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(in miljoen GBP)
Omzet
Groei in %
EBIT
EBIT%
(R)EBITDA

Koers GBPp 164,00 EBITDA%
Aantal aandelen (m) 60,300 Financieel resultaat

Marktkapitalisatie (m) 98,89 Belastingen
Netto resultaat

Eigen vermogen 2019 m 81,889
Netto fin. schuld  2019 m 17,800 (in GBPp

Aangepaste winst p/a
ROE 2019 -1,6% Bruto dividend

Koers/winstverhouding *
Dividendrendement *
*: op basis van koersen eind van het jaar; voor 2019 en 2020E de huidige koers

ANIMALCARE

14 november 2020

2017PF 2017 2018 2019 2020E
91,943 62,291 72,470 71,124 71,000

9,6% n.r. 16,3% -1,9% -0,2%
7,560 1,016 0,217 -1,291 8,000
8,2% 1,6% 0,3% -1,8% 11,3%

11,764 9,698 11,798 11,400 11,200
12,8% 15,6% 16,3% 16,0% 15,8%
-0,657 -0,639 -0,574 -0,317 -0,500
-0,828 -0,292 0,135 0,100 -0,500
0,472 0,184 -0,998 -1,338 4,000

2017PF 2017 2018 2019 2020E
11,00 12,30 11,70 12,00 11,30
6,70 4,40 4,40 2,00 4,00

28,18 25,20 12,65 13,67 14,51
2,2% 1,4% 3,0% 1,2% 2,4%

*: op basis van koersen eind van het jaar; voor 2019 en 2020E de huidige koers  
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Bedrijfsomschrijving 
Animalcare is een Britse groep actief in dierengeneesmiddelen. De basis werd gelegd in 1958 
door het groothandelsbedrijf Vet Drug Company dat in 1988 een eigen afdeling 
productontwikkeling oprichtte onder de naam Animalcare. De groep in zijn huidige vorm ontstond 
in 2017 door de fusie met Ecuphar, in feite betrof het een omgekeerde overname. Ecuphar (toen 
Cardon Pharmaceuticals) werd in 2001 opgericht door Chris Cardon. In de jaren nadien volgden 
diverse overnames in Ierland, Duitsland, Spanje, Portugal en Italië. Met een omzet van 68,4 
miljoen GBP voor de fusie/overname was Ecuphar duidelijk een maat groter dan Animalcare dat 
toen een omzet van 14,7 miljoen GBP had.  
Ecuphar telde 2 activiteiten, met name de ontwikkeling en distributie van dierengeneesmiddelen 
(69% van omzet) en een Belgische groothandel in dierengeneesmiddelen (31% van omzet). Van 
de eigen geneesmiddelen is 48% bestemd voor huisdieren, 42% voor ‘productiedieren’ (bv. 
koeien en varkens) en 10% voor paarden.  
De omzet van het oorspronkelijke Animalcare bestond voor 68% uit dierengeneesmiddelen, 19% 
uit aanverwante producten (bv. verzorgingsproducten zoals zepen, infusie-accessoires,…) en 
18% uit Identitychip (identificatie van huisdieren). 95% van de omzet was afkomstig uit Groot-
Brittannië zelf.  
In de loop van 2019 werd de groothandelsactiviteit van Ecuphar verkocht.  
In de eerste helft van 2020 leverde de segmentering de volgende verdeling op: huisdieren (61% 
van omzet), productiedieren (31% van omzet) en paarden en andere diensten/productien (8% 
van omzet).  
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Resultaten eerste helft 2020 
In de eerste helft van 2020 zag Animalcare 
de omzet met 4,4% terugvallen tot 34,520 
miljoen GBP. De verkoop van genees-
middelen voor huisdieren daalde 10,6% 
door de lockdowns die bezoeken aan de 
dierenartsen bemoeilijkten, vooral in 
Engeland. Bij de producten voor productie-
dieren was er daarentegen 13,1% omzet-
groei. Die manifesteerde zich vooral in 
Spanje na de doorgevoerde herstructurering 
en bijhorende voorraadafbouw. Ook in de 
tweede jaarhelft wordt er groei vanuit die 
hoek verwacht. Lagere export had een 
lagere verkoop van producten voor paarden 
(-10%) tot gevolg.  

 
(miljoen GBP) 19H1 20H1 Δ19/20
Omzet 36,121 34,520 -4,4%

Huisdieren 23,724 21,210 -10,6%
Productiedieren 9,322 10,543 13,1%

Paarden en andere 3,075 2,767 -10,0%
Bruto winst 19,135 17,937 -6,3%
Aangepaste EBITDA 6,765 6,606 -2,4%
Aangepaste bedrijfswinst 5,178 4,915 -5,1%
Bedrijfswinst -1,535 1,006 n.r.
Uitzonderlijke elementen 6,713 3,909 n.r.
Financieel resultaat -0,299 -0,244 n.r.
Belastingen 0,245 -0,297 n.r.
Netto winst -1,588 0,416 n.r.
Aangepaste netto winst 3,857 3,542 -8,2%
Idem per aandeel in GBPp 0,0642 0,0587 -8,6%  

De brutomarge viel 6,3% terug, een gevolg van een lagere marge op de producten voor 
productiedieren. De recurrente bedrijfswinst daalde slechts 5,1% door de kostenbesparingen die 
in 2019 geïmplementeerd zijn geweest. De recurrente EBITDA zakte 2,4%.  
De niet-recurrente elementen bedroegen -3,909 miljoen GBP, minder dan de -6,713 miljoen GBP 
van 2019. 0,7 miljoen hiervan had betrekking op de herstructurering in Spanje, 2,9 miljoen was 
het gevolg van de afwaardering op producten in ontwikkeling.  
Het financiële resultaat verbeterde beperkt door de daling van de financiële schuld tegenover de 
eerste helft van 2019. De belastingen namen dan weer toe doordat er meer belastbare winst 
werd gerealiseerd in landen met een hogere belastingvoet.  
De netto winst kwam uit op 0,416 miljoen GBP, zonder de niet-recurrente elementen was dat 
3,542 miljoen GBP, een daling van 8,2%. Per aandeel bedroeg de daling -8,6% door een lichte 
toename van het aantal uitstaande aandelen.  
 
De netto financiële schuld was in de loop van 2019 gedaald tot 17,8 miljoen GBP, maar steeg in 
dit halfjaar tot 18,1 miljoen GBP, door een hoger werkkapitaal en investeringen.  
 
Wat de productportefeuille betreft, maakt Animalcare werk van de verdere lancering van 
Procanicare en dit in 7 landen. Procanicare is een geneesmiddel voor maag- en darmproblemen 
bij honden. In september sloot Animalcare een akkoord met het Canadese Kane Biotech met een 
waarde van 5 miljoen CAD dat uit 2 delen bestaat. Enerzijds richten beide bedrijven een joint-
venture op die zich zal richten op biofilm-gerelateerde behandelingen. Biofilm vormt zich op de 
tanden van de dieren en is een voedingsbodem voor allerlei ziekten bij beperkte verzorging. 
Anderzijds zal Animalcare geneesmiddelen voor huisdieren van Kane Biotech buiten Noord-
Amerika commercialiseren. Voor 2 producten loopt een goedkeuringsproces, vanaf de tweede 
helft van 2021 zou de verkoop ervan kunnen starten.  
Naar de producten in ontwikkeling toe, verwacht het bedrijf veel van een pijnbehandeling. De 
lancering is voorzien voor 2021.  
Het bedrijf streeft ernaar dat de 20% belangrijkste producten 80% van de groepsomzet uitmaken.  
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Geografische omzetevolutie 
 
(omzet in miljoen GBP) 19H1 20H1 Δ19/20
België 4,351 4,840 11,2%
Nederland 1,090 0,659 -39,5%
Groot-Brittannië 7,211 4,255 -41,0%
Duitsland 5,081 5,209 2,5%
Spanje 9,771 9,65 -1,2%
Italië 2,857 3,895 36,3%
Portugal 2,575 2,379 -7,6%
Rest EU 2,612 2,608 -0,2%
Azië 0,238 0,603 153,4%
Andere landen 0,335 0,422 26,0%  

 
 

Conclusie 
Wat de langere termijn betreft, zijn er bepaalde tendensen die de gang van zaken bij Animalcare 
zullen bepalen. Een eerste is het verminderd gebruik van antibiotica bij de productiedieren, maar 
het effect ervan op de omzet is bijna uitgewerkt. De tweede trend is veel belangrijker en vloeit uit 
het feit dat er enerzijds meer huisdieren zijn en anderzijds dat er meer besteed wordt aan de zorg 
van die huisdieren.  
In de eerste helft waren deze tendensen niet zichtbaar in de omzetcijfers, we merkten net het 
tegenovergestelde. De omzet in producten voor huisdieren daalde doordat er minder bezoeken 
aan de dierenartsen plaats vonden, in producten voor productiedieren was er groei na de 
herstructurering in Spanje. Het bedrijf meldt dat deze groei nog  zal aanhouden in de tweede helft 
van 2020. We hebben ook de indruk dat het mindere gebruik van antibiotica weinig of geen 
impact meer heeft op de omzet.  
Geleidelijk aan zal de omzet uit producten voor huisdieren herstellen, spijtig genoeg met 
vertraging door de nieuwe lockdowns in november. Op langere termijn zit het dus wel goed, dat 
blijkt ook uit een sectorrapport van Rejerusalem dat een mooie groei voorziet voor de periode 
2020/28.  
Door de corona-crisis en de lockdowns en de daaruitvolgende lagere omzet, kwamen de 
besparingen die in 2019 zijn uitgevoerd, niet tot hun recht. Ze hebben wel de winstdaling beperkt. 
Een pijnpunt blijft wel dat er nog regelmatig belangrijke niet-recurrente kosten of afwaarderingen 
plaats vinden, bijvoorbeeld voor herstructureringen op het niveau van de verschillende 
landenorganisaties of op het vlak van de productportefeuille.  
De koersdaling van de laatste dagen door de nieuwe reeks van lockdowns in verschillende 
Europese landen biedt niettemin een mooie instapopportuniteit en dit met een visie van minstens 
12 maanden. Het eigen vermogen per aandeel bedraagt 138 GBPp, de koers/winst in dit 
coronajaar komt uit op 14,5. 
 
 

Gert De Mesure  


