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Lotus Bakeries: sterke interne en externe groei

Het klinkt misschien wat afge-
zaagd, maar Lotus Bakeries heeft op-
nieuw een heel sterk jaar achter de rug, dank-
zij een combinatie van interne en externe 
groei. Dat was al duidelijk na de eerste jaar-
helft van 2015 en onze verwachtingen ge-
formuleerd in het bedrijfsprofiel van 29 au-
gustus 2015(zie www.vfb.be) werden licht 
overtroffen.

Omzet groeit 18,3 % De omzetgroei 
van 18,3 % is het resultaat van 11 % interne 
groei, van een positief effect vanwege wissel-
koersen (+ 2 %) en van overnames (+ 5,3 %). 
In absolute termen steeg de omzet afgerond 
64 miljoen euro, waarvan ongeveer 85 % of 54 
miljoen euro afkomstig was van merkproduc-
ten. Op geografisch vlak kan die 54 miljoen 
euro als volgt uitgesplitst worden: + 18,4 mil-
joen euro in Groot-Brittannië (4,9 miljoen 
interne groei en 13,5 miljoen euro door over-
names), + 8,8 miljoen euro in de VS, + 7,2 mil-
joen euro in Frankrijk, + 4,4 miljoen euro in 
China, + 4,1 miljoen euro in België en + 4 % 
miljoen euro in Scandinavië. Een opvallende 
rol was er ook weggelegd voor het Midden-
Oosten (Saoedi-Arabië, Koeweit en VAE) 
waar de omzet 4,9 miljoen euro steeg! Die 
groeicijfers in absolute en relatieve termen 
mogen zeker indrukwekkend genoemd wor-
den, zeker als we zien dat in de mature kern-
markten zoals België en Frankrijk nog sterk 
gegroeid kan worden.

Die groei komt natuurlijk niet vanzelf en 
is een combinatie van investeringen op lange 
termijn (bv. in de VS), van de introductie van 
nieuwe producten (bv. Dinosaurus), van ho-
gere marketinguitgaven (+ 30 % over 2015), 
van heel actieve distributeurs (bv. in het 

Midden-Oosten) en van het zelf in handen 
nemen van de distributie in het buitenland 
(bv. in China). De marketingkosten stegen 
dan wel gevoelig, de personeelskosten ble-
ven met een toename van 12 % binnen de per-
ken. De afschrijvingen namen heel beperkt 
toe, waardoor de bedrijfswinst gevoelig snel-
ler steeg dan de winst. Lagere niet-recurren-
te kosten (-0,261 versus -1,748 miljoen euro in 
2014) speelden eveneens een rol. 

Het financiële resultaat daalde vooral door 
de te betalen rente op een hogere schuld (zie 
grafiek). De impact van die hogere schuld is 
nog beperkt, daar ze slechts in de 2e 
helft van 2015 fors toenam. Positieve 
en negatieve wisselkoersverschillen 
hielden elkaar in evenwicht. De belas-
tingen stegen, in absolute en in rela-
tieve termen. Enerzijds stijgt de winst 
en dus ook de belastingen, anderzijds 
kan de groep minder profiteren van 
de notionele interestaftrek met een 
hogere belastingvoet tot gevolg. In to-
taal steeg het netto resultaat deel van 
de groep met 23,5 % tot 45,4 miljoen euro, per 
aandeel is dat 57,50 euro. Het bruto dividend 
wordt verhoogd met 14,5 %, netto na hogere 
roerende voorheffing is dat + 11,5 %.

Nieuwe fabriek in VS Door de ster-
ke omzetgroei in 2015 zit Lotus Bakeries met 
het probleem van een te beperkte capaciteit 
in zijn centrale fabriek te Lembeke, vooral 

voor speculoos dus. Dat 
is de reden waarom be-
slist werd om in 2 nieuwe 
lijnen te investeren voor 
Lembeke. Een eerste zal in 
juli 2016 in gebruik geno-
men worden, de tweede is 
voorzien voor begin 2017. 

Ook niet onbelangrijk 
is dat de VS een heel be-
langrijke markt geworden 
is voor de groep en recent 

werd ook nog de luchtvaartmaatschappij 
American Airlines als klant binnen gehaald, 
concurrent Delta Air Lines is al geruime tijd 
klant. De afzet in de VS (goed voor 600 con-
tainers per jaar) is nu zo groot dat de groep er 
de bouw van een lokale fabriek plant. De juis-

te locatie is nog niet bepaald, wel is een ge-
detailleerd tijdsbestek uitgewerkt. Voor eind 
juni 2016 wordt de beslissing over de ves-
tiging genomen, tegen begin 2019 moet de 
nieuwe fabriek operationeel zijn. Het gaat 
om een totale investering van zo’n 40 mil-
joen dollar. Naast de 2 lijnen in Lembeke, de 
nieuwe fabriek in de VS, plant Lotus Bakeries 
ook nog een belangrijke capaciteitsuitbrei-
ding in Courcelles. Door het uitbranden van 
de fabriek in Meise, nam Courcelles de pro-
ductie van wafels en gebak grotendeels over, 
maar deze fabriek kent hierdoor ook capa-

citeitsproblemen. Door al die investeringen 
moet het duidelijk zijn dat de netto financi-
ele schuld niet snel zal dalen in de volgende 
jaren. 

30 % premie Voor 2016 voorzien we 
een omzetstijging van 16,5 %, de combina-
tie van 14,5 % groei door de overnames die in 
2015 verricht zijn geweest, 4 % interne groei 
en -2 % door minder gunstige wisselkoersen. 
We stellen een winst per aandeel van 63 euro 
voorop, goed voor een koers/winstverhou-
ding van 26,7. In combinatie met de toegeno-
men financiële schuld maakt het dat het aan-
deel vandaag geen koopje is, dat is het immers 
allang niet meer. Op basis van onze vooruit-
zichten voor 2016 (en zonder groei nadien) 
bekomen we een koersdoel van 1.335 euro per 
aandeel, de huidige koers houdt dus een pre-
mie in van 30 % voor toekomstige groei.

•

Gert De Mesure
Redactie 17 februari 2016

koers 1.730 euro
www.lotusbakeries.com

Aandelenanalyse
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Omzet 347,890 411,576 18,31 %

Bedrijfswinst (EBIT) 49,172 63,016 28,15 %

REBIT 49,433 64,764 31,01 %

REBIT-marge 14,2 % 15,7 %

REBITDA 67,015 82,583 23,23 %

REBITDA-marge 19,3 % 20,1 %

Financieel resultaat 0,016 -0,778

Belasting -12,415 -16,623 33,89 %

Netto resultaat deel groep 36,775 45,413 23,49 %

Winst per aandeel 47,05 57,50 22,21 %

Nettodividend 9,30 10,37 11,46 %

http://www.vfb.be
http://www.lotusbakeries.com
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