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PERSBERICHT 
 
 
RESULTATEN 2019/2020 HOLLAND COLOURS 
 
Omzet € 101,5 miljoen – 12% hoger, gedreven door groei van alle divisies 

 

Holland Colours, een wereldwijde producent van kleurconcentraten met sterke posities in Building & 

Construction en Packaging rapporteert:  

 

• 12% omzetgroei in het boekjaar 2019/2020 ten opzichte van vorig boekjaar; 

• Operationeel resultaat vanuit gecontinueerde activiteiten van € 10,8 miljoen (ROS van 10,6%) ten 

opzichte van € 8,8 miljoen in het voorgaande jaar (ROS 9,6%); 

• Netto resultaat vanuit gecontinueerde activiteiten van € 7,9 miljoen ten opzichte van € 6,1 miljoen in 

het voorgaande jaar en het netto resultaat per aandeel is € 9,09 ten opzichte van € 7,04 vorig jaar; 

• Het totale netto resultaat zal worden toegevoegd aan de reserves. 

 

De 12% omzetgroei tot € 101,5 miljoen was met name het resultaat van volume groei en een stijging van de 

gemiddelde verkooprijzen in Europa (8,8%) en Amerika (11,4%). De omzetgroei in Azië (8,7%) komt 

voornamelijk door volumegroei. Het voordelige koers effect (€ 2,0 miljoen) komt van de US Dollar translatie. 

 

Alle drie de focus markten en alle drie de divisies hebben bijgedragen aan de wereldwijde omzetgroei. 

Packaging had de grootste bijdrage terwijl de omzet in Building & Construction (B&C) ook steeg. Coatings, 

Sealants en Adhesives (CS&A) heeft in Europa ook een solide omzetgroei ten opzichte van vorig jaar laten 

zien. Het grootste deel (91%) van de groepsomzet is gerealiseerd in de focus markten. B&C is nog steeds het 

grootste segment. 

 

De marge van de groep bedroeg € 45,8 miljoen, een stijging van € 5,3 miljoen ten opzichte van vorig jaar, 

inclusief € 0,9 miljoen koerstranslatie effect. De marge als percentage van de omzet is hoger geëindigd op 

45,1% ten opzichte van 44,5% in het jaar ervoor. Deze stijging komt voornamelijk vanuit een positieve 

geografische en product mix. Een verhoging van de verkoopprijzen was noodzakelijk om de stijging van de 

grondstofkosten te compenseren. 

 

De operationele kosten van € 35,0 miljoen zijn met € 3,3 miljoen (10,4%) gestegen ten opzichte van het jaar 

ervoor, dit is inclusief de koerstranslatie van € 0,7 miljoen op de US Dollar. De stijging komt onder andere door 

hogere personeelskosten en afschrijvingen. 

 

De eerste successen van ons strategische programma ‘Growing Together 2023’ zijn zichtbaar en hebben 

bijgedragen aan de verbetering van de financiële resultaten. 
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De netto kasstroom was € 0,2 miljoen positief ten opzichte van € 2,1 miljoen positief in het vorige boekjaar. 

Terwijl het saldo liquide middelen is verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor, is de lagere kasstroom 

veroorzaakt door onder andere meer investeringen van € 1,4 miljoen, negatieve translatie effecten op liquide 

middelen van € 0,5 miljoen en een hogere dividendbetaling van € 0,1 miljoen. De investering in het 

werkkapitaal en de hogere belastinguitgaven zijn geabsorbeerd door het hogere bruto resultaat. Er hebben 

zich geen veranderingen voorgedaan in de financiering van het bedrijf. Naast de verplichtingen vanuit de 

implementatie van IFRS 16 heeft het bedrijf geen leningen. 

 

 

COVID-19 EN DIVIDENDVOORSTEL  

De eerste signalen van de COVID-19 pandemie werden duidelijk in China eind 2019. We realiseerden dat dit 

een bedreiging kon worden voor onze business toen, begin 2020, export orders naar China werden uitgesteld 

tot nader order. Sindsdien, heeft het virus zich wereldwijd verspreid met een onvoorstelbare snelheid en 

impact. 

 

We waren relatief vroeg met de introductie van voorzorgsmaatregelen: we hebben half februari reis-

beperkingen aangekondigd en in de eerste week van maart is er een wereldwijd crisisteam opgericht. De 

gezondheid van onze medewerkers en hun dierbaren staat voorop. We hebben alle nodige maatregelen 

genomen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten door blijven lopen en om de levering aan onze klanten 

veilig te stellen. De maatregelen die we in elke divisie (Europa, Amerika en Azië) hebben genomen, zijn 

grotendeels vergelijkbaar. Daarnaast volgen al onze bedrijven de instructies van de nationale autoriteiten 

nauwgezet op. 

 

Hoe ernstig de verwachte wereldwijde economische recessie zal zijn, is onduidelijk. De vraag naar 

verpakkingen, vooral naar voedsel, hygiëne en gezondheid en persoonlijke verzorging, zal naar verwachting 

op een acceptabel niveau blijven. Zo stond de export voor de verpakkingsmarkt in China begin dit jaar twee 

maanden stil, voordat deze terugkeerde naar vorige niveaus. We verwachten echter een wereldwijde daling 

in de segmenten bouw & constructie en coatings. Het is moeilijk om te anticiperen op en volledig inzicht te 

krijgen in de gebeurtenissen die mogelijk een impact kunnen hebben op onze activiteiten. Verschillende 

soorten overheidsmaatregelen die zijn geïmplementeerd als reactie op COVID-19 en met verschillende mate 

van impact, kunnen en zullen onze business beïnvloeden. 

 

De internationale beschikbaarheid van grondstoffen, logistiek en transport blijft onzeker en zal ook impact 

hebben. In afwachting van de verwachte omzetdaling heeft de onderneming begin april besloten om 

wereldwijd een zeer restrictief uitgaven- en investeringsbeleid in te voeren. Afhankelijk van de ontwikkelingen 

zullen aanvullende maatregelen worden genomen die per dochteronderneming kunnen verschillen. 

 

We zullen overwegen COVID-19 programma’s voor overheidssteun te gebruiken als, waar en wanneer de 

business verslechtert en we in aanmerking komen voor deze steun op basis van nationale wetgeving. 

 

Vanwege de grote onzekerheid over de COVID-19 crisis en de verwachte economische neergang willen we 

een sterke financiële structuur voor de onderneming behouden. Daarom wordt voorgesteld om de totale netto 

winst aan de reserves toe te voegen en geen dividend uit te keren. 
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We zijn van plan de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie, de marktsituatie, vooruitzichten en het effect 

van de plannen en acties tegen het einde van het kalenderjaar 2020 te evalueren en zullen tegen die tijd 

overwegen of een tussentijdse dividendbetaling mogelijk is. 

 

Voor verdere informatie alsook het volledige jaarverslag verwijzen we naar de website van Holland Colours 

www.hollandcolours.com 

 

 

VERWACHTING VOOR 2020/2021 

Holland Colours zal geen toekomstgerichte uitspraken doen over omzet en resultaten voor 2020/2021. 

Vanzelfsprekend blijft het de vraag of de financiële doelstellingen gehaald kunnen worden, maar op het 

moment van afronding van het jaarverslag waren de effecten met betrekking tot COVID-19 nog niet op het 

niveau dat we gedwongen waren om meer maatregelen te nemen. We blijven echter rekening houden met 

alle mogelijke scenario’s. Hoewel onzeker, denken we niet dat de impact van COVID-19 een wezenlijk nadelig 

effect zou kunnen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit. 

 

 

 

Apeldoorn, 4 juni 2020 

 

Board of Management  

 

Coen Vinke  

Eelco van Hamersveld  

 

 

Voor meer informatie 

Holland Colours NV 

Coen Vinke  

CEO Holland Colours 

Tel: +31(0)55 3680700 

  

http://www.hollandcolours.com/
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WINST EN VERLIESREKENING 
VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 MAART 2020 

 
    1 april 2019/ 1 april 2018/ 

In duizenden euro’s  31 maart 2020 31 maart 2019 

           

Omzet    101.539    90.902  

Materiaalkosten    (55.772)    (50.448)  

Netto marge    45.767    40.454  

Personeelskosten  (20.186)    (18.313)    

Amortisaties en bijzondere waardeverminderingen  (142)    (121)    

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen  (2.747)    (1.784)    

Overige operationele kosten  (11.904)    (11.469)    

Totaal operationele kosten    (34.979)    (31.687)  

Bruto resultaat    10.788    8.767  

Financieringsinkomsten  20    35    

Financieringslasten  (103)    (102)    

Netto financieringslasten    (83)    (67)  

Resultaat voor belasting    10.705    8.700  

Winstbelasting    (2.784)    (2.333)  

Netto resultaat van voortgezette activiteiten    7.919    6.367  

           

Gediscontinueerde activiteiten    (23)    (238)  

Netto resultaat na gediscontinueerde activiteiten    7.896    6.129  

           

Toe te rekenen aan:          

▪    Aandeelhouders van de vennootschap    7.823    6.053  

▪    Minderheidsbelangen    73    76  

     7.896   6.129  

Winst per aandeel in euro’s           

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen    860.351    860.351  

Winst per aandeel van gecontinueerde activiteiten   9,12  7,40 

Winst per aandeel van netto resultaat    9,09    7,04  
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OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-

GEREALISEERDE RESULTATEN 
VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 MAART 2020 

 
    1 april 2019/   1 april 2018/ 

In duizenden euro’s  31 maart 2020   31 maart 2019 

            

Netto resultaat    7.896      6.129  

            

Niet-gerealiseerde resultaten die nooit naar de winst- en 
verliesrekening gerubriceerd kunnen worden  

          

Actuariële resultaten bij personeelsvoorzieningen, na belasting  (56)      (80)    

            

Niet-gerealiseerde resultaten die in de toekomst naar de 
winst- en verliesrekening gerubriceerd kunnen worden  

          

Koersverschillen bij omrekening buitenlandse deelnemingen  392      1.943    

            

Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen    336      1.863  

            

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten na 
winstbelasting  

  8.232      7.992  

            

Toe te rekenen aan:            

Aandeelhouders van de vennootschap    8.159      7.916  

Minderheidsbelangen    73      76  

    8.232     7.992  
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BALANS 
VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 MAART 2020 

 
    1 april 2019/ 1 april 2018/ 

In duizenden euro’s  31 maart 2020 31 maart 2019 

       

Vaste activa      

Immateriële vaste activa  280  476  

Materiële vaste activa  20.398  18.150  

Uitgestelde winstbelastingvorderingen  1.318  1.696  

Recht-van-gebruik activa  1.425  -    

Langlopende vorderingen  80  -    

   23.501  20.322 

Vlottende activa      

Voorraden  12.782  12.533  

Handels- en overige vorderingen  18.857  17.278  

Winstbelastingvorderingen  396  183  

Liquide middelen  7.666  7.434  

   39.701  37.428  

       

Totaal activa  63.202  57.750  

       

Eigen vermogen      

Aandelenkapitaal  1.953  1.953  

Agio reserve  1.219  1.219  

Overige reserves  594  379  

Ingehouden winsten  43.091  38.088  

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders 
van de vennootschap  46.857  41.638  

Minderheidsbelangen  233  160  

Totaal eigen vermogen  47.090 41.798  

       

Langlopende verplichtingen      

Langlopend vreemd vermogen  -    -    

Leaseverplichtingen  565  -    

Personeelsvoorzieningen  1.134  1.211  

Uitgestelde winstbelastingverplichtingen  271  -    

   1.971 1.211  

Kortlopende verplichtingen      

Leaseverplichtingen  878    -    

Handels- en overige schulden  12.414  13.359  

Winstbelastingverplichtingen  762  1.298  

Personeelsvoorzieningen  87  84  

   14.141  14.741  

       

Totaal eigen vermogen en verplichtingen  63.202 57.750  

 
  



 

7 

 

 

MUTATIES EIGEN VERMOGEN 
VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 MAART 2020 

 

 
In duizenden euro’s Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap 

              

  Aan-
delen 

kapitaal 

Agio 
Reser-

ve 

Reserve 
Omreke- 

nings 
verschill

en 

Afdek-
kings 

Reserve 

Wettelijke 
Reserve 

Immateriële 
activa 

Inge- 
houden 
winsten Totaal   

Minder-
heids 

belangen 

Totaal 
Eigen 
Ver-

mogen 

                      

                      

Stand per 31 maart 2018 1.953  1.219  (1.614)  (353)  382  35.048  36.635    84  36.719  

Netto resultaat           6.053  6.053    76  6.129  

Niet-gerealiseerde resultaten -    -    1.943  -    -    (78)  1.865    -    1.865  

Totaal -    -    1.943  -    -    5.975  7.918    76  7.994  

                      
Overboeking reserve 
immateriële vaste activa -    -    -    -    20  (20)  -      -    -    

Kapitaalsverandering -    -    -    -    -    -    -      -    -    

Dividend over 2017/2018 -    -    -    -    -    (2.916)  (2.916)    -    (2.916)  

                      

Stand per 31 maart 2019 1.953  1.219  329  (353)  402  38.088  41.638    160  41.798  

Netto resultaat -    -    -    -    -    7.824  7.824    73  7.897  

Niet-gerealiseerde resultaten -    -    392  -    -    36  428      428  

Totaal -    -    392  -    -    7.860  8.253    73  8.326  

                      
Overboeking reserve 
immateriële vaste activa -    -    -    -    (176)  176  -      -    -    

Kapitaalsverandering -    -    -    -    -    -    -      -    -    

Dividend over 2018/2019 -    -    -    -    -    (3.033)  (3.033)    -    (3.033)  

                      

Stand per 31 maart 2020 1.953  1.219  721  (353)  226  43.091  46.857    233  47.090  
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KASSTROOM OVERZICHT 
VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 MAART 2020 

 

    Apr 2019 Apr 2018 

In duizenden euro’s  Mar 2020 Mar 2019 

       

       

Bruto resultaat  10.788  8.767  

Aanpassingen voor:      
Amortisatie immateriële vaste activa en bijzondere 
waardeverminderingen  142 121 

Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere 
waardeverminderingen  2.747  1.784  

Mutaties voorzieningen  (82) (63) 

Koersverschillen  (80) 143  

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór verandering 
werkkapitaal, belastingen en winst  13.515  10.752  

       

Veranderingen in werkkapitaal  (2.744) (1.465) 

Betaalde winstbelasting  (2.831) (1.270) 

Ontvangen interest  20  35  

Betaalde interest  (103) (102) 

Kasstroom uit voortgezette operationele activiteiten  7.827  7.949  

       

Kasstroom uit gediscontinueerde operationele activiteiten  (23) (219) 

Kasstroom uit operationele activiteiten  7.804  7.730  

       

Ontvangsten uit verkoop van bedrijfsmiddelen  -  19  

Investeringen in immateriële vaste activa  (3)  (124) 

Investeringen in materiële vaste activa  (4.290) (2.819) 

Ontvangsten uit financiële vaste activa  0  0  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  (4.293) (2.924) 

       

Betaald dividend  (3.033) (2.916) 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   (3.033) (2.916) 
 

      

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op        

liquide middelen   (246) 207  

Netto kasstroom   232  2.096  

        

Liquide middelen per 1 april   7.434  5.338  

Liquide middelen per 31 maart   7.666  7.434  

Netto kasstroom 
 232  2.096  
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INFORMATIE PER SEGMENT 
VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 MAART 2020 

 

       

Segmenten 2019/2020 Europa 
Noord- 

Amerika Azië Overig 
Aanpassingen/ 

eliminaties Totaal 

Omzet 52.207  32.541  16.791  -    -    101.539  

Transacties met andere segmenten 1.015  25  24  -    (1.064)  -    

Omzet inclusief transacties met andere segmenten 53.222  32.566  16.815  -    (1.064)  101.539  

Afschrijvingskosten en amortisaties (1.149)  (642)  (285)  (222)  (591)  (2.889)  

Bruto resultaat uit voortgezette activiteiten 3.275  2.144  3.534  1.835  -    10.788  

Bruto resultaat uit gediscontinueerde activiteiten -    -    (23)    -    -    (23)    

Bruto resultaat 3.275  2.144  3.511  1.838  -    10.765  

Financieringsinkomsten -    -    -    -    20  20  

Financieringslasten -    -    -    -    (100)  (100)  

Winstbelasting -    -    -    -    (2.784)  (2.784)  

Netto resultaat -    -    -    -    7.897  7.897  

Vaste activa 9.924  6.688  3.534  46.815  (43.461)  23.500  

Vlottende activa 16.487  13.466  8.637  1.681  (570)  39.702  

Verplichtingen 13.050  3.899  2.894  1.634  (5.365)  16.112  

Totaal investeringen 2.371 1.692 461 (289) 1.856 6.091 

Gemiddeld aantal werknemers (in FTE)  207 99 103 16 - 425 

        

Segmenten 2018/2019 Europa 
Noord - 

Amerika Azië Overig 
Aanpassingen/ 

eliminaties Totaal 

Omzet 48.151  27.837  14.913  -    -    90.902  

Transacties met andere segmenten 773  128  1  -    (902)  -    

Omzet inclusief transacties met andere segmenten 48.925  17.965  14.914  -    (902)  90.902  

Afschrijvingskosten en amortisaties (917)  (528)  (212)  (255)  7  (1.905)  

Bruto resultaat uit voortgezette activiteiten 1.547  1.926  3.839  1.455  -    8.767  

Bruto resultaat uit gediscontinueerde activiteiten -    -    (221)  -    -    (221)  

Bruto resultaat 1.547  1.926  3.618  1.455  -    8.546  

Financieringsinkomsten -    -    -    -    35  35  

Financieringslasten     (102)  (102)  

Winstbelasting -    -    -    -    (2.333)  (2.333)  

Netto resultaat -    -    -    -    6.129  6.129  

Vaste activa 8.690  5.719  3.253  34.139  (31.749)  20.322  

Vlottende activa 15.886  11.344  7.386  7.654  (4.884)  37.386  

Verplichtingen 13.610  2.696  2.569  1.468  (4.390)  15.952  

Totaal investeringen 1.214  684  826  218  -    2.942  

Gemiddeld aantal werknemers (in FTE) 204  96  100  19  -    419  
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NOTES 
 
Algemeen 
 
De verkorte geconsolideerde financiële informatie over het boekjaar 2019/2020 met vergelijkende cijfers is 
opgesteld op basis van verslaggevingsregels, welke gebaseerd zijn op de International Financial Reporting 
Standards (IFRS). 
 

Disclaimer  

Dit persbericht is een vertaling van het Engelse persbericht zoals vandaag gepubliceerd door de vennootschap 

en reflecteert aan een deel van de door de Board of Management opgemaakte jaarrekening, die door de Raad 

van Commissarissen in de vergadering van 4 juni 2020 is besproken en goedgekeurd voor publicatie. De 

jaarrekening is op 4 juni 2020 gepubliceerd en zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van 16 juli 2020. 

 

De onafhankelijk accountant heeft bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende controleverklaring 

afgegeven. 
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KERNCIJFERS 
VOOR HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 MAART 2020 

 

 
 

  2019/20   2018/19  2017/18 2016/17 2015/16 

Resultaten (Miljoen €)       
Omzet 101,5 90,9 83,5 77,5 73,7 

Bedrijfsresultaat voor afschrijving en amortisatie  (EBITDA) 13,7 10,7 10,2 9,1 7,7 

Afschrijvingen en amortisaties (2,9) (1,9) (2,0) (1,9) (2,0) 

Bruto resultaat (EBIT) 10,8 8,8 8,2 7,2 5,7 

Interest (0,1) (0,1) - (0,1) (0,1) 

Belastingen (2,8) (2,3) (2,2) (1,7) (2,0) 

Resultaat uit gediscontinueerde activiteiten - (0,2) (0,1) (0,2) - 

Netto resultaat 7,9 6,1 5,9 5,2 3,6 

       
Balans (Miljoen €)       
Totaal activa 63,2 57,8 50,2 49,4 45,3 

Totaal eigen vermogen 47,1 41,8 36,7 35,9 32,1 

Rentedragende schulden - - - - 1,1 

Werkkapitaal 21,3 19,4 17,2 14,3 13,4 

Geïnvesteerd vermogen 39,9 36,6 32,6 29,7 28,5 

Liquide middelen 7,7 7,4 5,3 7,5 6,8 

       
Kasstromen (Miljoen €)       
Kasstroom uit operationele activiteiten 8,0 7,7 3,3 7,2 7,6 

Investeringsuitgaven (4,3) (2,9) (2,5) (3,6) (1,7) 

Betaald dividend (3,0) (2,9) (2,6) (1,9) (1,7) 

Overige financiële activiteiten (0,5) 0,2 (0,4) (1,0) (2,7) 

Netto kasstroom 0,2 2,1 (2,2) 0,7 1,5 

       
Omzet per divisie (Miljoen)       
Europa in € 53,2 48,9 43,9 39,1 37,9 

Americas in USD 36,1 32,4 34,1 31,6 29,6 

Azië in USD 18,7 17,2 14,0 11,6 11,0 

       
Ratio’s       
Rendement op verkopen (ROS) 10,6% 9,6% 9,8% 9,3% 7,7% 

Solvabiliteit 74,5% 72,3% 73,1% 72,7% 70,9% 

Rendement op investeringen (ROI) 27,0% 24,0% 25,2% 24,2% 20,0% 

Werkkapitaal als % van de omzet 21,0% 21,3% 20,6% 18,5% 18,2% 

       

Marktwaarde per 31 maart (Miljoen €)              68,8               65,7  
             

76,6  
             

59,8  
             

39,1  

Aantal uitstaande aandelen        860.351         860.351  
       

860.351  
       

860.351  
       

860.351  

      

 
 
 
 
 



 

12 

 
 
 
PROFIEL 

 

Holland Colours ontwikkelt, produceert en verkoopt vaste en vloeibare kleurconcentraten, masterbatches en 

additieven voor het inkleuren van vaste en flexibele PVC voor de bouw- en constructie industrie alsook voor 

PET en polyolefines voor de verpakkingsindustrie. Behalve deze wereldwijde markten, bedienen we de 

verfindustrie en producenten van siliconenkitten en lijmen. Onze technische experts ontwikkelen specifieke 

oplossingen afgestemd op de eisen en wensen van de klant en toegespitst op zijn productieomstandigheden.  

 

Holland Colours is een Nederlandse onderneming, waarvan de aandelen genoteerd staan aan Euronext 

Amsterdam en heeft vestigingen in Americas, Europa en Azië. Middels betrokken medewerkers, die tevens 

aandeelhouder zijn, leveren wij persoonlijke service op wereldwijde schaal.  

 

Belangrijke data 

 

16 juli 2020  Algemene vergadering van Aandeelhouders 

27 oktober 2020 Publicatie halfjaarcijfers 2020/2021 

3 juni 2021   Publicatie jaarcijfers 2020/2021 

15 juli 2021  Algemene vergadering van Aandeelhouders 

 

 
Holland Colours NV 
Postbus 720 | 7300 AS  Apeldoorn | Netherlands 
Tel + 31 (0)55 368 07 00 | Fax + 31 (0)55 366 29 81 
ir@hollandcolours.com | www.hollandcolours.com |  
 

       
 
 

 

http://www.hollandcolours.com/
https://www.linkedin.com/company/holland-colours/
https://twitter.com/hollandcolours
https://www.youtube.com/watch?v=Y19VDjPnmpU
https://www.facebook.com/HollandColours/
https://www.instagram.com/holland_colours/

