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Update jaarcijfers 2019/20 en COVID-19 impact  
 

• Over het gehele jaar 2019/20 komt de gerapporteerde omzet naar verwachting uit op  
€ 84,0 miljoen, een daling van 3,5%, met een stabiele brutomarge van ongeveer 56,5%. 
De winst voor belasting zal naar verwachting € 14,4 miljoen bedragen, een daling van 
8,5%  

• De vrije operationele kasstroom is significant verbeterd en komt naar verwachting voor 
geheel 2019/20 uit op € 15,8 miljoen (2018/19: € 11,8 miljoen), wat het sterke cash 
generende vermogen van de onderneming bevestigt  

• In het vierde kwartaal van 2019/20 begon COVID-19 de resultaten van Lucas Bols negatief 
te beïnvloeden, voornamelijk als gevolg van de geleidelijke sluiting van de horeca 
wereldwijd. Aangezien Lucas Bols zich met name op de horeca richt, zal de omzet in H1 
2020/21 significant worden beïnvloed zolang de horeca gesloten blijft 

• Maatregelen worden geïmplementeerd, inclusief reductie van overhead kosten, beperken 
van uitgaven voor Advertising & Promotion en strikt werkkapitaal beheer  

• Gezien de huidige onzekerheden hebben we besloten om af te zien van het voorstellen 
van een slotdividend over het boekjaar 2019/20 alsmede de uitkering van een interim-
dividend in december 2020. De onderneming heeft reeds in december 2019 een interim-
dividend van € 0,35 uitgekeerd over het boekjaar 2019/20  

• De Raad van Bestuur en het Leadership Team hebben besloten af te zien van hun 
variabele beloning over het boekjaar 2019/20, alsmede over de eerste helft van 2020/21 

• De onderneming heeft voldoende liquiditeiten om deze ongekende tijden te doorstaan 

• We hebben afspraken gemaakt met de banken over tijdelijke aanpassingen aan de 
financieringsovereenkomsten om tijdens de COVID-19-crisis aan de bankconvenanten te 
voldoen. Dit reflecteert de voortdurende steun en commitment van de banken  

 
 
Jaarcijfers 2019/20 (voorlopig en zonder accountantscontrole)  
Omzet over het boekjaar 2019/20 zal naar verwachting € 84,0 miljoen bedragen, een daling van 3,5% 
(autonoom 4,7%), met een stabiele brutomarge van ongeveer 56,5%. De omzet van de wereldwijde 
merken zal naar verwachting met 2,8% afnemen (4,3% autonoom) en de omzet van de regionale 
merken met 5,4% (5,6% autonoom). De winst voor belasting zal naar verwachting uitkomen op  
€ 14,4 miljoen, een daling van 8,5% (14,7% autonoom). Dit is inclusief een positieve impact van 
wisselkoersen van ongeveer € 0,5 miljoen. De vrije operationele kasstroom verbeterde significant en 
zal naar verwachting over het boekjaar 2019/20 € 15,8 miljoen bedragen (2018/19: € 11,8 miljoen).  
 
Impact COVID-19 
De COVID-19 pandemie heeft wijdverbreide gevolgen voor de wereldeconomie. Lockdown en andere 
maatregelen hebben een aanzienlijke impact op de markten van Lucas Bols en haar business. COVID-
19 begon de resultaten van Lucas Bols negatief te beïnvloeden in het vierde kwartaal van 2019/20, 
voornamelijk als gevolg van de sluiting van de horeca over de hele wereld. Meer dan de helft van onze 
omzet wordt behaald in de horeca, hoewel dit aanzienlijk verschilt tussen individuele markten. De 
geleidelijke sluiting van de horeca resulteerde in een daling van ongeveer 30% van de depletions 
(verkopen in de markt) in maart, wat met name een impact had op de wereldwijde merken. 
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Het is de verwachting dat de omzet in H1 2020/21 significant zal worden beïnvloed zolang de horeca 
gesloten blijft 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, zij het op aanzienlijk lagere niveaus dan vorig jaar. 
 
Maatregelen 
Onze prioriteit is en blijft de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, hun families en die van 
onze business partners. We hebben maatregelen genomen die zorgdragen voor een veilige 
werkomgeving, ook bij onze joint venture partners Avandis en Maxxium Nederland. Om bij te dragen 
aan de bestrijding van de pandemie, produceert Avandis handalcohol om te helpen de huidige 
tekorten in de Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen te verminderen. 
 
Gezien de belangrijke negatieve impact van COVID-19 op onze business, hebben we maatregelen 
genomen om de overheadkosten te verlagen en zijn we gefocust op strikt werkkapitaalbeheer. 
Bovendien maakt onze BMU-structuur (brand market unit) een zeer gerichte aanpassing van de 
advertising & promotion uitgaven mogelijk, per specifieke merkmarktcombinatie. Dit stelt ons in staat 
om investeringen per markt snel terug te schroeven zolang de lockdown-maatregelen van kracht zijn, 
maar ook om snel te reageren wanneer markten weer open gaan. Door onze actieve relatie en 
voortdurende samenwerking met ons wereldwijde netwerk van distributeurs zijn wij verzekerd van hun 
volledige support. 
 
De sterke cashgeneratie van Lucas Bols en de beschikbaarheid van aanzienlijke niet benutte 
gecommitteerde bankfaciliteiten zorgen voor voldoende liquiditeit om deze ongekende crisis het hoofd 
te bieden. Gezien de onzekerheid over de duur van de pandemie en om onze kaspositie verder te 
behouden, zien we af van het voorstellen van een slotdividend voor het boekjaar 2019/20 en zal ook 
in december 2020 geen interim-dividend worden uitgekeerd. In december 2019 werd reeds een 
interim-dividend van € 0,35 per aandeel in contanten uitgekeerd. Verder hebben de Raad van Bestuur 
en het Leadership Team besloten af te zien van hun recht op een variabele beloning voor het boekjaar 
2019/20 en de eerste helft van het boekjaar 2020/21. 
 
Financieringsovereenkomsten 
COVID-19 zal een significante impact hebben op de omzet en EBITDA. Om te voldoen aan de 
convenanten en zorg te dragen voor voldoende flexibiliteit en ruimte om tijdens de COVID-19-crisis 
alle business activiteiten te kunnen ontplooien, zijn met de banken een aantal aanpassingen 
overeengekomen.  
 
De aanpassingen bepalen dat (tijdelijk) niet wordt getoetst op de Netto schuld / EBITDA en 
Rentedekking ratio’s. In plaats daarvan worden convenanten getoetst op EBITDA en 
liquiditeitsniveaus voor de testperiodes die worden beïnvloed door de cijfers van het boekjaar 
2020/21. In afwachting van de Passoã-transactie zijn we bovendien overeengekomen dat het toetsen 
van de convenanten vanaf 2020/21 inclusief de cijfers van Passoã zal zijn. 
 

Huub van Doorne, CEO Lucas Bols: “Dit zijn zonder twijfel uitdagende tijden. Tijden waarin onze 
belangrijkste prioriteit de gezondheid van onze mensen en het beschermen van onze business is. We 
nemen alle maatregelen die nodig zijn om deze crisis te doorstaan. Ondanks de huidige situatie hebben 
we er alle vertrouwen in dat we geleidelijk kunnen terugkeren naar een meer normale situatie, zodra de 
lockdown-maatregelen worden opgeheven en de consumentenvraag zich markt voor markt herstelt. Ik 
wil het team van Lucas Bols en onze business partners bedanken voor hun inzet in deze ongekende 
tijden.” 
 
Voor nadere informatie  
www.lucasbols.com  
Huub van Doorne (CEO) / Joost de Vries (CFO) 
+31 20 570 85 48  
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Financiële kalender 
28 mei 2020 Publicatie jaarcijfers 2019/20 
9 juli 2020 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 
 
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. 


