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Resultaten boekjaar 2019/20 (1 april 2019 – 31 maart 2020) 
28 mei 2020 

Omzet van € 84,0 miljoen bij stabiele brutomarge 

Passoã-acquisitie naar verwachting begin december 2020 afgerond 

Highlights boekjaar 2019/20 

• De omzet in 2019/20 bedroeg € 84,0 miljoen, een daling van 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Tegen
constante wisselkoersen daalde de omzet met 4,7% vergeleken met vorig jaar

• Bij de wereldwijde merken daalde de omzet met 2,8%, terwijl de omzet van de regionale merken
5,4% lager was ten opzichte van vorig jaar

• De omzet in Azië-Pacific steeg met 1,4%, vooral door groei in China. In de opkomende markten
daalde de omzet met 2%, terwijl die in West-Europa 4,5% lager was, vooral door de moeilijke
retailmarkt in Frankrijk. In Noord-Amerika liet de omzet een daling van 5,8% zien ten opzichte van
hoge vergelijkingscijfers vorig jaar in de VS toen de omzet met 20% steeg. De onderliggende
markttrends in de VS waren positief voordat COVID-19 invloed begon te hebben op de markt

• De brutomarge bleef stabiel op 56,7%

• Het EBIT-resultaat daalde met 9,7% naar € 17,7 miljoen als gevolg van de lagere omzet en een
(eenmalige) lagere bijdrage van joint ventures. Investeringen in de merken daalden licht ten
opzichte van vorig jaar, terwijl valuta-effecten een positieve invloed hadden van € 0,5 miljoen

• De genormaliseerde nettowinst bedroeg € 11,3 miljoen, vergeleken met € 12,8 miljoen in het
boekjaar 2018/19. De gerapporteerde nettowinst was € 9,2 miljoen

• De vrije operationele kasstroom verbeterde met 33,1% tot € 15,7 miljoen, hetgeen de sterke
kasstroomgeneratie van Lucas Bols bevestigt

• Vanwege de onzekerheid met betrekking tot de invloed van COVID-19 heeft de Raad van Bestuur
besloten over het boekjaar 2019/20 geen slotdividend voor te stellen. Het totale dividend voor het
boekjaar is derhalve gelijk aan het interim-dividend van € 0,35 per aandeel in contanten dat in
december 2019 werd uitgekeerd

• Vanaf het vierde kwartaal 2019/20 heeft COVID-19 invloed gehad op de resultaten. De geleidelijke
sluiting van de horeca resulteerde in een daling van ongeveer 30% in depletions (verkopen in de
markt) in maart, met name van invloed op de wereldwijde merken

• Aangezien meer dan de helft van onze activiteiten horeca gedreven is, zal dit significante gevolgen
hebben voor de omzet van Lucas Bols zolang de horecagelegenheden dicht blijven of open zijn
met verminderde capaciteit en de distributeurs hun voorraden terugbrengen

• Snelle en daadkrachtige actie is ondernomen om de impact van COVID-19 te adresseren, inclusief
kostenreducties, strikt cashflow beheer en nieuwe overeenkomsten met de banken

• De acquisitie van Passoã zal naar verwachting begin december 2020 worden afgerond

Huub van Doorne, CEO Lucas Bols: “Het staat buiten kijf dat dit onzekere tijden zijn die hun weerga niet kennen. 

De geleidelijke sluiting van de horeca wereldwijd begon de resultaten van Lucas Bols in het vierde kwartaal van 

2019/20 negatief te beïnvloeden. Zolang de horecagelegenheden dicht blijven zal de omzet in 2020/21 significant 

worden beïnvloed. We nemen alle noodzakelijke maatregelen, waaronder het terugbrengen van de 

overheadkosten, het beperken van onze advertentie- en promotiekosten, en het strikt beheren van de kasstroom. 

Er zal geen interim dividend worden uitgekeerd in 2020 en er zal voor de gehele onderneming geen variabele 

beloning zijn over de eerste helft van 2020/21. Zoals eerder gecommuniceerd zijn we bovendien met de banken 

enkele tijdelijke aanpassingen overeengekomen met betrekking tot onze financieringsvoorwaarden, waarmee we 

de ruimte krijgen om onze onderneming door deze crisis te navigeren. 

In 2019/20 hebben we ook een aantal positieve ontwikkelingen gezien. China zette de sterke groei van de omzet 

en winstgevendheid voort, terwijl Oost-Europa en Afrika ook groei boekten. We zijn tevreden over de sterke 

verbetering van onze operationele cash flow. Bols, ons belangrijkste merk, heeft een sterk jaar achter de rug met 
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een mid-single digit omzetgroei die de leidende positie van het merk op de cocktailmarkt bevestigt. Het verheugt 

ons te kunnen bevestigen dat de acquisitie van Passoã van Rémy Cointreau naar verwachting begin december 

2020 wordt afgerond. 

 

Ondanks de huidige crisis situatie hebben we er vertrouwen in dat we geleidelijk kunnen terugkeren naar een 

normalere situatie zodra de lockdownmaatregelen stapsgewijs per markt worden opgeheven. Op dit moment heeft 

de veiligheid van onze mensen en zakelijke partners, alsmede de financiële gezondheid van de onderneming, onze 

prioriteit.”  

 

Kerncijfers  
((in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor 

het boekjaar eindigend op) 
31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd 

% mutatie 

autonoom1 

Omzet 84,0 87,0 -3,5% -4,7% 

Brutomarge 56,7% 56,6% +10 bps -90 bps 

EBIT2 17,7 19,6 -9,7% -13,0% 

EBIT-marge 21,1% 22,6% -150 bps -210 bps 

Winst voor belasting 14,4 15,7 -8,5% -14,6% 

Genormaliseerde nettowinst3 11,3 12,8 -11,7% -15,2% 

Nettowinst  9,2 16,5 -44,1% -15,2% 

Vrije operationele kasstroom4 15,7 11,8 +33,1%  

Genormaliseerde winst per aandeel 

(in €) 

0,90 1,02 -11,7% -15,2% 

Winst per aandeel (in €)  0,74 1,32 -44,1% -15,2% 

Totaal dividend per aandeel (in €) 0,35 0,60   

 

Operationele gang van zaken 

Soepele transitie in onze ‘route to market’  
In 2018/19 hebben we een groot aantal distributiecontracten verlengd en overeenkomsten gesloten met nieuwe 
distributeurs. De implementatie van deze veranderingen in 2019/20 is soepel verlopen. Onze samenwerking met 
de nieuwe distributeurs in Canada en Spanje alsmede de consolidatie van onze merken bij één distributeur in 
Duitsland en Scandinavië verloopt goed. Daarnaast hebben we in 2019/20 een distributieovereenkomst gesloten 
met een nieuwe distributeur in Rusland en besloten we om in de Zuidoost-Aziatische markten te gaan 
samenwerken met meerdere directe distributeurs in plaats van één distributeur voor de hele regio te gebruiken. We 
voeren deze stappen momenteel door als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om onze route to market 
verder te optimaliseren. 

 
Innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten 
Damrak Virgin 0.0, het alcoholvrije alternatief voor Damrak Gin, werd in 2019/20 ontwikkeld om smaakvolle 
cocktails zonder alcohol te creëren. Het product werd in april 2020 in Nederland gelanceerd en de introductie in de 
VS staat gepland voor juni 2020. De introductie van Damrak Virgin 0.0 past perfect in de alcoholarme of 
alcoholvrije trend die ook in de spirits industrie aan terrein wint.  
 
Herintroductie Bols Likeuren  
Verder zijn in het boekjaar 2019/20 voorbereidingen getroffen voor de internationale herintroductie van de Bols 
Likeurenrange die in mei 2020 van start ging en in het boekjaar 2020/21 per markt wordt uitgerold. We hebben de 
kwaliteit van onze toonaangevende Bols Likeuren op diverse manieren verder verbeterd, onder andere door 
uitsluitend gebruik te maken van natuurlijke smaakingrediënten (natural botanicals). De nieuwe trendsettende 
drankconcepten inspireren zowel bartenders als consumenten om onze likeuren te gebruiken als basis voor 
hoogwaardige en smaakvolle cocktails met minder alcohol en minder calorieën, hetgeen perfect aansluit op de 
hedendaagse wensen van consumenten. Ook de verpakking van het assortiment Bols Likeuren is volledig 

 
1 Tegen constante wisselkoersen en exclusief eenmalige posten (te weten eenmalige netto herstructureringskosten van € 0,5 miljoen bij 
Avandis en eenmalige kosten van € 0,4 miljoen bij de Indiase JV Bols Kyndal in 2019/20, en eenmalige netto herstructureringskosten van € 0,6 
miljoen bij Avandis en eenmalige advieskosten van € 0,6 miljoen in 2018/19) 
2 EBIT wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat plus aandeel in de winst van joint ventures 

3 Genormaliseerde nettowinst is nettowinst excl. eenmalige posten (te weten de onder 1 genoemde eenmalige posten alsmede een eenmalig 

belastingverlies van € 1,2 miljoen in 2019/20 en eenmalige financieringskosten van € 0,4 miljoen en een eenmalige belastingbate van € 5,3 
miljoen in 2018/19) 
4 Vrije operationele kasstroom wordt gedefinieerd als netto kasstroom uit operationele activiteiten minus CAPEX  
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vernieuwd om recht te doen aan het verbeterde assortiment. De herintroductie van de range versterkt onze 
leidende positie op de cocktailmarkt.  
 
Bols Around the World en brand distributor summit 
In 2019 heeft de grote finale van de bekende bartending-wedstrijd Bols Around the World (BATW) plaatsgevonden 
in Amsterdam, waar het evenement op ‘Bols Cocktail Street’ door circa 1.500 mensen werd bezocht. Dit jaar 
draaide de wedstrijd om barteams, en een team uit Canada won de finale. BATW is een van de belangrijkste 
bartending-wedstrijden ter wereld en dient als inspiratie voor de wereldwijde bartending community. Tegelijkertijd 
met Bols Around the World werd in Amsterdam ook een brand distributor summit gehouden. Het evenement werd 
bijgewoond door brand managers die voor onze internationale distributeurs werken. De deelnemers werden 
geïnspireerd door de nieuwe plannen en nieuwe merkinnovaties die allemaal gericht zijn op een sterke, consistente 
executie in onze markten. 
 
Investeringen in productie en IT 
Onze productie-joint venture Avandis investeert volop in het moderniseren van de fabriek in Zoetermeer, waarbij de 
focus ligt op efficiency, veiligheid en het milieu. Deze investeringen maken deel uit van een vierjarig 
investeringsplan waarmee in 2017/18 werd gestart en dat als doel heeft te voldoen aan milieuvoorschriften en 
Avandis klaar te maken voor de toekomst als toonaangevende blend- en bottelfaciliteit voor gedistilleerde dranken 
in Noord-Europa. Deze investeringen zullen uiteindelijk leiden tot efficiencyvoordelen, maar zorgen op de korte 
termijn voor hogere productiekosten bij de joint venture-partners, waaronder Lucas Bols.  

 
In het boekjaar 2019/20 heeft Lucas Bols een nieuw ERP-systeem geselecteerd en geïmplementeerd. Met behulp 
van dit nieuwe ERP-systeem kan de organisatie de activiteiten in de meer dan 110 landen waar we actief zijn nog 
beter aansturen. Het systeem opereert in de cloud en biedt meer inzicht, betere toegankelijkheid en connectiviteit.  

 
Financiële gang van zaken 

Omzet 
De omzet van Lucas Bols over het boekjaar 2019/20 bedroeg € 84,0 miljoen, een daling van 3,5% ten opzichte van 
het voorgaande boekjaar (€ 87,0 miljoen). Valuta-effecten hadden een positieve impact op de omzet van € 1,1 
miljoen.  
 
De omzet van ons wereldwijde merkensegment daalde met 2,8% (-4,3% tegen constante wisselkoersen). De 
omzet van de regionale merken daalde met 5,4% (-5,6% tegen constante wisselkoersen). De totale impact van de 
lockdownmaatregelen op de depletions (verkopen in de markt) over de hele wereld werd vanaf februari zichtbaar, 
wat leidde tot een daling van de depletions van ongeveer 30% in maart. Daar de impact op de omzet (op basis van 
shipments) in het vierde kwartaal van boekjaar 2019/20 nog steeds beperkt was, heeft het geresulteerd in relatief 
hoge voorraadniveaus bij onze distributeurs aan het einde van het boekjaar.  
 
Verder leidden de uitdagende retailmarkt in Frankrijk en de hoge vergelijkingscijfers in het VK door de impact van 
de Brexit voorbereidingen in 2018/19 tot een omzetdaling van 4,5% in West-Europa. Grote leveringen in 2018/19 – 
als gevolg van de introductie van Nuvo – zorgden voor een daling van de gerapporteerde omzet in Noord-Amerika 
met 5,8% in 2019/20. Voordat COVID-19 invloed begon te hebben lieten de onderliggende verkopen in de 
Amerikaanse markt (depletions) groei zien. Dankzij de goede prestaties in Azië, en dan vooral in China, steeg de 
omzet van de regio Azië-Pacific met 1,4%. In de opkomende markten werd een daling in Latijns-Amerika bijna 
volledig gecompenseerd door goede prestaties in Oost-Europa en Afrika. 
 
Brutowinst 
De brutowinst daalde in het boekjaar 2019/20 met 3,3% naar € 47,7 miljoen vergeleken met € 49,3 miljoen in 
2018/19. De brutomarge bleef stabiel op 56,7% (56,6% in 2018/19). De brutomarge daalde in West-Europa en 
Noord-Amerika, terwijl Azië-Pacific en vooral de opkomende markten een stijging noteerden. De brutomarge werd 
gesteund door de positieve ontwikkeling van wisselkoersen, terwijl de productiekosten hoger waren als gevolg van 
aanzienlijke investeringen bij Avandis. 
 
EBIT 
Het EBIT-resultaat over 2019/20 bedroeg € 17,7 miljoen, een daling van 9,7% ten opzichte van het voorgaande 
boekjaar. Valuta-effecten hadden een positieve impact van € 0,5 miljoen. De advertentie- en promotiekosten (A&P) 
daalden naar 17,2% van de omzet vergeleken met 18,5% in 2018/19. De totale overheadkosten (exclusief 
afschrijvingen) bleven stabiel op 17,1% van de omzet. De bijdrage van joint ventures daalde ten opzichte van het 
vorige boekjaar als gevolg van eenmalige kosten van € 0,5 miljoen met betrekking tot de laatste fase van de 
integratie van Distilleerderij Cooymans bij Avandis alsmede een eenmalig verlies bij onze joint venture Bols Kyndal 
in India als gevolg van een voorziening voor dubieuze debiteuren gerelateerd aan de moeilijke 
marktomstandigheden (€ 0,4 miljoen). In het EBIT-resultaat over het voorgaande boekjaar waren eenmalige kosten 
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van € 1,2 miljoen opgenomen met betrekking tot de herstructurering van Avandis en advieskosten die verband 
hielden met de herfinanciering. De gerapporteerde EBIT-marge bedroeg 21,1% vergeleken met 22,6% vorig jaar. 
 
Ontwikkelingen binnen de merkenportefeuille van Lucas Bols 
 
Wereldwijde merken 
Onze portefeuille van wereldwijde merken omvat Bols Likeuren, Bols Genever, Bols Vodka, Damrak Gin, Passoã, 
Nuvo en de Italiaanse likeuren Galliano en Vaccari Sambuca.  
 

(in € miljoen tenzij anders 

aangegeven, voor het boekjaar 

eindigend op) 

31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd  

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 64,5 66,4 -2,8% -4,3% 

Brutowinst 

Brutomarge 

39,2 

60,8% 

40,2 

60,6% 

-2,5% 

+20 bps 

-5,1% 

-50 bps 

EBIT 

EBIT-marge 

26,2 

40,5% 

27,6 

41,5% 

-5,1% 

-100 bps 

-7,4% 

-130 bps 

* tegen constante wisselkoersen, exclusief eenmalige posten 

 
De omzet van de wereldwijde merken bedroeg € 64,5 miljoen in het boekjaar 2019/20, een daling van 2,8% 
vergeleken met € 66,4 miljoen in 2018/19. Tegen constante wisselkoersen daalde de omzet van de wereldwijde 
merken met 4,3%. Aangezien de wereldwijde merken meer gericht zijn op de horeca is de impact van COVID-19 
binnen dit segment groter. Dit werd zichtbaar in de verkopen door distributeurs vanaf februari. 
 

• Bols Likeuren presteerde goed, met mid-single-digit omzetgroei. Dit sterke resultaat was te danken aan 
China, waar zowel het volume als de prijs van de likeurenrange verder steeg. Ook Oost-Europa en de VS 
lieten groei zien.  

• Passoã ondervond de gevolgen van de nieuwe Franse wetgeving met betrekking tot retail-
promotieactiviteiten (EGalim-wetgeving), terwijl de hogere Brexit-gerelateerde leveringen aan het VK in het 
boekjaar 2018/19 ook een impact hadden. Deze ontwikkelingen werden deels gecompenseerd door groei 
in een aantal andere markten waaronder Nederland, Italië en vooral de VS.  

• In het segment White Spirits kreeg Bols Genever enig momentum, waarbij de focus van het Red Light 
Negroni-concept op drie Amerikaanse staten lag, terwijl de omzetgroei van Damrak Gin in maart 
vertraagde door de sluiting van de horeca-markten.  

• De omzet van de Italiaanse likeuren daalde ten opzichte van het voorgaande boekjaar, mede als gevolg 
van moeilijke marktomstandigheden in Australië door de bosbranden, verminderde voorraden in de markt 
en COVID-19. Anderzijds draagt het succes van de Galliano Hot Shot bij aan de dubbelcijferige groei in 
Zweden. De leveringen van Vaccari waren lager omdat we de leveringen aan enkele klanten bewust 
verminderden. 

• Nuvo had te maken met hoge vergelijkingscijfers door de introductie van het merk in 2018/19.  
 
Regionale prestaties wereldwijde merken 
 

• De omzetdaling in West-Europa werd, naast de impact van COVID-19, vooral veroorzaakt door Frankijk 
(na de invoering van nieuwe wetgeving voor retail-promotieactiviteiten) en door meer leveringen aan het 
VK in het boekjaar 2018/19 in de aanloop naar de Brexit. Deze ontwikkelingen werden deels 
gecompenseerd door goede resultaten in onder andere Nederland, Scandinavië, Zwitserland en 
Oostenrijk. 

 

• De omzet in Azië-Pacific steeg, geholpen door hogere single-digit omzetgroei in de regio Azië dankzij 
China. Tot januari 2020 versnelde de groei in China en werd de leidende positie verder versterkt, waarbij 
ook de marges zijn verhoogd. Met het sluiten van de horeca vanaf februari begon de impact van COVID-19 
zichtbaar te worden. Japan zag de omzet licht stijgen, mede door positieve valuta-effecten, terwijl de 
onderliggende verkopen een mid-single-digit daling noteerden. Australië rapporteerde aanzienlijk minder 
leveringen, de onderliggende verkopen waren licht lager. 
 

• De omzet in de VS daalde door hoge leveringen vorig jaar, vooral in de tweede helft van het jaar in 
verband met de lancering van Nuvo. Verder zijn de leveringen aan duty free handelaren bewust 
verminderd. De verkopen in de Amerikaanse markt bleven groeien voordat de invloed van COVID-19 
zichtbaar werd. In Canada werpt de verandering van distributeur zijn vruchten af en zien we een stabilisatie 
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van de omzetontwikkeling, terwijl Puerto Rico een omzetdaling noteerde door moeilijke 
marktomstandigheden.   

 

• Binnen de opkomende markten bleef Oost-Europa een goede groei vertonen dankzij robuuste resultaten 
van Bols Likeuren en Passoã in Polen. Deze positieve ontwikkeling kon de daling in Zuid-Amerika als 
gevolg van de economische crisis in Argentinië compenseren. Verder introduceerden we Bols Likeuren en 
Bols Vodka in Nigeria, wat is terug te zien in de goede groeicijfers. In het Midden-Oosten werden de 
handelsactiviteiten verder teruggeschroefd. 

 
De brutowinst van de wereldwijde merken bedroeg € 39,2 miljoen, een daling van 2,5% ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar (-5,1% tegen constante wisselkoersen). De brutomarge steeg met 20 basispunten naar 
60,8% van 60,6% vorig jaar, geholpen door positieve valuta-effecten. Het EBIT-resultaat bedroeg € 26,2 miljoen, 
een daling van 5,1% ten opzichte van 2018/19. Joint ventures hadden een negatieve impact op het EBIT-resultaat 
van € 0,3 miljoen. Valuta-effecten hadden een positieve impact van € 0,7 miljoen.  
 
Regionale merken 
Onze portefeuille van regionale merken omvat de portefeuille Hollandse Jenevers en Vieux – die een leidende 
positie hebben op de Nederlandse markt – en de merken Pisang Ambon en Coebergh, naast een breder 
assortiment producten die in één werelddeel of één specifiek land worden verkocht, zoals het merk Henkes in 
Afrika of Regnier Crème de Cassis in Japan. 
 

(in € miljoen tenzij anders 

aangegeven, voor het boekjaar 

eindigend op) 

31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd 

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 19,4 20,6 -5,4% -5,6% 

Brutowinst 

Brutomarge 

8,4 

43,3% 

9,0 

43,9% 

-6,9% 

-70 bps 

-10,5% 

-240 bps 

EBIT 

EBIT-marge 

7,5 

38,7% 

8,4 

40,6% 

-9,9% 

-190 bps 

-7,0% 

-60 bps 

* tegen constante wisselkoersen, exclusief eenmalige posten 

 
In het boekjaar 2019/20 bedroeg de omzet van de regionale merken € 19,4 miljoen, een daling van 5,4%  
ten opzichte van 2018/19. De omzet van de binnenlandse jenever/vieux portefeuille op de Nederlandse markt bleef 
dalen als gevolg van de teruglopende markt. Het afgelopen boekjaar introduceerde Bokma twee nieuwe speciale 
jenevers: Bokma Rogge en Bokma Double Cask 10 jaar. Samen met Bokma Bourbon Cask 5 jaar vormen deze 
producten een hoogwaardig assortiment speciale jenevers die gericht zijn op een brede doelgroep. De value 
brands, en dan vooral het merk Henkes, presteerden goed. Ook hebben we met succes het KLM-huisje nummer 
100 geleverd.  
 
De brutowinst daalde naar € 8,4 miljoen (2018/19: € 9,0 miljoen) door een lagere brutowinst van de regionale 
jenevers en vieux en de regionale likeuren. Het gerapporteerde EBIT-resultaat van de regionale merken daalde 
met 9,9%. Autonoom daalde het EBIT-resultaat, exclusief eenmalige posten, met 7,0%. De EBIT-marge daalde 
naar 38,7%.  
 
Financieringskosten 
De financieringskosten verbeterden van € 3,9 miljoen in 2018/19 naar € 3,3 miljoen in 2019/20. Dit was vooral te 
danken aan de eenmalige versnelde amortisatie van financieringskosten (€ 0,4 miljoen) in 2018/19 gerelateerd aan 
de nieuwe kredietfaciliteit die Lucas Bols in het derde kwartaal van 2018/19 afsloot. 
 
Belasting 
De genormaliseerde belasting bedroeg € 4,0 miljoen in 2019/20, vergeleken met € 4,6 miljoen in 2018/19. In beide 
boekjaren zijn eenmalige belastingposten geboekt. In 2018/19 werd een eenmalige non-cash belastingbate van  
€ 5,3 miljoen opgenomen die voortvloeide uit een verlaging van de toekomstige Nederlandse 
vennootschapsbelasting. In 2019/20 werd deze eenmalige belastingbate echter deels teruggedraaid als gevolg van 
latere wijzigingen in de Nederlandse belastingwetgeving. Dit resulteerde in een eenmalig non-cash verlies van  
€ 1,2 miljoen in de tweede helft van het boekjaar 2019/20. De gerapporteerde belastinglast bedroeg € 5,2 miljoen 
in 2019/20, vergeleken met een belastingbate van € 0,7 miljoen in 2018/19. 
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De effectieve belastingdruk was circa 26,2% voor het boekjaar 2019/20 (2018/19: 26,4%). Dit is hoger dan de 
nominale belastingdruk in Nederland omdat de winst van Passoã in Frankrijk tegen een hoger percentage wordt 
belast.  
 
Winst over het boekjaar 
In 2019/20 bedroeg de genormaliseerde nettowinst, exclusief bovengenoemde eenmalige belastingposten, € 11,3 
miljoen ten opzichte van een genormaliseerde nettowinst van € 12,8 miljoen in 2018/19. De gerapporteerde 
nettowinst voor het hele boekjaar 2019/20 kwam uit op € 9,2 miljoen (2018/19: € 16,5 miljoen). De nettowinst per 
aandeel daalde naar € 0,74 in 2019/20 van € 1,32 in 2018/19. De genormaliseerde nettowinst per aandeel bedroeg 
€ 0,90 in 2019/20 ten opzichte van € 1,02 in 2018/19.  

Kasstroom 
In het boekjaar 2019/20 verbeterde de vrije operationele kasstroom ten opzichte van vorig jaar met 33,1% naar  
€ 15,7 miljoen (2018/19: € 11,8 miljoen). Deze verbetering komt voornamelijk door een lager werkkapitaal, lagere 
belastingbetalingen in Frankrijk (in het boekjaar 2018/19 was een eenmalige betaling van € 1,7 miljoen opgenomen 
die betrekking had op een verandering in het Franse belastingsysteem) en lagere kapitaalinvesteringen. 
 
Financiële positie 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen steeg met € 1,5 miljoen naar € 193,7 miljoen per ultimo boekjaar 2019/20, voornamelijk als 
gevolg van de gerapporteerde nettowinst van € 9,2 miljoen en de uitkering van het dividend van € 7,5 miljoen. 
 
Nettoschuld 
De nettoschuld steeg met € 0,3 miljoen naar € 49,0 miljoen per 31 maart 2020 (31 maart 2019: € 48,8 miljoen). De 
nettoschuld / EBITDA ratio was 3,9 per 31 maart 2020 (3,4 per 31 maart 2019). Om te voldoen aan de 
bankconvenanten tijdens de COVID-19 crisis is Lucas Bols in april 2020 met de banken enkele tijdelijke 
aanpassingen aan de bestaande financieringsregelingen overeengekomen. Deze aanpassingen bepalen dat 
tijdelijk niet wordt getoetst op de nettoschuld/EBITDA en rentedekking ratio’s. In plaats daarvan worden de 
convenanten getoetst op EBITDA en liquiditeitsniveaus voor de testperiodes in het boekjaar 2020/21.  
 
Als onderdeel van de Passoã-transactie heeft de onderneming in december 2016 een veronderstelde schuld 
opgenomen met betrekking tot de uitoefening van de call-/putoptie met een netto contante waarde van € 70,5 
miljoen per 31 maart 2020. De totale nettoschuld van de onderneming, inclusief de veronderstelde schuld en de 
cumulatieve kasmiddelen binnen de Passoã-entiteit, werd teruggebracht naar € 99,3 miljoen per 31 maart 2020 
(€ 103,6 miljoen per 31 maart 2019). De verhouding nettoschuld/EBITDA inclusief veronderstelde schuld was 5,1 
per 31 maart 2020 (4,8 per 31 maart 2019). In afwachting van de afronding van de Passoã-transactie in december 
2020 is tevens overeengekomen dat bij de toetsing van de convenanten vanaf het boekjaar 2020/21 de cijfers van 
Passoã worden meegenomen. 
 
Passoã-transactie 
De Passoã-transactie zal naar verwachting begin december 2020 worden afgerond. Per 31 maart 2020 bedroeg de 
opgebouwde kasstroom binnen de Passoã-entiteit € 20,2 miljoen. Tezamen met de gecommitteerde 
acquisitiefaciliteit van € 50 miljoen die onderdeel uitmaakt van onze financieringsfaciliteit kan de in 2016 
overeengekomen overnamesom (circa € 71 miljoen) worden voldaan.  
 
Dividend 
Gezien de huidige omstandigheden en onzekerheden met betrekking tot de situatie omtrent COVID-19 hebben de 
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besloten geen slotdividend over het boekjaar 2019/20 voor te 
stellen. Het totale dividend voor het boekjaar is derhalve gelijk aan het interim-dividend van € 0,35 per aandeel in 
contanten dat in december 2019 is uitgekeerd.   
 
Outlook 
De COVID-19-pandemie heeft grootschalige gevolgen voor de wereldeconomie. De lockdown- en andere 
maatregelen hebben een aanzienlijke invloed op de markten en activiteiten van Lucas Bols. Meer dan de helft van 
onze omzet wordt behaald in de horeca. Het is dan ook de verwachting dat de omzet in 2020/21 significant zal 
worden beïnvloed zolang de horeca gesloten blijft, of op beperkte capaciteit draait en de distributeurs hun 
voorraden in de markt terugbrengen. Voor markten die overwegend retailgedreven zijn, zoals Nederland, Australië, 
Duitsland en Frankrijk, zal de impact van COVID-19 naar verwachting minder negatief zijn. Ervan uitgaande dat de 
horeca geleidelijk, markt per markt zal worden heropend, verwachten we een langzaam herstel van de business 
vanaf het tweede kwartaal van 2020/21, al zullen de resultaten aanzienlijk lager zijn dan het jaar daarvoor. 
 
We nemen alle noodzakelijke maatregelen om de crisis te doorstaan. Zo zijn we onze overheadkosten aan het 
reduceren, onze advertentie- en promotiekosten aan het beperken en ons werkkapitaal strikt aan het beheren. Om 



 

7 

 

onze kaspositie verder te beschermen, hebben we besloten in december 2020 geen interim-dividend uit te keren. 
Voorts zal er in de eerste helft van het boekjaar 2020/21 geen variabele beloning worden uitgekeerd aan 
medewerkers, met inbegrip van de Raad van Bestuur. 
 
Gezien de reeds afgedekte valutapositie en uitgaande van de huidige stand van de euro zullen wisselkoersen naar 
verwachting een beperkte invloed hebben op het EBIT-resultaat over het gehele boekjaar 2020/21.   
 
We blijven nauw samenwerken met ons sterke wereldwijde netwerk van distributeurs zodat we snel kunnen 
opschalen zodra de markten weer opengaan. Daarnaast zal de wereldwijde herintroductie van de Bols 
Likeurenrange onze leidende rol op de cocktailmarkt verder versterken.    
 
Voor meer informatie 

www.lucasbols.com  
Huub van Doorne (CEO) / Joost de Vries (CFO) 
+31 20 570 85 48  
 

Over Lucas Bols 

Lucas Bols is het oudste gedistilleerd merk ter wereld en een van Nederlands oudste nog actieve bedrijven. In de 
afgelopen 445 jaar is Lucas Bols meester geworden in de kunst van het distilleren, mixen en blenden van likeuren, 
jenever, gin en vodka. Het portfolio van Lucas Bols bestaat uit meer dan 20 premium en superpremium merken die 
gebruikt worden als basis voor cocktails in cocktailbars over de hele wereld. De producten van Lucas Bols worden 
verkocht in meer dan 110 landen wereldwijd. Sinds 4 februari 2015 is Lucas Bols genoteerd aan Euronext Amsterdam 
(BOLS).  
 
Lucas Bols is wereldwijd (met uitzondering van de VS) de nummer één likeuren range en de grootste speler ter 
wereld in het jeneversegment. Veel van haar producten hebben leidende posities in de verschillende markten. 
Daarnaast is Lucas Bols een leidende speler in de bartending community. Via de House of Bols Cocktail & Genever 
Experience en de grootste bartendersopleiding van Europa, de Bols Bartending Academy, biedt Lucas Bols inspiratie 
en training voor zowel bartenders als consumenten.  

 

Financiële kalender 

9 juli 2020  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

19 november 2020 Publicatie van de halfjaarcijfers 2020/21 

 
Bijlagen  

1. Informatie over de merken 

2. Segmentinformatie 

3. Financial statements 2019/20 (Engels) 

 

Disclaimer  

Some statements in this press release may be considered ’forward-looking statements’. By their nature, forward-looking statements involve risk 

and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that may occur in the future. These forward-looking statements 

involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that are outside of our control and impossible to predict and may cause actual 

results to differ materially from any future results expressed or implied. These forward-looking statements are based on current expectations, 

estimates, forecasts, analyses and projections about the industry in which we operate and management's beliefs and assumptions about 

possible future events. You are cautioned not to put undue reliance on these forward-looking statements, which only express views as at the 

date of this press release and are neither predictions nor guarantees of possible future events or circumstances. We do not undertake any 

obligation to release publicly any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this press 

release or to reflect the occurrence of unanticipated events, except as may be required under applicable securities law.   

This press release contains inside information within the meaning of Article 7(1) of the EU Market Abuse Regulation.   
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1. Informatie over de merken 

 
Wereldwijde merken 
 
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor 

het jaar eindigend op) 
31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd  

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 64,5 66,4 -2,8% -4,3% 

Brutowinst 

Brutomarge 

39,2 

60,8% 

40,2 

60,6% 

-2,5% 

20 bps 

-5,1% 

- 50 bps 

D&A-uitgaven 

% van de omzet 

-13,0 

20,1% 

-12,9 

19,3% 

1,0% 

80 bps 

0,0% 

90 bps 

EBIT 

EBIT-marge 

26,2 

40,5% 

27,6 

41,5% 

-5,1% 

- 100 bps 

-7,4% 

- 130 bps 

 
Regionale merken 
 
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, 

voor het jaar eindigend op) 
31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd  

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 19,4 20,6 -5,4% -5,6% 

Brutowinst 

Brutomarge 

8,4 

43,3% 

9,0 

43,9% 

-6,9% 

-70 bps 

-10,5% 

-240 bps 

D&A-uitgaven 

% van de omzet 

-1,1 

5,8% 

-1,5 

7,1% 

-23,2% 

-130 bps 

-23,2% 

-130 bps 

EBIT 

EBIT-marge 

7,5 

38,7% 

8,4 

40,6% 

-9,9% 

-190 bps 

-7,0% 

-60 bps 

 
Totaal 
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, 

voor het jaar eindigend op) 
31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd  

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 84,0 87,0 -3,5% -4,7% 

Brutowinst 

Brutomarge 

47,7 

56,7% 

49,3 

56,6% 

-3,3% 

10 bps 

-6,1% 

-90 bps 

D&A-uitgaven (allocated) 

% van de omzet 

-14,1 

16,8% 

-14,3 

16,5% 

-1,5% 

30 bps 

-2,4% 

40 bps 

D&A-uitgaven (unallocated) 

Overhead (excl, afschrijvingen) % 
van de omzet 

-16,0 

17,1% 

-16,3 

17,1% 
 

-2,1% 

0 bps 

+0,5% 

+70 bps 

EBIT 

EBIT-marge 

17,7 

21,1% 

19,6 

22,6% 

-9,7% 

-150 bps 

-13,0% 

-210 bps 

* tegen constante wisselkoersen en exclusief eenmalige posten 
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2. Segmentinformatie 

 

West-Europa 
 
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor 

het jaar eindigend op) 
31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd  

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 

% van de geconsolideerde omzet 

42,1 

50,1% 

44,1 

50,7% 
-4,5% -4,4% 

Brutowinst 

% van de geconsolideerde brutowinst 

22,4 

47,0% 

23,6 

47,8% 
-4,9% -7,2% 

Brutomarge  53,2% 53,4% -20bps -160bps 

 
Azië-Pacific 
 
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor 

het jaar eindigend op) 
31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd  

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 

% van de geconsolideerde omzet 

15,2 

18,1% 

15,0 

17,3% 
+1,4% -1,0% 

Brutowinst 

% van de geconsolideerde brutowinst 

10,8 

22,8% 

10,6 

21,6% 
+1,9% -1,5% 

Brutomarge  71,3% 70,9% +30bps -40bps 

 
Noord-Amerika 
 
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor 

het jaar eindigend op) 
31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd  

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 

% van de geconsolideerde omzet 

16,8 

20,0% 

17,9 

20,5% 
-5,8% -10,2% 

Brutowinst 

% van de geconsolideerde brutowinst 

9,2 

19,3% 

9,9 

20,0% 
-6,6% -12,0% 

Brutomarge  54,8% 55,3% -50bps -110bps 

 
Opkomende markten 
 
(in € miljoen tenzij anders aangegeven, voor 

het jaar eindigend op) 
31 maart 2020 31 maart 2019 % mutatie 

gerapporteerd  

% mutatie 

autonoom* 

Omzet 

% van de geconsolideerde omzet 

9,8 

11,7% 

10,0 

11,5% 
-2,0% -1,5% 

Brutowinst 

% van de geconsolideerde brutowinst 

5,2 

10,9% 

5,2 

10,6% 
-0,2% +0,6% 

Brutomarge  52,9% 52,0% +90bps +110bps 

 
* tegen constante wisselkoersen en exclusief eenmalige posten 
 

 

 



CONSOLIDATED 
FINANCIAL
STATEMENTS 2019/20

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

AMOUNTS IN EUR ’000 FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020 2019

Revenue   83,980    86,983  
Cost of sales   (36,321)    (37,712)  
Gross profit   47,659    49,271  
Distribution and administrative expenses   (30,082)    (30,623)  
Operating profit   17,578    18,648  

Share of profit of joint ventures   154    990  

Finance income   250    93  
Finance costs   (3,594)    (4,003)  
Net finance costs    (3,344)    (3,910)  
Profit before tax   14,387    15,728  
Income tax expense   (5,182)    747  
Net profit   9,205    16,475  
Result attributable to the owners of the Company   9,205    16,475  

Weighted average number of shares 12,477,298  12,477,298  

Earnings per share
Basic earnings per share (EUR)   0.74    1.32  
Diluted earnings per share (EUR)   0.74    1.32  



CONSOLIDATED STATEMENT OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME

AMOUNTS IN EUR ’000 FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020 2019

Net profit   9,205    16,475  

Other comprehensive income - Items that will never be reclassified 
to profit or loss
Remeasurement of net defined benefit liability/(asset) (29) (4)
Related tax 7    1
Equity accounted investees – share of other comprehensive income (5) 127

(27) 124

(40) 72
(44) 38
(81) (360)

Items that are or may be reclassified to profit or loss
Foreign operations – foreign currency translation differences* 

Equity accounted investees – share of other comprehensive income 
Net change in hedging reserve 
Related tax   20    90  

(145) (160)

Other comprehensive income for the year, net of tax (172) (36)
Total comprehensive income for the year, net of tax   9,033    16,439  
Total comprehensive income attributable to the owners of the Company   9,033    16,439  



CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

AMOUNTS IN EUR `000
 SHARE 

CAPITAL  
SHARE 

PREMIUM
TREASURY 

SHARES

CURRENCY 
TRANS-
LATION 

RESERVE
HEDGING 
RESERVE

OTHER 
LEGAL 

RESERVES
RETAINED 

EARNINGS

RESULT 
FOR THE 

YEAR
TOTAL 

EQUITY

Balance as at 1 April 2019   1,248    129,695  – (163)    (754)    11,790    38,840   11,498   192,154
Transfer result prior period –   –  –   –  –   –  11,498    (11,498)   –  

Total comprehensive income
Profit (loss) for the year –   –  –   –  –   –  –    9,205    9,205
Other comprehensive income –   –  – (84) (61) – (27) – (172)
Total comprehensive income –   –  – (84) (61) – (27)    9,205    9,033

Dividend paid –   –  –   –  –   –  (7,486) – (7,486)
Purchase own shares (ESPP) –   –  3 –   –  –   –  – 3
Own shares delivered (ESPP) –   –  (3) –   –  –   –  – (3)
Transfer to legal reserves** –   –  –   –  – 4,811   10    (4,821)    –  
Balance as at 31 March 2020   1,248  129,695  – (247)    (815)    16,601    42,835    4,384  193,701

AMOUNTS IN EUR `000
 SHARE 

CAPITAL  
SHARE 

PREMIUM
TREASURY 

SHARES

CURRENCY 
TRANS-
LATION 

RESERVE
HEDGING 
RESERVE

OTHER 
LEGAL 

RESERVES
RETAINED 

EARNINGS

RESULT 
FOR THE 

YEAR
TOTAL 

EQUITY

Balance as at 1 April 2018 1,248 130,070 – (273) (484) 6,742 31,091 15,181 183,575
Transfer result prior period – – – – – – 15,181    (15,181)   –  

Total comprehensive income
Profit (loss) for the year –   –  –   –  –   –  –    16,475    16,475
Other comprehensive income –   –  –   110  (270) –   124    –  (36)
Total comprehensive income –   –  –   110 (270) – 124    16,475   16,439

Dividend paid –   –  –   –  –   –  (7,486) – (7,486)
Purchase own shares (ESPP) –   –  106 –   –  –   –  – 106
Own shares delivered (ESPP) –   –  (106) –   –  –   –  – (106)
Changes in estimates of costs 
related to the issuance of shares* – (375) –   –  –   –  –   –  (375)
Transfer to legal reserves** –   –  –   –  – 5,048 (70) (4,977)   –  
Balance as at 31 March 2019   1,248  129,695  – (163)    (754)    11,790    38,840    11,498  192,154
*   Amount recognized in changes in estimates refers to settlement with the tax authorities regarding tax deductibility of costs related to the issuance 

of shares. 
**    Transfer from Retained earnings to Other legal reserves comprises the transfer of undistributed profits from the jointly owned entity and from  

joint ventures.



CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AMOUNTS IN EUR ’000 AS AT 31 MARCH 2020 2019

Assets
Property, plant and equipment   10,308    10,371  
Intangible assets   307,347    306,836  
Investments in associates and joint ventures   7,316    7,590  
Other investments   599    599  
Non-current assets   325,570    325,396  

Inventories   10,559    10,879  
Trade and other receivables   24,921    23,328  
Other investments, including derivatives   115    –  
Cash and cash equivalents   33,108    21,221  
Current assets   68,703    55,429  
Total assets   394,273    380,825  

Equity
Share capital   1,248    1,248  
Share premium   129,695    129,695  
Treasury shares –   –  
Currency translation reserve (247) (163)
Hedging reserve (815) (754)
Other legal reserves   16,601  11,790
Retained earnings   42,835  38,840
Result for the year   4,384  11,498
Total equity   193,701    192,154  

Liabilities
Loans and borrowings   49,714    47,636  
Other non-current financial liabilities   6,746    76,449  
Employee benefits   434    334  
Deferred tax liabilities   42,663    39,975  
Total non-current liabilities   99,557    164,394  

Loans and borrowings   11,925    7,551  
Trade and other payables   17,497    15,661  
Other current financial liabilities, including derivatives   71,593    1,065  
Total current liabilities   101,015    24,277  
Total liabilities 200,572   188,671  
Total equity and liabilities   394,273    380,825  



CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

AMOUNTS IN EUR ’000 FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020 2019

Cash flows from operating activities
Net profit 9,205   16,475  
Adjustments for:
• Depreciation and amortisation   1,632    1,428  
• Net finance costs   3,344    3,910  
• Share of profit of joint ventures, net of tax (154) (990)
• Income tax expense   5,182  (747)
• Provision for employee benefits   71    50  

  19,280    20,126  

Change in:
• Inventories   320    (2,159)  
• Trade and other receivables (1,592)    (2,081)  
• Trade and other payables   563    1,335  
Net changes in working capital (709) (2,905)
Dividends from joint ventures   1,100    1,200  
Interest received   335    70  
Income tax paid   (2,242)    (4,447)  
Net cash from operating activities   17,764   14,044  

Cash flows from investing activities
Acquisition of/additions to associates and joint ventures (50) (300)
Acquisition of property, plant and equipment   (1,387)  (1,928)
Acquisition of intangible assets (596) -
Net cash from (used in) investing activities   (2,033)    (2,228)  

Cash flows from financing activities
Proceeds from loans and borrowings   2,000    48,000  
Payment of transaction costs related to loans and borrowings - (390)
Repayment of loans and borrowings - (48,428)
Cash dividend paid to shareholders   (7,486)    (7,486)  
Payments made in lease contracts (786) (788)
Interest paid   (1,906)  (1,513)
Net cash from (used in) financing activities   (8,178)    (10,605)  

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents  7,553   1,211  
Cash and cash equivalents at 1 April   13,670    12,380  
Effect of exchange rate fluctuations (40) 79
Net cash and cash equivalents as at 31 March   21,183    13,670  

Cash and cash equivalents (asset)   33,108    21,221  
Less: bank overdrafts included in current loans and borrowings   (11,925)    (7,551)  
Net cash and cash equivalents as at 31 March   21,183    13,670  



The consolidated statement of profit or loss, consolidated statement of other comprehensive income, consolidated 
statement of changes in equity, consolidated statement of financial position and consolidated statement of cash 
flows, as included in this press release, are based on the annual accounts prepared for the year ended 31 March 
2020, which will be published on 28 May 2020. The annual accounts will be submitted to shareholders for approval 
at the General Meeting of Shareholders on 9 July 2020.
  
In accordance with Section 2:293 and 395 of the Dutch Civil Code, we report that our auditor, Ernst & Young 
Accountants LLP (EY), has issued an unqualified auditor’s report on the annual accounts dated 27 May 2020. For the 
understanding required to make a sound judgement as to the financial position and results of Lucas Bols N.V. and 
for a satisfactory understanding of the scope of the audit by EY, this press release should be read in conjunction 
with the annual accounts from which this press release has been derived, together with the auditor’s report thereon 
issued by EY.
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