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Greenyard: verslag resultaten boekjaar 2019/20 (18 juni 2020) 
 
Inleiding 
In 2018 en 2019 kende Greenyard diverse problemen, door externe en door interne 
omstandigheden, die de groep verplichtten tot het nemen van ingrijpende maatregelen. Het doel 
was dubbel, enerzijds het veilig stellen van de continuïteit van de groep, anderzijds de 
rendabiliteit herstellen om een sterk verwaterende kapitaalverhoging te vermijden. In het boekjaar 
2019/20 werd een belangrijke transformatie doorgevoerd, gebaseerd op 3 pijlers: 
- hervitaliseren van de commerciële relaties 
- verbetering van de operationele prestaties 
- rationaliseren van de activiteiten 
 
Transformatie 
De resultaten van de verschillende pijlers van de transformatie zijn als volgt: 
- commerciële relaties: met de internationale distributiegroepen Delhaize, Carrefour Belgium, 

REWE Group en Tesco worden er geïntegreerde langetermijnrelaties opgebouwd. Minder 
rendabele klantencontracten werden afgebouwd. In Fresh zijn deze relaties goed voor 65% 
van de groepsomzet, in Long Fresh is dat 15%. 

- operationele prestaties: de rendabiliteit werd verhoogd door het wijzigen van de 
werkprocedures, door het aanpakken van de transportstromen, door groepsaankopen en 
door een brede kostendiscipline 

- rationaliseringen: in dit boekjaar verkocht de groep voor 20,7 miljoen euro activa. Het ging om 
de Hongaarse verwerkingsfabriek (waar de listeriabesmetting had plaats gevonden) en om 
een site in Nederland en een in Duitsland. Op korte termijn wordt nog een Portugees filiaal 
van de hand gedaan.  

 
 
Segmentresultaten 
Om de resultaten beter te kunnen begrijpen, startten we met de segmentresultaten. Greenyard 
telt 2 segmenten, met name ‘Fresh’ en ‘Long Fresh’. Fresh omvat de levering van verse groenten 
en fruit , bloemen en planten. Long Fresh heeft op zijn beurt 2 afdelingen, te weten diepvries en 
bereide producten. Fresh is het grootste segment, maar heeft door zijn aard (aan/verkoop) een 
lage marge. Long Fresh heeft dan weer een veel hogere marge doordat het een 
verwerkingsactiviteit betreft.  
 

(miljoen euro) 2018/19 2019/20 Δ 19/20 % 2018/19 2019/20 Δ 19/20 %
Omzet 3188,7 3263,4 2,3% 722,8 797,6 10,3%
Aangepaste EBITDA 25,0 43,4 73,6% 41,9 53,9 28,6%
Marge 0,8% 1,3% 5,8% 6,8%

Fresh Long Fresh
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Fresh realiseerde een omzetstijging van 2,3% door de hervitalisering van zijn commerciële 
relaties en door het verder uitbreiden van de partnerships in de tweede jaarhelft. Er was een licht 
positieve impact vanwege wisselkoersen (0,2%), desinvesteringen hadden een impact van -0,2%.  
De aangepaste EBITDA van Fresh profiteerde van een strikte kostencontrole, herschikking van 
het personeel, efficiëntieverbeteringen en minder afval. Gecombineerd met de omzetgroei 
resulteerde dit in een 73,6% hogere aangepaste EBITDA.  
 
Het segment Long Fresh presteerde heel goed met een omzetgroei van 10,3% (interne groei 
+11%) tot 797,6 miljoen euro. In de eerste jaarhelft presteerde het segment sterk naar industriële 
gebruikers en foodservice toe, in de tweede jaarhelft zetten de partikulieren de goede prestatie 
verder. Een nieuw contract voor diepvriesgroenten met het Britse Tesco hielp die groei.  
Een betere capaciteitsbenutting, productiewinsten, besparingen in logistiek en lagere 
personeelskosten zorgden voor een betere marge en een groei van 28,8% van de aangepaste 
EBITDA.  
 
 
Resultaten 
De evolutie van de omzet en de 
aangepaste EBITDA bespraken we 
reeds via de segmentering hierboven. 
De overgang naar de EBITDA en de 
EBIT of bedrijfswinst wordt heel sterk 
gekleurd door uitzonderlijke posten. Zo 
was er in 2018/19 een afschrijving van 
goodwill ten bedrage van 78,9 miljoen 
euro, alsook voor 49,9 miljoen euro 
kosten voor de listeriabesmetting en 
de terugroep van producten.  

(in miljoen euro) 2018/19 2019/20 Δ 19/20 %
Omzet 3.911,488 4.060,992 3,8%
Aangepaste EBITDA 64,475 95,701 48,4%
Marge in % 1,6% 2,4%
EBITDA 12,138 100,866 731,0%
EBIT/bedrijfswinst -133,413 -2,576 n.r.
Financieel resultaat -37,955 -60,808  
Belastingen -20,592 -4,597  
Nettowinst -237,683 -67,981
Resultaat uit beëindigde act. -45,723 0,000
Netto resultaat -238,243 -68,533 n.r.  

In het boekjaar 2019/20 waren er ook nog uitzonderlijke elementen, maar die kwamen veel lager 
uit. Naast een goodwillafschrijving van 7,6 miljoen euro, was er een afboeking van 24,6 miljoen 
euro op de verkoop van het Britse bloemenkweekfiliaal.  
De EBITDA zelf werd dan weer positief beïnvloed door 37,7 miljoen euro afschrijvingen uit 
huurverplichtingen door de toepassing van de nieuwe IFRS 16 – regel.  
Het financiële resultaat ging 22,9 miljoen euro achteruit. De grootste elementen hierbij waren 
16,3 miljoen euro hogere rentelasten (hogere rente door hogere schuldratio), 10,8 miljoen euro 
meer lasten uit rente op leasingschulden. Daarnaast was er een besparing op rentelasten van 5,5 
miljoen door het verval van een (duurdere) obligatielening.  
In totaal kwam het netto resultaat uit op -68,533 miljoen euro.  
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Netto financiële schuld 
Dankzij de hogere operationele rendabiliteit en dankzij een daling van het werkkapitaal (vnl. 
hoger leverancierskrediet van 33 miljoen euro, voorraden daalden 10 miljoen euro, maar 
klantenvorderingen stegen 19 miljoen euro) kon de groep de netto financiële schuld met 30,7 
miljoen euro verlagen tot 425,6 miljoen euro. Hiermee komt de ratio schuld/EBITDA uit op 4,4 
eind maart 2020, een jaar voordien was dat nog een torenhoge 7,1. De doelstelling is en blijft een 
cijfer van 3 tot 3,5.  
De verbetering van de schuldratio is een goede zaak om op termijn een winstverwaterende 
kapitaalverhoging te kunnen vermijden. Maar die verbetering is vooral een gevolg van de hogere 
aangepaste EBITDA. De schuldafbouw is toch wel beperkt en voor meer dan de helft afkomstig 
van lager werkkapitaal. We berekenden dat de operationele cash-flow uit kwam op 107 miljoen 
euro, tel daarbij het lagere werkkapitaal van 19 miljoen euro, minus de netto investeringen van 17 
miljoen euro, minus de rentelasten van 38 miljoen euro en minus de leasingkosten ten bedrage 
van 38 miljoen euro.  
 
 
Vooruitzichten en conclusie 
Wat het boekjaar 2020/21 betreft, gaat het management uit van een aangepaste EBITDA van 
100 tot 105 miljoen euro (was 95,7 miljoen euro in 2019/20). Het management stelt dat ze heel 
voorzichtig is in haar vooruitzichten om zeker niet lager uit te komen dan dat vooruitzicht. Het is 
alvast een verdere stap in de goede richting. Het bedrijf voorziet ook enkele investeringen met 
een mooie rendabiliteit, maar de bijhorende bestedingen kunnen de schuldafbouw wel vertragen. 
Een verdere stijging van de EBITDA kan dit natuurlijk compenseren om de schuldratio toe te 
laten verder te dalen.  
Wat de beoordeling betreft, biedt de toepassing van de koers/winstverhouding ons vandaag geen 
steun door de verliescijfers. De ratio EV/EBITDA (EV = enterprise value = beurswaarde + netto 
financiële schuld) biedt die steun wel. Op basis van de vooruitzichten voor 2020/21 wat 
aangepaste EBITDA betreft, komen we uit op een cijfer van 6,5 wat niet duur is. Ter vergelijking, 
voor 2021 zit Sioen op 5,9, Resilux op 5,5 en EVS op 6,8.  
 
 
 
 
Gert De Mesure (18 juni 2020, koers Greenyard: 5,35 euro) 
 


