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Greenyard: verslag resultaten boekjaar 2020/21 (26 juni 2020) 
 

Inleiding 
Na de problemen door externe en interne elementen in 2018 en 2019 werden ingrijpende 
maatregelen genomen. Dit met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de groep en op 
het herstellen van de rendabiliteit om een sterk verwaterende kapitaalverhoging te vermijden. De 
eerste positieve gevolgen werden genoteerd in het boekjaar 2019/20, in de eerste helft van dit 
boekjaar steeg de omzet 10,3%, de aangepaste EBITDA nam 18,9% toe. Over het volledige 
boekjaar werd een omzetgroei van 8,7% opgetekend, gecombineerd met een 17% hogere 
aangepaste EBITDA.  
 

Segmentresultaten 
Greenyard telt 2 segmenten, ‘Fresh’ en ‘Long Fresh’. Fresh omvat de levering van verse groenten 
en fruit, bloemen en planten. Long Fresh heeft op zijn beurt 2 afdelingen, 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. 
De aangepaste EBITDA per segment die we hieronder publiceren, is het cijfer voor toepassing van 
IFRS16, dus zonder verrekening van de huurverplichtingen. Na IFRS16 komt de aangepaste 
EBITDA gevoelig hoger uit.  

 
 

Fresh realiseerde een omzetstijging van 10,1% door het opschalen van het geïntegreerde 
klantenmodel. Bij die klanten/partnerships steeg de omzet 22%, deze zijn nu al goed voor 70% van 
de segmentomzet. De groep profiteerde ook van de trend enerzijds om meer thuis te eten en te 
koken (vooral verplicht door de lockdowns) en anderzijds door groeiende aandacht voor gezondere 
voeding. Het bewustzijn hieromtrent blijft stijgen bij de consument, al dan niet gesteund door 
overheidscampagnes. De interne groei van het segment kwam uit op 11,2%, wisselkoersen hadden 
een negatieve impact (-0,6%), desinvesteringen ook (-0,5%).  
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 37,3% hogere aangepaste EBITDA die uitkwam op 59,6 miljoen euro.  
 

Het segment Long Fresh realiseerde ook omzetgroei (+3,2%), maar minder uitgesproken. Door 
de lockdowns werd er minder omzet gegenereerd in het domein foodservice. Terwijl foodservice in 
2019/20 goed was voor 20% van de segmentomzet, was dat in 2020/21 slechts 13%. Dankzij een 
goede prestatie bij de distributie, dankzij nieuwe klantencontracten (bv. Tesco zoals vorig jaar 
gemeld) en een betere productmix (meer convenience en meer fruit, was in 2019/20 24,5% van de 
segmentomzet, in 2020/21 28,2%) kon het segment omzetgroei realiseren. Op vergelijkbare basis 
was dat +4,9%, wisselkoersen (-1,4%) en desinvesteringen (-0,3%) hadden een negatieve impact 
op de omzetevolutie. De extrakosten door corona kon het compenseren door verdere 
efficiëntieverbeteringen en door een hogere verkoop van producten met een hogere marge. De 
aangepaste EBITDA steeg 7,6%.  

(miljoen euro) 2019/20 2020/21 Δ 20/21 % 2019/20 2020/21 Δ 20/21 %
Omzet 3.263,4 3.592,7 10,1% 797,6 823,5 3,2%
Aangepaste EBITDA 43,4 59,6 37,3% 53,9 58,0 7,6%
Marge 1,3% 1,7% 6,8% 7,0%

Fresh Long Fresh
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Resultaten 
De evolutie van omzet en aangepaste 
EBITDA bespraken we hierboven. De 
overgang naar de EBITDA en de EBIT 
of bedrijfswinst wordt sterk gekleurd 
door de hoge afschrijvingen. Deze 
kwamen fors lager uit dit boekjaar door 
de afwezigheid van belangrijke niet-
recurrente elementen. Dit liet de EBIT 
toe een substantiële verbetering op te 
tekenen. De lagere schuld en het verval 
van een dure lening leidden tot een 
beter financieel resultaat.  

 

De belastingen waren nog steeds relatief gematigd door de aanwending van overdraagbare 
verliezen. De CFO waarschuwt ervoor dat dit niet eeuwig zal duren.  
Het netto resultaat deel van de groep kwam uit op 0,5 miljoen euro.  
 
Netto financiële schuld 
Dankzij de hogere operationele rendabiliteit en dankzij een kapitaalverhoging van 49,3 miljoen euro 
daalde de netto financiële schuld van 425,6 miljoen euro eind maart 2020 naar 339,4 miljoen euro 
eind maart 2021 (cijfers zonder de huurverplichtingen). Hiermee komt de ratio schuld/EBITDA uit 
op 2,9 eind maart 2021 tegenover 4,4 eind maart 2020 en een torenhoge 7,1 eind maart 2019. 
Voor het lopende boekjaar 2021/22 wordt een verdere daling van de schuldratio tot 2,5 verwacht, 
o.a. dankzij de recent aangekondigde verkoop van Greenyard Prepared Netherlands. Deze 
transactie levert 17 miljoen euro op.  
Door de gevoelige verbetering van de schuldratio is een winstverwaterende kapitaalverhoging 
vermeden, wat voor een belangrijk deel het koersherstel van de afgelopen maanden verklaard.  
 
Vooruitzichten en conclusie 
Wat het boekjaar 2021/22 betreft, gaat het management uit van een aangepaste EBITDA van 165 
miljoen euro, een lichte verhoging t.o.v. de eerder gemelde 160 miljoen euro. Uitgaande van een 
jaarlijkse samengestelde groei van 2% van de omzet, wordt een jaarlijkse samengestelde groei 
van 4% van de aangepaste EBITDA verwacht. In het boekjaar 2024/25 wordt aldus een aangepaste 
EBITDA van 190 miljoen euro vooropgesteld.  
Wat de beoordeling van het aandeel betreft, gaven we in november 2020 aan dat de ratio 
EV/EBITDA (EV = enterprise value = beurswaarde + netto financiële schuld) een goede indicatie 
kon geven. Die ratio kwam toen uit op een aantrekkelijke 6,5, voor het lopende boekjaar is dat 6,8, 
wat ook nog altijd aantrekkelijk is. We passen nu ook onze conservatieve DCF-berekening toe en 
bekomen een koersdoel van 11,4 euro. Zoals steeds is dit zonder groei na het boekjaar 2021/22.  
 
 
 
Gert De Mesure (26 juni 2021, koers Greenyard: 10,10 euro) 
 

(in miljoen euro) 2019/20 2020/21 Δ 20/21 %
Omzet 4.061,0 4.416,2 8,7%
Aangepaste EBITDA 95,7 116,6 21,8%
Marge in % 2,4% 2,6%
EBITDA 100,9 151,0 49,7%
EBIT/bedrijfswinst -2,6 51,5 n.r.
Financieel resultaat -60,8 -47,2 n.r.
Belastingen -4,6 -3,1 n.r.
Netto resultaat, deel groep -68,0 0,5 n.r.
Netto financiële schuld 425,6 339,4 -20,3%


