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

Resultaten eerste halfjaar 2017/18
•  De omzet voor H1 17/18 (juli tot december 2017) komt uit op 5.082 miljoen euro,  

wat 5,1% organische groei betekent (bij constante wisselkoersen en  

groepsstructuur) en 0,4% gepubliceerde groei.

• De groei is versneld dankzij de consequente uitvoering van het stappenplan  

voor groei op middellange termijn:

 -  een sterke en gediversifieerde groei, waarbij alle  

regio’s en categorieën het goed doen

 - een verbeterende prijs/omzetsamenstelling

 -  een negatieve impact van het late Chinese Nieuwjaar,  

gecompenseerd door de sterke vraag naar Martell

 - een gunstige vergelijkingsbasis in sommige regio’s.

• Het courant bedrijfsresultaat voor H1 17/18 was 1.496 miljoen euro, wat 5,7% 

organische groei betekent en een gepubliceerde daling van 0,3% omwille van 

dollarzwakte.

• Het courant nettoresultaat (deel van de groep) was 994 miljoen euro, 4% gerapporteerde 

groei tegenover H1 16/17, dankzij lagere financiële uitgaven, ondanks een negatief 

wisselkoerseffect. Aan constante wisselkoersen was de groei 10%.

• Het nettoresultaat (deel van de groep) was 1.147 miljoen euro, 25% gerapporteerde groei 

tegenover H1 16/17, dankzij lagere financiële uitgaven en positieve éénmalige elementen.

• De vrije kasstroom nam zeer sterk toe tot 799 miljoen euro, + 21% tegenover  

H1 16/17, met als gevolg een daling van de nettoschuld met 476 miljoen euro tot  

7.375 miljoen euro. De nettoschuld/EBITDA-ratio aan gemiddelde koersen (gemiddelde  

koers van 1,18 EUR/USD in H1 17/18 tegenover 1,10 in H1 16/17) daalde aanzienlijk  

tot 2,9x op 31 december 2017.

Omzet voor het derde trimester 2017/18
• De omzet voor het derde trimester 2017/18 verbeterde door de timing van het Chinese Nieuwjaar  

en Pasen en bedroeg in totaal 1.977 miljoen euro, inclusief 9,3% organische groei en een 

gerapporteerde daling van 0,5%.

• Voor het boekjaar 2017/18 bedroeg de omzet van de eerste 9 maanden 7.059 miljoen euro, wat 6,3% 

organische groei betekent, gedragen door de opkomende markten (+ 13%).

Kerncijfers
(in miljoen euro)

31/12/2017
(H1 17/18)

30/06/2017
(17/18)

31/12/2016
(H1 16/17)

Omzet 5.082 9.010 5.061

Courant bedrijfsresultaat 1.496 2.394 1.500

Courant nettoresultaat (deel van de groep) 994 1.483 957

Nettoresultaat (deel van de groep) 1.147 1.393 914

Nettoschuld 7.375 7.851 8.953

GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) ..........................................................................................................................................................7,49

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  ............................................................................................................................. 2.783 

Stemrechten (%)  ................................................................................................................................................................................................11,33

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  .......................................................................................................................................14,50
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