Greenyard kondigt haar jaarresultaten aan
Sint-Katelijne-Waver, België, 5 juni 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) – kondigt haar jaarcijfers aan voor het jaar
eindigend op 31 maart 2018.

Kerncijfers – financieel jaar eindigend op 31 maart 2018
• Omzet van de groep daalde 1,7% JoJ naar € 4.175,9m.
• De omzet van Fresh daalde met 2,4% voornamelijk omwille van gedeeltelijk
volumeverlies.
• Long Fresh’s omzet weerstond de druk met een interne groei van 0,1%, maar
ondervond wel een wisselkoersimpact, voornamelijk door bewegingen in GBP (-0,8%).
• De omzet van Horticulture groeide met 20,2% JoJ, voornamelijk gedreven door de
Mykogen overname (17,8%) en een positief wisselkoersresultaat (+0,5%).
• De groeps-REBITDA verminderde met 3,8% tot € 140,2m. De vermindering met € 5,5m JoJ is te
wijten aan:
• De daling van de REBITDA van Fresh met € 7,0m doordat marges aangetast werden
door volumeverlies.
• Ondanks moeilijke markten, bestendigde Long Fresh haar REBITDA verbetering voor
een bedrag van € 0,2m, voornamelijk door een verbeterde productmix en een
verhoging van de prijzen in Frozen, maar grotendeels tenietgedaan in Prepared door
prijsverhogingen in grondstoffen die niet konden doorgerekend worden aan de klant
omwille van onze jaarcontracten, en hogere productiekosten.
• De winstgevendheid van Horticulture verbeterde met € 1,5m dankzij een positieve
overname impact, die deels tenietgedaan werd door het uitstel van de verwachte
lente-verkoop in maart omwille van het slechte weer in België.
• Het nettoresultaat bedroeg € 3,4m, tegenover € 0,7m vorig jaar. Dit resulteert in een WPA van
€ 0,07 tegenover € 0,02 vorig jaar, omwille van de impact van niet-recurrente elementen voor
een bedrag van € 31,9m. Deze niet-recurrente elementen zijn eerst en vooral gelinkt aan de
inspanningen die gedaan zijn om Dole over te nemen, alsook aan de geografische reorganisatie
in Fresh om ons dichter bij onze klanten te positioneren en onze operationele efficiëntie te
verhogen.
• De netto financiële schuld verhoogde met € 94,9m JoJ tot € 419,1m, wat uitmondt in een
schuldgraad van 2,8x, hoger dan de 2,2x vorig jaar en 2,4x in september 2017. De verhoging van
de netto financiële schuld is voornamelijk het resultaat van de financiering van de Mykogen
transactie in november 2017.
• De Raad van Bestuur stelt een stabiel dividend voor van € 0,20 per aandeel.
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CEO Hein Deprez kijkt achterom naar 2017/2018:
‘Het voorbije jaar navigeerde Greenyard door onrustige wateren. De resultaten waren onder de
verwachting omwille van prijsdruk in onze voornaamste markten en een aantal eenmalige kosten.
We hebben volumes verloren in een aantal van onze kernmarkten voor Fresh, wat ook de
voornaamste oorzaak was voor de daling in omzet en REBITDA van de groep.
Ons engagement blijft om onze organisatie dichter bij onze klanten te sturen om samen met hen
een strategische visie op groenten en fruit te ontwikkelen in ons beider voordeel. Door onze focus
te houden op het creëren van toegevoegde waarde als partner van en voor onze telers, onze
retailers en onze consumenten, vertrouwen we erop dat wij het verschil kunnen maken en onze
positie kunnen versterken als wereldwijde leider in fruit en groenten in al hun vormen.
Om die reden hebben we ons management team op business segment niveau versterkt en staat
deze dichter bij onze operaties en onze klanten, wat Greenyard wendbaarder en sneller maakt in
haar beslissingsproces. Dit stimuleerde de versnelling van de reorganisatie van onze voetafdruk en
organisatiestructuur waarmee de basis gelegd wordt voor het volgende hoofdstuk in onze
strategie.
Deze lopende strategische initiatieven voor klantenfocus werpen vruchten af, zoals ook blijkt uit de
overeenkomst met Carrefour die afgesloten werd in April voor onze First in Fresh diensten aan de
Carrefour franchises.’
Figuur 1 – Kerncijfers

(in € miljoen)
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Segment bespreking
1. Fresh
Figuur 2 – Omzet & REBITDA evolutie
(in € miljoen)
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Rekening houdend met een wisselkoersimpact van -0,2% en desinvesteringen van -0,3%, daalde
de omzet intern met 1,9%, voornamelijk door lagere volumes in de Duitse en – in mindere mate –
Belgische markt. De bestendige groei in de US, Frankrijk en in Nederland, noch lopende
verbeteringen in de product-mix konden de daling tegengaan. Daarentegen vertoont onze Bakker
divisie in Nederland, het sterkste voorbeeld van onze klantenfocus-strategie, stabiele en
consistente groei in omzet en REBITDA.
Het verlies in volumes had ook een weerslag op de REBITDA die zakte met 8,9%, en vertaalt zich in
een marge van 2,2%, tegenover 2,3% vorig jaar.
2. Long Fresh
Figuur 3 – Omzet & REBITDA evolutie
(in € miljoen)
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Ons Long Fresh business segment bevestigde met een interne groei van 0,1% JoJ, maar ondervond
tegenwind door een -0,8% wisselkoersimpact, in de eerste plaats gerelateerd aan de verzwakking
van de GBP, wat resulteerde in een jaaromzet van € 742,8m. De groei werd voornamelijk
ondersteund door onze Frozen operaties.
We konden onze REBITDA stabiel houden op € 56,7m, verhoogd van € 56,5m vorig jaar (+0,3%),
resulterend in een 8bps verbetering in marge, dankzij verbeteringen in de product/klantenmix en
prijsstijgingen in onze Frozen operaties. REBITDA was nog steeds onderhevig aan een
onregelmatige aanvoer van grondstoffen (omwille van tegenvallende weersomstandigheden) en
bijgevolg lagere verwerkte volumes in Frozen, evenals aan stijgende aankoopprijzen van
grondstoffen die niet konden doorgerekend worden aan de klant onder onze jaarcontracten,
alsook hogere productiekosten in Prepared.
Onze Greenyard Frozen France (Moréac) operaties tonen de geplande vooruitgang.
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3. Horticulture
Figuur 4 – Omzet & REBITDA evolutie
(in € miljoen)
Omzet
REBITDA
REBITDA marge
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20,2%
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14,6%

13,2%
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Onze omzet in Horticulture groeide sterk naar € 90,3m tegenover € 75,1m vorig jaar (+20,2%)
waaraan Mycoculture reeds onmiddellijk heeft bijgedragen. Horticulture (met uitzondering van de
17,8% impact van de Mykogen overname) kende een stabiele 1,8% interne groei, ondanks
tegenvallende weersomstandigheden (een vroege lente in AY16/17 en een late lente in AY17/18).
Zoals aangegeven, hebben tegenvallende weersomstandigheden in maart 2018 onze traditionele
Horticulture voorjaarsverkoopsseizoen uitgesteld.
REBITDA steeg met 14,6% tot € 11,4m ten opzichte van € 9,9m vorig jaar. De REBITDA marge
daalde met 0,6% omwille van de moeilijke oogstomstandigheden in de zomer van AYFY17/18 wat
resulteerde in hogere kostprijzen. De integratie van de Mycoculture activiteiten na de opname in
december 2017 zitten op schema.
Éénmalige kosten (-)/opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten
Figuur 5 – Éénmalige kosten (-)/opbrengsten uit bedrijfsactiviteiten
(in € miljoen)
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AY 17/18
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-5,8

-22,0

-16,2

Fusie & overname kosten

-0,9

-9,4

-8,5

0,0

-1,4

-1,4

Geschillen
Verkoop activa en dochterondernemingen

0,0

1,6

1,6

Andere

-1,6

-0,7

0,9

Totale éénmalige kosten (-)/opbrengsten

-8,2

-31,9

-23,7

Éénmalige kosten uit de bedrijfsactiviteiten bedroegen € 31,9m ten opzichte van € 8,2m vorig jaar.
Herstructureringen en afschrijvingen van € 22,0m bevatten voornamelijk kosten gemaakt met
betrekking tot de reorganisatie van onze geografische voetafdruk en organisatiestructuur, in het
bijzonder in Duitsland.
De belangrijkste elementen in de fusie en overnamekosten zijn verbonden aan de inspanningen
die gedaan zijn om Dole over te nemen op het einde van vorig jaar, evenals aan de kosten
verbonden aan de Mykogen transactie.
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Financieel resultaat
Figuur 6 – Financieel resultaat
(in € miljoen)
Netto interestkosten
- Interestkosten
- Interestopbrengsten

AY 16/17

AY 17/18

JoJ

-47,9

-24,9

23,0

-49,7

-25,5

24,2

1,8

0,6

-1,2

-0,4

-3,7

-3,3

-18,2

-0,6

17,6

-13,6

0,0

13,6

- Overige

-4,6

-0,6

4,0

Bank- & overige financiële kosten

-6,0

-5,7

0,3

-72,6

-34,9

37,7

Afschrijvingen (CB, RCF, …)
Aanpassingen naar marktwaarde & wisselkoerswinsten/(verliezen)
- Aanpassingen naar marktwaarde CB

Financieel resultaat

Netto financiële kosten daalden met € 37,7m JoJ tot € 34,9m. De netto interest uitgaven zakten
met € 23,0m. Exclusief interestopbrengsten en de éénmalige impact vorig jaar voor de vervroegde
terugbetaling op de hoogrentende obligaties, bedroeg de onderliggende besparing op de
interestkosten € 11,5m, die de aanhoudende besparing door de herfinanciering van Greenyard in
december 2016 weerspiegelt.
De stijging in afschrijvingen is te wijten aan de afschrijving van de conversie optie van de
converteerbare obligatie voor een bedrag van € 2,1m.
Belastingen en nettowinst
Figuur 7 – Belastingen & nettowinst
(in € miljoen)
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AY 17/18
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0,8

5,6

4,8
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0,7

3,4
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0,9

2,9

Winst voor belastingen
Belastinglasten (-)/baten

De belastingen bedroegen € 2,1m. Dit resulteert in een belastingsvoet van 38,5%, in lijn met
Greenyard’s aanhoudende inspanningen om haar belastingsvoet structureel te verbeteren en een
lagere effectieve belastingsvoet te bekomen over de komende jaren.
De nettowinst vertoont een stijging JoJ naar € 3,4m in vergelijking met vorig jaar, dankzij lagere
financiële kosten, en rekening houdend met een bedrag van € 31,9m aan éénmalige kosten.
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Financiële positie
Kasstroom
Figuur 8 – Kasstroomtabel
(in € miljoen)

AY 16/17

AY 17/18

JoJ

EBIT
Aanpassingen
Toename (-)/afname werkkapitaal
Betaalde winstbelastingen

73,4
54,4
74,6
-10,2

40,5
76,2
11,2
-12,7

-32,9
21,8
-63,4
-2,5

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

192,2

115,1

-77,1

Aankopen (inclusief dochterondernemingen & deelnemingen)
Verkopen (inclusief dochterondernemingen & deelnemingen)

-49,9
6,9

-135,3
4,2

-85,4
-2,7

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-43,0

-131,1

-88,1

Opname / Terugbetaling (-) van schuldinstrumenten
Rentelasten & financiële inkomsten / kosten (-)
Betaalde dividenden
Aandeleninkoopprogramma

-85,9
-64,1
-8,9
-16,4

10,6
-27,2
-8,5
-13,6

96,6
37,0
0,4
2,8

-175,4

-38,7

136,7

-26,2

-54,6

-28,4

1,0

-0,7

-1,7

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN & KASEQUIVALENTEN
Effect van wisselkoersfluctuaties

De kasstroom uit operationele activiteiten zakte in belangrijke mate omwille van hogere
éénmalige kosten die grotendeels een cash effect hadden, en door een mindere verbetering in
werkkapitaal. Onze betaalde winstbelastingen tonen onze inspanningen om naar een structurele
effectieve belastingsvoet te streven vooraan in de dertig procent over de volgende jaren.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten is gestegen met € 88,1m JoJ, omwille van bijkomende
investeringen, voornamelijk in Fresh bij de verbetering van onze voetafdruk, gecombineerd met de
investeringen in de start up fase II van ons First in Fresh project.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten is materieel verbeterd nu we de vruchten plukken van
de herfinanciering van vorig jaar.
Investeringen
Het totale investeringsbedrag in vaste activa (met uitzondering van dochterondernemingen en
deelnemingen) steeg naar € 71,8m in een verwacht stijgingsscenario, na een daling vorig jaar.
- In Fresh zijn de investeringen vooral verbonden aan de nieuwe DCs in Duitsland,
vervangings- en verbeteringsinvesteringen bij Bakker en in onze Belgische operaties,
evenals voor materieel voor onze US site.
- In Long Fresh is er een sterke verhoging van het investeringsbedrag, voornamelijk in
onze Prepared operaties met grote investeringen in Velden. In onze Frozen activiteiten
waren investeringen voornamelijk gefocust op Greenyard Frozen France (Moréac), VK
en Vlaanderen.
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- Horticulture kende ook een stijging in investeringen, in het bijzonder voor
capaciteitsuitbreiding en vervangingen, voornamelijk in België.
Netto financiële schuld
De netto financiële schuld op 31 maart 2018 bedroeg € 419,1m. In combinatie met een lagere
Aangepaste REBITDA steeg de netto financiële schuld over Aangepaste REBITDA naar 2,8x.
De JoJ stijging is in het bijzonder te verklaren door de financiering van de aankoopprijs voor de
Mykogen transactie, maar evenzeer voor onze aanhoudende investeringen en de inkoop van eigen
aandelen voor een bedrag van €13,6m.
Werkkapitaal
Werkkapitaal daalde naar -€ 152,3m van -€ 139,1m vorig jaar. Dit vertaalt zich in een verbetering
van de werkkapitaal op omzet ratio van -3,6% ten opzichte van -3,3% vorig jaar, voornamelijk
dankzij een verhoging van de factoring. Op jaareinde bedroeg de factoring € 415,9m, wat een
stijging inhoudt van € 10,5m JoJ.
Vooruitzichten
De Raad van Bestuur en het management menen dat het bedrijf goed gepositioneerd blijft om
verdere, winstgevende groei te realiseren en om synergiën van de bedrijfscombinatie te
verwezenlijken in de toekomst.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er werd een overeenkomst bereikt met Ben De Pelsmaeker, Gedelegeerd Bestuurder en medeaandeelhouder in Greenyard Fresh Direct Belgium, om zijn 49% in Greenyard Fresh Direct Belgium
over te nemen. Door deze transactie, die gefinaliseerd werd in mei 2018, werd de Groep 100%
aandeelhouder van Greenyard Fresh Direct Belgium en Ben De Pelsmaeker werd aandeelhouder
van Greenyard aan € 19,7/aandeel.
Wijzigingen in de consolidatiekring

De moedervennootschap van de groep is Greenyard NV, gevestigd te Sint-Katelijne-Waver, België.
De dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen van de groep per 31 maart 2018 zijn
identiek aan deze opgenomen in het jaarverslag per 31 maart 2017, behalve:
- Op 17 juli 2017 verkocht Greenyard haar belang in Greenyard Logistica Bulgaria
- Op 29 augustus 2017 verkocht Greenyard haar belang in Atabel
- Op 30 November 2017, verwierf Greenyard Mykogen
- Op 21 December 2017, verkocht Greenyard haar belang in Pastari Gemüsevertrieb
Verwaltungs Gmbh SPA
Verklaring van de commissaris

De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt,
geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige
informatie, opgenomen in het persbericht, zouden moeten worden doorgevoerd. De commissaris
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neemt zich voor om, tenzij de omstandigheden zouden wijzigen, een verklaring zonder
voorbehoud uit te geven.
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APPENDIX 1: Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in € miljoen)
Omzet
Kostprijs van de omzet
Brutowinst/verlies (-)
Verkoop-, marketing- en distributiekosten
Beheers- en administratiekosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Aandeel in de winst/verlies (- van de deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmut
EBIT voor éénmalige opbrengsten en kosten

maart '17

maart '18

4.249,2

4.175,9

-3.942,9

-3.878,6

306,3

297,3

-97,3

-97,1

-135,8

-134,6

8,9
-0,5

6,8
0,0

81,6

72,4

Eenmalige opbrengsten/kosten (-) van operationele activiteiten

-8,2

-31,9

EBIT

73,4

40,5

-50,1

-29,2

Interestkosten
Interestopbrengsten
Overig financieel resultaat
Financieel resultaat
Winst/verlies (-) voor belastingen
Belastingslasten (-)/baten
Winst/verlies (-) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

1,8

0,6

-24,3

-6,3

-72,6

-34,9

0,8

5,6

-0,1

-2,1

0,7

3,4

NIET-VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN
Winst/verlies (-) voor de periode uit niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten (toe te rekenen
aan de aandeelhouders van de Groep)

-

-

WINST/VERLIES (-) VOOR DE PERIODE

0,7

3,4

0,9
-0,2

2,9
0,5

Toe te rekenen aan:
De aandeelhouders van de Groep
Minderheidsbelangen
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APPENDIX 2: Geconsolideerde balans
ACTIVA (in € miljoen)

maart '17

maart '18

1.265,2

1.361,4

Materiële vaste activa
Goodwill
Overige immateriële vaste activa
Biologische activa
Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode
Overige financiële activa
Uitgestelde belastingsvorderingen
Handels- en overige vorderingen

376,0
591,9
238,5
20,4
9,0
0,2
22,6
6,7

419,5
633,9
252,7
20,7
9,4
0,0
19,6
5,5

VLOTTENDE ACTIVA

725,5

702,2

Biologische activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Overige financiële activa
Geldmiddelen en kasequivalenten

0,1
296,2
313,9
2,0
113,2

0,1
312,4
331,8
0,6
57,4

1.990,7

2.063,6

maart '17

maart '18

EIGEN VERMOGEN

706,2

709,2

Geplaatst kapitaal
Uitgiftepremies en andere kapitaalsinstrumenten
Geconsolideerde reserves
Gecumuleerde omrekeningsverschillen
Minderheidsbelangen

288,4
317,9
91,3
-2,9
11,6

288,4
317,9
96,8
-7,3
13,5

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

517,7

479,6

Voorzieningen met betrekking tot pensioenen en soortgelijke rechten
Voorzieningen voor overige kosten en schulden
Rentedragende schulden
Overige financiële schulden
Handels- en overige schulden
Uitgestelde belastingsverplichtingen

21,2
8,9
410,5
28,6
1,1
47,5

21,7
10,9
401,0
1,3
3,1
41,4

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN

766,7

874,8

Voorzieningen voor overige kosten en schulden
Rentedragende schulden
Overige financiële schulden
Handels- en overige schulden

0,9
8,4
0,8
756,6

8,1
60,0
2,3
804,5

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

1.990,7

2.063,6

VASTE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in € miljoen)
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APPENDIX 3: Reconciliatie werkkapitaal en netto financiële schuld

EBIT voor niet-recurrente elementen - REBITDA (in € miljoen)

AY 16/17

AY 17/18

81,6
62,8
1,3
145,7

72,4
68,0
-0,3
140,2

March '17
March '17
As reported Reconciliation

March '17
Total

EBIT voor éénmalige kosten en opbrengsten
Afschrijvingen
Desinvesteringen (niet vervat door IFRS 5)
REBITDA
Reconciliatie werkkapitaal (in € miljoen)
Voorraden
Handels- en overige vorderingen (vaste/vlottende) (1)
Handels- en overige schulden(2)

312,4
335,8

-5,9

312,4
329,9

-803,0

8,3

-794,6

Werkkapitaal

-152,3

(1) La ngl opende (fi na nci ël e) vorderi ngen voor een bedra g va n € 5,3m en verworven i nteres topbrengs ten voor € 0,6m worden ni et opgenomen i n het
d a l dekki nteres tkos
l ten (€ 8,3m) worden ni et opgenomen i n het gera pporteerd werkka pi ta a l .
(2) Voorui tbeta

Reconciliatie netto financiële schuld
Geldmiddelen en kasequivalenten
Interestdragende schulden (langlopend/kortlopend)

March '17

March '17
Total

As reported Reconciliation(3)
-57,4
461,0

15,6

-57,4
476,6

Netto financiële schuld

419,1

(3) Gea cti veerde tra ns a cti ekos ten i n verba nd met de herfi na nci eri ng voor € 6,2m en de nettowa a rde va n de convers i e opti e na a fs chri jvi ngen voor € 9,4m
worden opni euw opgetel d om de nomi na l e bedra gen va n de fi na nci eri ng a l s onderdeel va n gera pporteerde netto fi na nci ël e s chul d te pres enteren.

Reconciliatie schuldgraad

AY16/17

AY17/18

REBITDA
Aanpassing REBITDA Mycoculture 12 maanden
Herwerkte REBITDA

145,7
145,7

140,2
7,5
147,6

Netto financiële schuld
Schuldgraad

324,2
2,2

419,1
2,8
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Financiële kalender
-

Q1 trading update

29 augustus 2018 (na beurstijd)

-

Gewone Algemene Vergadering

21 september 2018

-

H1 resultaten

20 november 2018 (na beurstijd)

-

Capital Markets Day

21 november 2018

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
Investors & Financial Press

Media & Trade Press

Carl Peeters, COO
+ 32 15 32 49 69
Carl.peeters@greenyard.group

Nancy Goovaerts, Corporate Communications
+32 15 32 42 96
Nancy.goovaerts@greenyard.group

Dennis Duinslaeger, IR
+32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group

Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt
efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties,
operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke,
snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt meer dan 9.000 werknemers en is actief in 27 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de
relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van meer dan
€ 4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group,

Disclaimer
Deze persmededeling werd door het management van Greenyard NV (de Vennootschap) opgesteld. Zij bevat informatie over de
Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Behoudens anderszins vermeld, is de inhoud van dit persbericht afkomstig van de
Vennootschap. Deze persmededeling bevat verklaringen en inschattingen over verwachte toekomstige prestaties. Dergelijke
verklaringen en inschattingen zijn gebaseerd op diverse veronderstellingen en ramingen over bekende en onbekende risico’s,
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onzekerheden en andere factoren, die redelijk werden geacht op het ogenblik waarop ze werden gemaakt, maar al dan niet correct
kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhankelijk zijn van verschillende nietcontroleerbare factoren. Bijgevolg kunnen werkelijke resultaten, financiële voorwaarden, prestaties of verwezenlijkingen, of
marktresultaten uiteindelijk aanzienlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die in
dergelijke verklaringen of inschattingen expliciet of impliciet opgenomen zijn. Gelet op deze onzekerheden, worden geen
verklaringen inzake nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellingen en inschattingen
gedaan. Geen verklaringen of waarborgen, expliciet of impliciet, worden of zullen worden gegeven met betrekking tot dit
persbericht of iedere andere schriftelijke of mondelinge informatie aangaande verder onderzoek van de Vennootschap die aan een
ontvanger beschikbaar wordt gesteld en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor wordt of zal worden aanvaard
door de aandeelhouders van de Vennootschap of haar bestuurders, directieleden, werknemers of vertegenwoordigers. De
aandeelhouders van de Vennootschap en haar respectievelijke dochtervennootschappen en verbonden vennootschappen alsook
hun bestuurders, directieleden, werknemers en vertegenwoordigers doen uitdrukkelijk afstand van elke aansprakelijkheid op grond
van afwijkingen of weglatingen in deze persmededeling. Met deze persmededeling verbindt de Vennootschap zich niet tot enige
verplichting om de informatie vervat in het persbericht of enige andere informatie te actualiseren dan wel om bijkomende
informatie te bezorgen of om enige zichtbare onnauwkeurigheden te verbeteren. Verschillen in afronding kunnen voorkomen
doordat de cijfers in miljoen € worden weergegeven. Indien verplicht, zal deze persmededeling aan de FSMA worden bezorgd. Deze
persmededeling is beschikbaar in het Engels en het Nederlands. In geval van verschillen tussen beiden versies, zal de Nederlandse
versie voorrang hebben. In geval van geschillen met betrekking tot dit document zullen uitsluitend de rechtbanken en hoven van
Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd zijn. Dit document is onderworpen aan Belgisch recht.

DEFINITIES
EBIT
Éénmalige kosten(-)/
opbrengsten

Herwerkte REBITDA
Netto financiële schuld

Operationeel resultaat
Eénmalige kosten en opbrengsten zijn kosten en opbrengsten die naar het oordeel van het
management als dusdanig moeten worden gerapporteerd op grond van hun omvang of aard.
Zulke posten worden weergegeven in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van de Groep
en apart opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. Verrichtingen die aanleiding kunnen
geven tot éénmalige kosten en opbrengsten zijn voornamelijk (niet-limitatief) herstructureringen
en reorganisaties, bijzondere waardeverminderingen, desinvesteringen van activa en
investeringen, IFRS 3 overname-accounting en fusie- & overnameprojecten en het effect van een
versnelde terugbetaling van een bepaalde financiële schuldenlast.
REBITDA van de laatste 12 maanden, gecorrigeerd voor overnames.

WPA

Rentedragende schulden (aan nominale waarde) verminderd met derivaten, geldbeleggingen,
geldmiddelen en kasequivalenten.
EBIT gecorrigeerd voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen exclusief éénmalige
kosten en opbrengsten en EBIT gecorrigeerd voor afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen van beëindigde activiteiten van beperkte omvang.
Netto financiële schuld/Herwerkte REBITDA.
Werkkapitaal is de som van de voorraden, handels- en overige vorderingen (vast en vlottend) en
handels- en overige schulden (op ten hoogste één jaar). In dit opzicht worden handels- en overige
vorderingen
gecorrigeerd voor (financiële) langetermijnvorderingen en verkregen
interestopbrengsten en worden handels- en overige schulden gecorrigeerd voor toe te rekenen
interestkosten en te betalen dividend.
Winst per aandeel

AY 16/17

Boekjaar eindigend op 31 maart 2017

AY 17/18

Boekjaar eindigend op 31 maart 2018

REBITDA
Schuldgraad
Werkkapitaal
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