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Onder Embargo tot 4 maart 2021 - 17.40 CET 
Gereglementeerde informatie 

Persbericht 
 Covid-19 beïnvloedt de activiteiten – focus om de 
storm te doorstaan tot de markten herstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Door de impact van Covid-19 daalde de omzet van 332,2 miljoen euro in 2019 naar 

245,2 miljoen euro in 2020, een daling van 26,2%.  

• De bedrijfswinst (EBIT) bedraagt 12,8 miljoen euro, wat 44,4 % lager is dan vorig 

jaar.  

o De EBIT wordt positief beïnvloed door de ontvangen overheidssteun in 

verschillende landen (1,7 miljoen euro) en door een gedeeltelijke 

verzekeringsuitkering voor de impact van de orkaan Michael (+2,9 

miljoen euro). Er is een schikking getroffen met onze 

verzekeringsmaatschappij.  

o De EBIT wordt negatief beïnvloed door 2,7 miljoen euro eenmalige 

kosten, voornamelijk herstructureringskosten in verband met de 

inkrimping van het personeelsbestand. 

• De bedrijfscashflow (EBITDA) bedraagt 19,8 miljoen euro, een daling van 36,3% ten 

opzichte van vorig jaar.  

• De nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders bedraagt 7,6 miljoen euro 

(Courante winst per aandeel van 0,97 euro), een daling van 51,6% tegenover vorig 

jaar.  

• De Groep rapporteert een nettokaspositie van 28,3 miljoen euro (inclusief 10,2 

miljoen euro leasingschuld) tegenover een netto schuld van 4,4 miljoen euro eind 

2019. 

• De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor een dividend van 0,25 

euro per aandeel goed te keuren. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 18 mei 

2021, zal het aandeel vanaf 26 mei 2021 ex-coupon verhandeld worden en zal het 

dividend betaalbaar zijn vanaf 28 mei 2021 aan de loketten van KBC bank tegen 

afgifte van coupon nr. 15. 

 

Hoogtepunten 2020  
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Impact Covid-19 op de JENSEN-GROUP activiteiten  

De omzet van 2020 bedraagt 245,2 miljoen euro tegenover 332,2 miljoen euro vorig 

jaar. Als gevolg van de Covid-19 crisis heeft de Groep te maken gehad met een 

aanzienlijke vertraging in het binnenhalen van orders, met enkele annuleringen van 

projecten en met uitstel van bevestigde orders. De annulering van contracten heeft een 

negatieve impact op de EBIT van 2,5 miljoen euro. Verschillende klanten die actief zijn 

in de horeca hebben hun activiteiten tijdelijk stopgezet als gevolg van de stagnatie in de 

reis- en toerismesector en van beslissingen van de overheid. Wij verwachten dan ook 

dat een aantal horecaprojecten in de offertefase met enkele maanden zullen worden 

uitgesteld. De service, installatie en het onderhoud van onze machines blijven een 

uitdaging voor onze technici, gezien de reisbeperkingen die veel landen in verband met 

Covid opleggen. 

 

Op occasionele basis verleent de JENSEN-GROUP terugkoopgaranties aan geselecteerde 

klanten. Door de sluiting van wasserijen in Europa werden enkele verlengingen van 

terugkoopgaranties tot 12 maanden toegekend.  

 

Ondanks de snelle reactie van het management op de drastische veranderingen in de 

marktomstandigheden, hebben lagere inkomsten geleid tot een daling van de EBIT met 

44,4% ten opzichte van vorig jaar. Het management heeft maatregelen genomen om de 

capaciteit in verscheidene fabrieken aan te passen en andere tijdelijk te sluiten als 

reactie op individuele werklast of overheidsrichtlijnen. De EBIT omvat 2,7 miljoen euro 

eenmalige kosten, voornamelijk herstructureringskosten in verband met de inkrimping 

van het personeelsbestand.  

 

De Groep heeft maatregelen genomen om de structurele kostenbasis te verlagen:  

-  Implementatie van een vereenvoudigde bedrijfsstructuur met 6 bedrijfsregio's 

-  De integratie van onze fabrieken in de bedrijfsregio’s om te kunnen profiteren van 

kostensynergieën 

-  Diverse herstructureringsprogramma's die leiden tot een vermindering van ons 

personeelsbestand met 25% ten opzichte van eind 2019; 

-  Een nieuwe EMT (Executive Management Team) structuur met de benoeming van 

een Chief Information Officer die de digitalisering van onze processen en oplossingen 

aanstuurt. Het huidige EMT bestaat uit de heer Jesper M. Jensen (CEO), de heer 

Fabian Lutz (CIO), de heer Martin Rauch (CSO) en de heer Markus Schalch (CFO).  

 

De Groep kon ook genieten van overheidssteun in verschillende landen (1,7 miljoen 

euro), voornamelijk met betrekking tot looncompensaties. 
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JENSEN USA ontving een 'Promissory Note' van de staat voor een bedrag van 1,9 

miljoen USD in mei 2020. De onderneming heeft een aanvraag tot kwijtschelding 

ingediend, maar deze Promissory Note werd tot nu toe als schuld opgenomen. Elk 

kwijtgescholden bedrag zal als overige opbrengsten worden geboekt wanneer dit zeker 

is. 

In juli kreeg JENSEN GmbH een lening op afbetaling van KfW (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) ten belope van 10 miljoen euro voor een periode van zes jaar. Op 

jaareinde was 5 miljoen euro opgenomen. 

 

Overige activiteiten  

• De nettokaspositie bedraagt 28,3 miljoen euro (inclusief 10,2 miljoen euro 

leasingschuld) tegenover een netto schuld van 4,4 miljoen euro eind 2019. Ondanks 

vertragingen in de installatie van bepaalde projecten, wat leidde tot vertraagde 

betalingen, kon de Groep zijn nettokaspositie verhogen met 32,7 miljoen euro in 

vergelijking met het einde van vorig jaar 

• De netto financiële lasten bedragen 2,9 miljoen euro en hebben betrekking op 

interestlasten (1,2 miljoen euro), netto wisselkoersverlies (0,7 miljoen euro) en 

overige financiële kosten (1,0 miljoen euro). 

• Het herstel van de productiefaciliteit in Panama City, getroffen door de orkaan 

Michael op 10 oktober 2018, vordert en er werd een regeling getroffen met de 

verzekeringsmaatschappij. De reparaties aan het gebouw werden voortgezet en 

hebben geleid tot 0,3 miljoen euro investeringen in 2020. 

• De Groep verwacht dat de kapitaaluitgaven in 2021 aanzienlijk hoger zullen zijn dan 

in 2020. De Groep zal voornamelijk investeren in een 40% verhoging van de 

deelneming in Inwatec ApS, Denemarken, na 30% te hebben gekocht in 2018. 

Inwatec ApS, kondigde een netto-resultaat aan van 2,7 MEUR in 2020. De JENSEN-

GROUP verwacht geen significante impact op de geconsolideerde inkomsten van de 

groep, aangezien het grootste deel van de verkopen al is opgenomen in de JENSEN 

Sales and Services Centers.  De impact op de financiële positie van de groep kan nu 

niet worden bekendgemaakt aangezien de laatste besprekingen in de nabije 

toekomst zullen worden gevoerd. 
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Vooruitzichten   

In 2020 ontving de JENSEN-GROUP 223,4 miljoen euro aan orders, tegenover 326,3 

miljoen orders vorig jaar, een daling met 31,5%. Gezien het huidige investeringsklimaat 

als gevolg van de aanhoudende lockdowns in belangrijke markten, verwachten wij dat 

de golven van de inactiviteit op de markten tot ver in 2021 zullen aanhouden, met het 

risico van lagere financiële resultaten in 2021 in vergelijking met 2020. Met alle 

herstructureringsmaatregelen die wij dit jaar hebben genomen, hebben wij er alle 

vertrouwen in dat wij de storm zullen blijven doorstaan, mede gezien de financiële 

ruimte die wij hebben gecreëerd. Wij zijn voorzichtig in onze vooruitzichten, maar 

blijven optimistisch in afwachting van een terugkeer naar de vroegere niveaus van 

orderontvangst in 2022 aangezien de horeca-industrie en de markt beginnen te 

herstellen. 

 

De meest voor de hand liggende risicofactoren zijn de duur en het effect van de 

pandemie, snelle dalingen van de vraag, de beschikbaarheid van financiering voor onze 

klanten, schommelende grondstof-, energie- en transportprijzen, grote volatiliteit van 

de wisselkoersen, een onzeker politiek klimaat, en concurrentiedruk. De Groep verwacht 

geen significante impact van Brexit. De impact van mogelijke protectionistische 

bewegingen in verschillende delen van de wereld blijft onvoorspelbaar. 
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Kerncijfers  

  

Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Wijziging

(in miljoen euro) 12M 12M

Opbrengsten 245,2 332,2 -26,2%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 12,8 23,0 -44,4%

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 19,8 31,2 -36,6%

Financieel resultaat -2,9 -2,5 14,9%

Resultaat voor belastingen 11,2 20,3 -44,9%

Belastingen -4,0 -5,1 -22,1%

Geconsolideerd resultaat van de voortgezette activiteiten 7,2 15,2 -52,6%

Resultaat van te koop gestelde activa -0,1 -0,1 -54,2%

Resultaat van participaties en joint-ventures opgenomen onder de vermogensmutatiemethode1,3 -0,2 -645,3%

Resultaat toerekenbaar aan de minderheidsaandeelhouders -0,5 -0,7 -29,1%

Resultaat toerekenbaar aan de eigenaars van de moerdermaatschappij (aandeel van de groep)7,6 15,7 -51,6%

Netto cash flow 2 14,6 23,9 -39,0%

Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Wijziging

(in miljoen euro) 12M 12M

Eigen vermogen 136,0 132,4 2,8%

Netto financiële schulden (schulden +/Cash -) -28,3 4,4 -749,7%

Activa - te koop 0,4 0,4 -8,5%

Totaal activa 278,4 276,7 0,6%

Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Wijziging

(in euro) 12M 12M

Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 2,5 4,0 -36,6%

Resultaat voor belastingen 1,4 2,6 -45,0%

Resultaat toerekenbaar aan de eigenaars van de moerdermaatschappij (winst per aandeel)1,0 2,0 -51,7%

Netto cash flow 2 1,9 3,1 -38,9%

Eigen vermogen 17,4 16,9 2,8%

Aantal aandelen (balansdatum) 7.818.999,0 7.818.999,0

Aantal aandelen (gemiddeld) 7.818.999,0 7.818.999,0

Balans 

Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers

Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers per aandeel

Resultatenrekening 

Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers

  

Definities 

 

1. EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) = bedrijfswinst (EBIT) 

+ afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen, 

wijzigingen in voorzieningen 

2. Netto cash flow = geconsolideerd resultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders + 

afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen, 

wijzigingen in voorzieningen 

3. Netto financiële schulden (+)/Netto cash (-)= Leningen (korte en lange termijn) + subsidies – 

financiële vaste activa aan kostprijs - financiële vaste activa aan reële waarde via overige 

resultaat - liquide middelen 
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat  
 

(in duizend euro) 31 december 31 december

2020 2019

Opbrengsten 245.238 332.178

Grond- en hulpstoffen -118.007 -158.288

Diensten en diverse goederen -26.674 -41.606

Bezoldigingen en sociale lasten -83.170 -104.650Afschrijvingen, waardeverminderingen op activa en bijzondere 
waardeverminderingen -6.998 -8.219

Operationele kosten -234.848 -312.764

Overige opbrensten/(kosten) 2.406 3.602

Bedrijfswinst voor belastingen en financiële (kost)/opbrengst (EBIT) 12.795 23.016

Interest opbrengsten 738 998

Overige financiële opbrengsten 1.549 1.309

Financiële opbrengsten 2.287 2.307

Interest kosten -1.939 -2.240

Overige financiële kosten -3.214 -2.560

Financiële kosten -5.152 -4.800

Resultaat van participaties opgenomen onder de 
vermogensmutatiemethode 1.251 -229

Resultaat voor belastingen 11.181 20.294

Belastingen -4.004 -5.138

Geconsolideerd resultaat van de voortgezette activiteiten 7.178 15.155

Resultaat van te koop gestelde activa -54 -118

Geconsolideerd resultaat 7.124 15.037

Resultaat toerekenbaar aan minderheidsaandeelhouders -479 -675

Resultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij 7602 15.712  
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(in duizend euro) 31 december 31 december

2020 2019

Overig resultaat:

die later zouden kunnen opgenomen worden in het nettoresultaat

Financiële instrumenten -125 209

Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen -2.297 621

Wisselkoersverschillen bij omrekening participaties opgenomen onder de vermogensmutatiemethode-642 321

die nooit zullen opgenomen worden in het nettoresultaat

Actuariële winst/(verlies) pensioenplan Te Bereiken Doel -561 -2.017

Belastingen op boekingen direct van of naar eigen vermogen 172 452

Netto opbrengsten/(kosten) direct erkend in eigen vermogen na 

belastingen
-3.454 -414

Netto opbrengsten/(kosten) direct erkend in eigen vermogen na belastingen  toerekenbaar aan minderheidsaandeelhouders0 0

Netto opbrengsten/(kosten) direct erkend in eigen vermogen na belastingen  toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij-3.454 -414

Totaal erkende opbrengsten/(kosten) 3.670 14.624

Resultaat toerekenbaar aan:

Minderheidsaandeelhouders -479 -675

Eigenaars van de moedermaatschappij 7.602 15.712

Totaalresultaat toerekenbaar aan

Minderheidsaandeelhouders -479 -675

Eigenaars van de moedermaatschappij 4.148 15.298

Gewone en verwaterde winst per aandeel (in euro) 0,97 2,01

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 7.818.999 7.818.999
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Financiële kalender  
26 maart 2021: Publicatie jaarverslag 2020 op de corporate website. 

18 mei 2021: 10.00 uur: Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering in de maatschappelijke 

zetel van JENSEN-GROUP nv, Gent. 

10 augustus 2021 (na-beurs): Halfjaarlijkse resultaten 2021 (Analistenmeeting 11 

augustus 2021). 

 

Audit  

De commissaris heeft bevestigd dat de controle van het ontwerp van de 

geconsolideerde jaarrekening van JENSEN-GROUP nagenoeg beëindigd is en dat tot op 

heden geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. De commissaris heeft tevens 

bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het bijgevoegd 

perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overeenstemt met het ontwerp van de 

geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt. 

 

Profiel  

De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren van 

rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn een bevoorrechte leverancier 

in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide kennis van de wasserijwereld 

gebruiken om duurzame machines, systemen en geïntegreerde totaaloplossingen te 

ontwikkelen en te leveren. Wij blijven groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te 

breiden met milieuvriendelijke en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen 

aan specifieke klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in 

combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft vestigingen in 23 

landen en een distributienet in meer dan 50 landen. Per 31 december 2020 stelt 

JENSEN-GROUP wereldwijd 1.239 mensen tewerk. 

 

Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website www.jensen-group.com. 

(Einde persbericht) 
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Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

JENSEN-GROUP: 

Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer 

Markus Schalch, Chief Financial Officer 

Scarlet Janssens, Investor Relations Manager 

Tel. +32.9.333.83.30 

E-mail: investor@jensen-group.com  


