
Pernod Ricard, tweede in de wereld in wijnen en gedistilleerde 
dranken met een toppositie op alle continenten

Profiel
Sinds zijn oprichting in 1975 heeft Pernod 
Ricard de meest premium portfolio in 
de branche opgebouwd door autonome 
groei en acquisities, waaronder Seagram 
in 2001, Allied Domecq in 2005 en 
Vin&Spirit in 2008 en is het bedrijf 
uitgegroeid tot de nummer 2 ter wereld 
op de markt voor wijn & gedistilleerde 
dranken. Deze portefeuille omvat in het 
bijzonder 13 strategische internationale 
merken, 15 strategische lokale merken 
en 4 premium wijnmerken, geproduceerd 
en gedistribueerd door de groep via zijn 
eigen wereldwijde distributienetwerk.

Resultaten in 2017
Pernod Ricard heeft in 2016/17 een solide 
prestatie neergezet met een activiteit die 
goed georiënteerd is op het behalen van 
de doelstellingen op middellange termijn. 
De autonome omzetgroei bereikte 3,6% 
en benadert daarmee de doelstelling op 
middellange termijn van + 4% tot + 5%. Het 
courant bedrijfsresultaat boekte een stevige 
organische groei: + 3,3%, aan de bovenkant van 
de indicatieve vork van + 2% tot + 4%, ondanks 
onverwachte wetswijzigingen in India. De 
operationele marge steeg met 35 basispunten 
dankzij wisselkoerseffecten. Het nettoresultaat 
(deel van de groep) steeg met 13%, de 
kasstroomgeneratie en de afbouw van de 
schuldhefboom verbeterden aanzienlijk. De vrije 
kasstroom steeg 22% en 61% in twee jaar tijd tot 
een historisch hoog niveau, ondersteund door, 
onder meer, operationele efficiëntie-initiatieven. 

De schuldaflossing was aanzienlijk met een 
nettoschuld/EBITDA-ratio van 3,0x, een daling 
met 0,4x ten opzichte van 2016 en een daling 
van de nettoschuld met 0,9 miljard euro tot 
7,9 miljard euro.

Tevens was er in 2016/17 ook nog sprake van:
•  een stijging van het courant bedrijfsresultaat 

met 8% in Noord- en Zuid-Amerika,  
1% in Azië/Rest van de Wereld en 1%  
in Europa;

•  een toename van de brutomarge met 
4%: de omzetsamenstelling kende een 
positieve ontwikkeling (hoofdzakelijk dankzij 
Jameson en Martell), de prijszetting bleef 
nog steeds beperkt en de kosten werden 
nauwgezet beheerst dankzij initiatieven voor 
operationele efficiëntie;

•  een dividend per aandeel van 2,02 euro, 
een stijging met 7% ten opzichte van vorig 
jaar. Dit komt overeen met een pay-out 
ratio van 36%, in lijn met het gebruikelijke 
distributiebeleid in contanten van ongeveer 
een derde van het courant nettoresultaat 
van de groep.
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Voornaamste financiële gegevens
30/06/

2017
30/06/

2016
30/06/

2015  
Vereenvoudigde  
resultatenrekening  
(in miljoen euro)

Omzet 9.010 8.682 8.558

Courant bedrijfsresultaat 2.394 2.277 2.238

Nettoresultaat (deel van de groep) 1.393 1.235 861

Vereenvoudigde balans 
(in miljoen euro)

Eigen vermogen (deel van de groep) 13.706 13.337 13.121

Deelnemingen die geen controle geven 180 169 167

Financiële nettoschuld 7.851 8.716 9.021

Schuldratio (%) 57 65 68

Financiële nettoschuld/EBITDA (x) 3,0 3,4 3,5

Nr2
van de wereld in wijnen en 

gedistilleerde dranken

96 
productie-vestigingen

86
landen waar 

Pernod Ricard actief is

Meer dan 

18.000
medewerkers

Jaarverslag 2017
Overzicht van de portefeuille28



Investeringsthesis
De markt voor gedistilleerde dranken wordt gedragen 
door positieve tendensen op lange termijn, namelijk:
• Groeiende stedelijke bevolking
• Verovering van marktaandeel ten opzichte  

van bier en wijn
• Stijgend belang van premium producten

Pernod Ricard geniet een stevig groei- en 
rendabiliteitsprofiel:
• Tweede in de wereld met een van de 

compleetste merkenportefeuilles  
uit de sector

• Systematische upscaling 
dankzij zijn hoogstaande 
kwaliteit en innoverende 
producten

• Tal van merken met veel 
potentieel

• Leidende posities in 
categorieën zoals whisky, 
rum en cognac

Marktgegevens en gegevens  
betreffende de deelneming van GBL

Beursgegevens
30/06/

2017
30/06/

2016
30/06/

2015

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden) 265.422 265.422 265.422

Beurskapitalisatie (in miljoen euro) 31.121 26.569 27.498

Laatste beurskoers (in euro/aandeel) 117,25 100,10 103,60

Verwaterd courant nettoresultaat,  
deel van de groep (in euro/aandeel) 5,58 5,20 4,99

Dividend (in euro/aandeel) 2,02 1,88 1,80

Investering van GBL
31/12/

2017
31/12/

2016
31/12/

2015

Deelneming in kapitaal (in %) 7,5 7,5 7,5

Deelneming in stemrechten (in %) 10,9 6,8 6,9

Beurswaarde van de deelneming (in miljoen euro) 2.625 2.048 2.093

Door GBL geïnde dividenden (in miljoen euro) 40 37 36

Vertegenwoordigers in de statutaire organen 2 2 2

Deel van Pernod Ricard  
in de nettodividenden  

geïnd door GBL

Deel van Pernod Ricard  
in de portefeuille van GBL

Kapitaal 
aangehouden door GBL

Aantal vertegenwoordigers  
in de statutaire organen

7,5%

8,7% 13,9%

2 op 13

Totaal aandeelhoudersrendement 
op jaarbasis (%)

1 jaar 3 jaar 5 jaar

Pernod Ricard 30,4 14,7 10,5

STOXX Europe 600 Food & Beverage 13,4 9,7 11,0
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