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Burberry is een  
Brits luxe-modehuis  
dat internationale 
erkenning geniet

Parques Reunidos is een 
toonaangevende uitbater 
van recreatieparken met 
wereldwijde aanwezigheid

Kweekvijverinvesteringen

Resultaten voor het jaar 2016/2017
•  Het jaar 2016/2017 was voor Burberry een overgangsjaar.  

Het bedrijf ondernam tijdens dat jaar strategische acties om  
het langetermijnsucces van zijn merk te vrijwaren.

•  De omzet komt uit op 2,8 miljard GBP, met een organische  
krimp van 2% maar een groei van 10% in gepubliceerde cijfers  
ten gevolge van wisselkoerseffecten.

•  Het aangepaste bedrijfsresultaat bedraagt 459 miljoen GBP, met 
een organische daling van 21% omwille van de kleinere bijdrage 
van Wholesale (voornamelijk in de Verenigde Staten en Beauty), 
evenals lagere licentie-inkomsten.

•  De nettothesaurie op 31 maart 2017 bedraagt 809 miljoen GBP, 
een stijging van 149 miljoen GBP ten opzichte van 31 maart 2016 
door de daling van de investeringen en de gunstige impact van de 
wijziging van de behoeften aan werkkapitaal.

Kerncijfers
(in miljoen GBP) 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015

Omzet 2.766 2.515 2.523

Brutomarge (%) 70 70 70

Aangepast bedrijfsresultaat 459 418 455

Nettoresultaat 287 310 336

Beurskapitalisatie 7.559 6.075 7.707

Nettoschuld (nettothesaurie) (809) (660) (552)

Vooruitzichten 2017/2018
In de huidige moeilijke omstandigheden blijft Burberry strate-

gische acties ondernemen om het merk te beschermen. Het bedrijf 
wil eveneens zijn kostenafbouwprogramma voortzetten met als doel 
een besparing van 100 miljoen GBP tegen maart 2019. De groep 
heeft eveneens aangekondigd dat de thesaurie zal worden gebruikt 
om te investeren in de groei en om de return voor de aandeel-
houders te verbeteren. In april verkocht Burberry de licentie van zijn 
parfums en cosmetica aan het Amerikaanse bedrijf Coty.

Resultaten eerste halfjaar 2017
•  De omzet stijgt met 4,0% op organische basis en tegen 

constante wisselkoersen, en met 4,3% in gepubliceerde cijfers 
tot 254 miljoen euro.

•  De EBITDA neemt met 33% toe tot 7 miljoen euro in 
gepubliceerde cijfers, vooral dank zij een sterke prestatie  
in Spanje.

•  Het nettoresultaat stijgt met 45% tot - 59 miljoen euro, 
voornamelijk omwille van een aanzienlijke vermindering van 
de interestlasten ten gevolge van de herstructurering van het 
kapitaal na de beursgang.

•  Ten opzichte van 30 september 2016 daalt de nettoschuld 
lichtjes tot 536 miljoen euro ten gevolge van een positief 
wisselkoerseffect.

Kerncijfers
(in miljoen euro) 30/06/2017 30/09/2016 30/06/2016

Omzet 254 584 243

EBITDA 7 188 5

Bedrijfsresultaat (66) 91 (61)

Nettoresultaat (59) 4 (106)

Beurskapitalisatie 1.327 995 1.054

Nettoschuld 536 540 686

Vooruitzichten 2017
Parques Reunidos sluit zijn boekjaar af op 30 september. 

Ter gelegenheid van de publicatie van de omzet over het jaar 
2016 deelde de directie van de groep haar doelstelling van 
hoge ééncijferige groei van de EBITDA mee.

3,95%
Kapitaal gehouden door GBL

Gegevens GBL per 30 juni 2017 

Waarde van de deelneming  
(Miljoen euro)  ...................................  327 

Stemrechten (%)  ..........................  3,97

Aandeel in de portefeuille 
van GBL (%)  ....................................  1,8

15,2%
Kapitaal gehouden door GBL

Gegevens GBL per 30 juni 2017 

Waarde van de deelneming  
(Miljoen euro)  ...................................  201 

Stemrechten (%)  ..........................  15,2

Aandeel in de portefeuille 
van GBL (%)  ....................................  1,1
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