten       1.428   6,145   

  

  

Investeringsactiviteiten               
Aankoop van materiële vaste activa       (373)   (265)   
Aankoop van immateriële activa       (1209)   (1.566)   
Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa 
(netto) 

      166   337   

Nettokasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten       (1416)   (1494)   

 
Financiële activiteiten 

              

Opbrengsten uit leningen en leningen en 
converteerbare schulden 

      420   (2.807)   

Terugbetaling van leningen en leningen       −   (582)   
Aflossing IFRS16 leaseverplichting       (499)   (520)   
Ontvangsten uit uitgifte van aandelenkapitaal       −   44   
Betaalde rente       (207)   (239)   
Andere financiële kosten       (87)   (247)   
Toename overige financiële activa   6   (28)   (1.201)   

Nettokasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten       (401)   (5.552)   

                
Netto afname van geldmiddelen en kasequivalenten       (389)   (901)   

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van 
de periode 

      5,633   5,265   

Wisselkoersverschillen op geldmiddelen en 
kasequivalenten 

      (108)   186   

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van 
de periode 

      5,136   4.550   

                
Aansluiting van de nettokasstroom op de mutatie in de 
nettoschuld 

              

                
Netto afname van geldmiddelen en kasequivalenten in 
de periode 

      (389)   (901)   

Kasstroom uit afname schuldfinanciering       (420)   3.389   
Wisselkoersverschillen op contanten en leningen       (315)   853   
Beweging in de nettoschuld in de periode       (1.124)   3.341   
Nettoschuld aan het begin van de periode       (5.329)   (13.617)   
Mutatie in leaseverplichtingen tijdens de periode       (978)   167   
Nettoschuld aan het einde van de periode       (7.431)   (10.109)   

  
Toelichting bij het geconsolideerd tussentijds verslag 

  
1. Algemene informatie 

Animalcare Group plc ("het bedrijf") is een naamloze vennootschap opgericht in het Verenigd 

Koninkrijk krachtens de Companies Act 2006 en is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het adres van 

de maatschappelijke zetel is Unit 7, 10 Great North Way, York Business Park, York, YO26 6RB. De 



verkorte jaarrekening per en voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 omvat de 

Vennootschap en haar dochterondernemingen (samen de "Groep" genoemd). De aard van de 

activiteiten van de Groep en haar voornaamste activiteiten worden uiteengezet in het laatste 

jaarverslag. 

  
2. Basis voor de voorbereiding en belangrijke grondslagen voor financiële 

verslaggeving 

Basis van voorbereiding en grondslagen voor financiële verslaggeving 

Deze tussentijdse financiële informatie voor elk van de periodes van zes maanden eindigend op 30 

juni 2022 en 30 juni 2021 is niet gecontroleerd en vormt geen statutaire jaarrekening zoals 

gedefinieerd in artikel 43s van de Companies Act 2006. De vergelijkende informatie voor het jaar 

eindigend op 31 december 2021 vormt geen statutaire jaarrekening, maar is gebaseerd op de 

statutaire jaarrekening van dat jaar, waarover de commissarissen van de Groep een goedkeurende 

verklaring hebben afgegeven en die zijn gedeponeerd bij het Handelsregister. 

De geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden Britse ponden (k£ of duizenden 

£) en alle "valuta"-waarden zijn afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal (£ 000), tenzij anders 

aangegeven. 

Het tussentijds verslag voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 werd goedgekeurd door de 

raad van bestuur en goedgekeurd voor publicatie op 27 september 2022 . 

Behalve zoals hieronder beschreven, is de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële 

informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 opgesteld volgens de grondslagen voor 

financiële verslaggeving die consistent zijn met die van de jaarrekening van de Vennootschap voor 

het jaar eindigend op 31 december 2021 , met uitzondering van de immateriële activa zoals 

hieronder toegelicht, die zijn opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting 

Standards ("IFRS") zoals goedgekeurd door de Europese Unie ("goedgekeurde IFRSs"). 

Belastingen op het inkomen in de tussentijdse perioden worden opgebouwd tegen het geschatte 

belastingtarief dat voor het volledige boekjaar van toepassing zou zijn. 

Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving 

De Groep heeft bepaalde immateriële activa verworven met betrekking tot licenties met een vaste 

en variabele vergoeding die afhankelijk is van de realisatie van bepaalde mijlpalen en 

verkoopvolumes. Door de opname van dit licentieactief zal de groep haar waarderingsregels voor 

immateriële activa als volgt uitbreiden: 

  

De Groep zal een immaterieel actief opnemen voor de initieel verkregen licenties gewaardeerd tegen 

de betaalde vaste vergoeding. De variabele vergoeding afhankelijk van de realisatie van de mijlpalen 

zal pas worden erkend wanneer de mijlpalen zijn bereikt en zal worden opgenomen als een 

toevoeging aan het immateriële licentieactief. Zodra de marktvergunning is verkregen, zal de Groep 

beginnen met het afschrijven van het immaterieel actief over de gebruiksduur en eventuele 

toekomstige mijlpaalbetalingen opnemen als kostprijs van de verkoop. 



  

Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen aangenomen door de Groep 

De volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen uitgegeven door de IASB en de IFRIC 

zoals goedgekeurd door de Europese Unie zijn van kracht voor de financiële periode: 

  

- IFRS 3 Bedrijfscombinaties - Wijzigingen actualisering van een verwijzing naar het Conceptual 

Framework (mei 2020) 

- IAS 16 Materiële vaste activa - Wijzigingen die een onderneming verbieden om bedragen af te 

trekken van de kostprijs van materiële vaste activa die zijn ontvangen voor de verkoop van 

artikelen die zijn geproduceerd terwijl de onderneming het actief voorbereidt voor het 

beoogde gebruik (mei 2020) 

- IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa - Wijzigingen 

met betrekking tot de kosten die moeten worden opgenomen bij de beoordeling of een 

contract verlieslatend is (mei 2020) 

- Jaarlijkse verbeteringen aan IFRSs 2018-2020 Cyclus (mei 2020) 

- IFRS 16 Leaseovereenkomsten - Wijziging COVID-19-gerelateerde huurconcessies na 30 juni 

2021 (maart 2021) 

  

De toepassing van deze nieuwe standaarden en wijzigingen heeft niet geleid tot grote wijzigingen in 

de waarderingsgrondslagen van de Groep. 

  

Nieuwe en herziene normen die nog niet zijn aangenomen 

  

De Groep heeft ervoor gekozen om de volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen, 

die zijn uitgegeven door de IASB en de IFRIC, maar die nog niet van kracht zijn op 30 juni 2022 en/of 

nog niet zijn goedgekeurd door de Europese Unie, niet vervroegd toe te passen 30 

juni 2022 . Standaarden zullen naar verwachting geen materiële impact hebben op de entiteit in de 

huidige of toekomstige verslagperiodes en op voorzienbare toekomstige transacties. 

  

- IAS 1 Presentatie van de jaarrekening - Wijzigingen met betrekking tot de classificatie van 

verplichtingen (januari 2020)* en Wijziging om de ingangsdatum van de wijzigingen van 

januari 2020 (juli 2020)* en Wijzigingen met betrekking tot de toelichting op de grondslagen 

voor financiële verslaggeving uit te stellen (februari 2021) 

- IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten - Wijzigingen 

met betrekking tot de definitie van schattingen (februari 2021) 

- IAS 12 Winstbelastingen - Wijzigingen met betrekking tot uitgestelde belastingen op lease- en 

ontmantelingsverplichtingen en met betrekking tot activa en verplichtingen die voortvloeien 

uit een enkele transactie (mei 2021)* 

  

* Per 30 juni 2022 nog niet goedgekeurd door de EU 

  



Bezorgdheid 

Bankfaciliteiten en convenanten 

  

Op 30 juni 2022 bestonden de financieringsovereenkomsten van de Groep uit een toegezegde 

doorlopende kredietfaciliteit van € 41,5 miljoen en een acquisitielijn van € 10 miljoen, de laatste die 

niet kan worden gebruikt om onze activiteiten te financieren. De faciliteiten blijven onderworpen aan 

de volgende convenanten die te allen tijde in werking zijn: 

  

• Nettoschuld ten opzichte van onderliggende EBITDA-ratio van 3,5 keer 

• Onderliggende EBITDA/rente-ratio van minimaal 4 keer    

• Solvabiliteit (totaal vermogen minus goodwill/totaal eigen vermogen minus 

goodwill) groter dan 25%    

  

Op 30 juni 2022 en gedurende de hele periode werd aan alle convenantvereisten voldaan met 

aanzienlijke speelruimte voor alle drie de maatregelen. Op 30 juni 2022 bedroegen de totale 

faciliteiten £ 44,2 miljoen met een headroom, inclusief contanten op de balans, ongeveer £ 39,5 

miljoen. 
3. Niet-onderliggende items 

      Voor de zes 
maanden eindigend 

op 30 juni 

      2022   2021 

      £'000   £'000 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van aan 
acquisitie gerelateerde immateriële activa 

          

            
Geclassificeerd als uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling     331   547 

Ingedeeld in Algemene en administratieve kosten     2.024   2.373 

Geclassificeerd als netto overige bedrijfskosten     32   2,432 

Totale afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van 
acquisitiegerelateerde immateriële activa 

    2.387   5,352 

            
Herstructureringskosten     179   457 

Acquisitie- en integratiekosten     136   164 

Desinvesteringen en desinvesteringen     (146)   (368) 
Andere niet-onderliggende items     151   − 

            
Totaal niet-onderliggende posten vóór belastingen     2.707   5,605 

Belastingimpact     (395)   (1.100) 

Totaal niet-onderliggende posten na belastingen     2.312   4.505 

            
  

De afschrijving en bijzondere waardevermindering van acquisitiegerelateerde immateriële activa van 

in totaal £ 2,4 miljoen (2021: £ 5,4 miljoen) heeft grotendeels betrekking op de overname van Esteve 

van £ 0,8 miljoen ( 2021 : £ 1,0 miljoen) en de omgekeerde overname van Animalcare Group plc van 



£ 1,5 miljoen (2020: £ 1,7 miljoen). De daling ten opzichte van 2021 weerspiegelt voornamelijk de 

niet-geldelijke waardevermindering van een project dat deel uitmaakte van de verworven 

ontwikkelingspijplijn, waarvan de belangrijkste oorzaak de terugroeping en opschorting was van alle 

producten die ranitidine bevatten voor menselijk gebruik door Europese en Amerikaanse 

autoriteiten. Bijgevolg heeft Animalcare de ontwikkeling van ranitidine voor dierlijk gebruik 

stopgezet. 

  

Gedurende de periode heeft de Groep acquisitie-, integratie- en herstructureringskosten gemaakt 

van £0,3 miljoen (30 juni 2021 : £0,6 miljoen), inclusief de afsplitsing en het partnerschap van 

Identicare Ltd, onze microchip- en databasedienstenactiviteit, met ingang van 1 januari 2022, en de 

stopzetting van de levering als gevolg van fabricageproblemen. Verder heeft een sterke focus op 

onze kernmerken met een hogere marge geleid tot verschillende productdesinvesteringen met 

bijbehorende inkomsten uit de verkoop van £ 146k ( 2021 : £ 368k ). 

  

Ten slotte hebben andere niet-onderliggende posten van £ 151k grotendeels betrekking op de 

verhuizing van ons Spaanse kantoor. 

 

 

4. Segmentinformatie 

Het farmaceutische segment is actief in de ontwikkeling en marketing van innovatieve 

farmaceutische producten die aanzienlijke voordelen opleveren voor de diergezondheid. 

  

De waarderingsprincipes die door de Groep worden gebruikt bij het opstellen van deze 

segmentrapportering, vormen ook de basis voor de beoordeling van de segmentprestaties. De Raad 

van Bestuur van de Groep treedt op als Chief Operating Decision Maker. Als prestatie-indicator 

controleert de Chief Operating Decision Maker de prestaties op basis van de omzet, brutomarge, 

onderliggende EBITDA en EBITDA van de Groep. EBITDA wordt door de Groep gedefinieerd als 

nettowinst plus financieringskosten, minus financiële baten, plus belastingen en uitgestelde 

belastingen, plus afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere 

waardeverminderingen. Onderliggende EBITDA is gelijk aan EBITDA plus niet-onderliggende items. 

  

De volgende tabel geeft een overzicht van de segmentrapportering uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten voor 2022 en 2021 . Aangezien het controle-instrument van het management 

voornamelijk op opbrengsten is gebaseerd, omvat de rapportage-informatie geen activa en passiva 

per segment en wordt deze als zodanig niet per segment gepresenteerd. 

  

    Voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 

  

    2022   2021   

    Farma   Farma   

    £'000   £'000   
inkomsten   38.286   39,121   



Bruto winstmarge   21.430   21.354   
Bruto winstmarge %   56,0%   54,6%   
Onderliggende EBITDA segment   8,026   8,474   
Segment onderliggende EBITDA %   21,0%   21,7%   
Segment-EBITDA   7.706   8,237   
Segment-EBITDA %   20,1%   21,1%   

  

  

De segment-EBITDA wordt als volgt afgestemd met de geconsolideerde nettowinst van het jaar: 

  

    Voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 

  

    2022   2021   

    £'000   £'000   
Segment-EBITDA   7.706   8,237   
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere 
waardeverminderingen 

  (3.911)   (6.753)   

Bedrijfswinst   3.795   1.484   
Financiële uitgaven   328   (1.131)   
Financieel inkomen   (699)   574   
Aandeel in nettoresultaat joint ventures   16   (136)   
Inkomstenbelastingen   (1246)   (959)   
Uitgestelde belastingen   213   496   
Netto winst   2,407   328   

  

 

 

 

  

Opbrengst per productcategorie: 

    Voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 

    2022   2021 

    £'000   £'000 

Gezelschapsdieren   26.634   27.385 

productiedieren   8.814   9,263 

Paarden en andere   2.838   2,473 

          
Totaal   38.286   39,121 

  

Inkomsten per geografisch gebied: 

    
Voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 

    2022   2021 

    £'000   £'000 

België   1.593   2,210 



Nederland   749   687 

Verenigd Koninkrijk   7,269   7,395 

Duitsland   4.766   5,397 

Spanje   12.165   11,509 

Italië   4,610   4,906 

Portugal   2.230   2.394 

Europese Unie - andere   3.927   3.828 

Azië   182   324 

Ander   795   471 

          
Totaal   38.286   39,121 

  

Inkomsten per categorie: 

    Voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 

    2022   2021 

    £'000   £'000 

Product verkoop   37.376   38.504 

Diensten verkoop   910   617 

          
Totaal   38.286   39,121 

  

Productopbrengsten worden verantwoord wanneer op een bepaald moment aan de 

prestatieverplichting is voldaan. Opbrengsten uit diensten worden erkend op basis van het stadium 

van voltooiing. 

  
5. Licentie- en R&D-samenwerkingsovereenkomsten met Orthros Medical BV 

Op 24 maart 2022 sloot de Groep twee overeenkomsten voor een vroeg stadium met het in 

Nederland gevestigde Orthros Medical, een bedrijf dat zich richt op het onderzoek naar en de vroege 

ontwikkeling van VHH-antilichamen, ook wel bekend als kleine enkelketenige 

antilichaamfragmenten. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst en gedurende de periode 

heeft Animalcare vooruitbetalingen gedaan aan Orthros Medical van in totaal € 500.000. Naarmate 

de twee gelicentieerde preklinische kandidaten vorderen, kan Orthros Medical mijlpaalbetalingen 

voor ontwikkeling, regelgevende en commerciële doeleinden ontvangen tot een totale waarde van € 

11 miljoen, waarvan een aanzienlijk deel gekoppeld is aan succesvolle commercialisering. Daarnaast 

zijn er eencijferige royalty's verschuldigd op de netto-omzet van de producten. Deze betalingen 

zullen naar verwachting worden betaald uit de operationele kasstroom van de Groep. 
6. Winst per aandeel 

De bedragen van de gewone winst per aandeel worden berekend door de nettowinst over de 

periode toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij te delen 

door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen gedurende het jaar. 

De bedragen van de verwaterde winst per aandeel worden berekend door de nettowinst die kan 

worden toegerekend aan de houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij te delen 



door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen gedurende het jaar plus het 

gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat zou worden uitgegeven bij conversie van alle 

potentiële verwaterende gewone aandelen. 

  

Bij de berekening van de winst per aandeel zijn de volgende inkomsten- en aandeelgegevens 

gebruikt:  

  

    Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 

    Onderliggende   Onderliggende   Totaal   Totaal 

    2022   2021   2022   2021 

Nettowinst toe te rekenen aan houders van 
gewone aandelen van 
de moedermaatschappij gecorrigeerd voor het 
effect van verwatering 

  

4.718 

  

4,833 

  

2,407   328 

  

  

Gemiddeld aantal aandelen (basis en verwaterd): 

    Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 

    Onderliggende   Onderliggende   Totaal   Totaal 

    2022   2021   2022   2021 

    Nummer   Nummer   Nummer   Nummer 

Gewogen gemiddeld aantal gewone 
aandelen voor gewone 
winst per aandeel 

  
60.092.161 

  
60.058.266 

  
60.092.161   60.057.161 

Verwaterende potentiële gewone aandelen   542.465   466.871   542.465   466.871 

                  
Gewogen gemiddeld aantal gewone 
aandelen gecorrigeerd voor effect van 
verwatering 

  
60.634.626 

  
60.525.137 

  
60.634.626   60.524.032 

  

Gewone winst per aandeel: 

    Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 

    Onderliggende   Onderliggende   Totaal   Totaal 

    2022   2021   2022   2021 

    pence   pence   pence   pence 

Van operaties toe te rekenen aan de gewone 
aandeelhouders van de onderneming 

  7.9 
  8.0 

  4.0   0,5 

                  
Totale gewone winst per aandeel toe te 
rekenen aan de houders van gewone aandelen 
van de onderneming 

  
7.9 

  
8.0 

  
4.0   0,5 

  



 

 

 

  

Verwaterde winst per aandeel: 

    Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 

    Onderliggende   Onderliggende   Totaal   Totaal 

    2022   2021   2022   2021 

    pence   pence   pence   pence 

Van operaties toe te rekenen aan de gewone 
aandeelhouders van de onderneming 

  7.9 
  8.0 

  4.0   0,5 

                  
Totale verwaterde winst per aandeel toe te 
rekenen aan de houders van gewone aandelen 
van de onderneming 

  
7.9 

  
8.0 

  
4.0   0,5 

  
  

7. Dividenden 

  

Het slotdividend voor het jaar eindigend op 31 december 2021 van 2,4 pence per aandeel werd op 8 

juli 2022 aan de aandeelhouders uitgekeerd. 

De bestuurders hebben een interim-dividend vastgesteld van 2,0 pence per aandeel. Het interim-

dividend zal op 18 november 2022 worden uitgekeerd aan aandeelhouders van wie de naam op 21 

oktober 2022 in het Ledenregister is opgenomen. De gewone aandelen zullen op 20 oktober 2022 ex-

dividend worden. 

  

Aangezien het interim-dividend werd vastgesteld na het einde van de gerapporteerde periode, is het 

niet opgenomen als een verplichting per 30 juni 2022 in overeenstemming met IAS 10 

'Gebeurtenissen na balansdatum'. 
  

8. Voorwaardelijke verplichtingen 

Op 3 september 2018 heeft Ecuphar NV de groothandel Medini NV verkocht aan Vetdis Holding NV 

(Vetdis) onder een Share Purchase Agreement (SPA). In juni 2019 stuurde Vetdis een brief naar 

Ecuphar waarin hij beweerde dat Ecuphar de SPA had geschonden. Ecuphar bestrijdt het merendeel 

van de vordering, maar Ecuphar acht het aannemelijk dat een deel van de vordering, ten bedrage van 

€ 126.430,- geldig is. Na verschillende discussies en correspondentie, waarin partijen niet tot 

overeenstemming konden komen, heeft Vetdis op 29 mei 2020 formele processtukken uitgevaardigd. 

Op 2 maart 2021 vond een volledige rechtszitting plaats in de Rechtbank van Koophandel in Brugge. 

besliste niet over de gegrondheid van de vordering, maar stelde een deskundige accountant aan om 

de documenten te onderzoeken en de rechtbank over de vordering te adviseren. De rechtbank 

veroordeelde Vetdis echter tot betaling van de rekening-courantschuld plus rente van 8%, en op 4 



mei 2021 deed Vetdis een betaling van € 432.762. Het proces waarbij de deskundige auditor 

betrokken is, loopt nog. Behalve de € 126.430,- die mogelijk geldig is, is hierover geen verdere 

voorziening in de jaarrekening opgenomen. 
  

9. Transacties met verbonden partijen 

De Groep bezit via haar dochteronderneming Ecuphar NV een aandeel van 33,3% in STEM Animal 

Health inc. In 2020 ging de Groep een licentieovereenkomst aan om producten op de wereldwijde 

veterinaire markten buiten Amerika te commercialiseren. Er hebben in de periode geen transacties 

plaatsgevonden met STEM in verband met deze overeenkomsten. 

  
10. Waarschuwing: 

Dit tussentijds managementverslag ("IMR") bestaat uit de verklaring van de voorzitter en de 

bedrijfsevaluatie, die uitsluitend zijn opgesteld om aanvullende informatie te verstrekken aan 

aandeelhouders om de strategieën van de Groep en het potentieel voor succes van deze strategieën 

te beoordelen. Er mag door geen enkele andere partij of voor enig ander doel op het IMR worden 

vertrouwd. 

Het IMR bevat een aantal toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn te goeder trouw 

door de bestuurders gedaan op basis van de informatie waarover zij beschikken tot het moment van 

goedkeuring van dit verslag en dergelijke verklaringen moeten met de nodige voorzichtigheid 

worden behandeld vanwege de inherente onzekerheden, waaronder zowel economische als zakelijke 

risicofactoren, die ten grondslag liggen aan dergelijke toekomstgerichte informatie. 

Dit IMR is opgesteld voor de Groep als geheel en legt daarom de nadruk op die zaken die van belang 

zijn voor Animalcare Group plc en haar dochterondernemingen, gezien als geheel. 

  
11. Tussentijds rapport 

Het tussentijdse verslag van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 werd 

goedgekeurd en goedgekeurd voor publicatie op 27 september 2022 . Exemplaren zullen beschikbaar 

zijn om te downloaden op de website van het bedrijf op: www.animalcaregroup.com . 

  

  

Deze informatie wordt geleverd door RNS, de nieuwsdienst van de London Stock Exchange. RNS is 
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met rns@lseg.com of bezoek www.rns.com . 
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