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Het laatste 
portret voor het 
coronatijdperk

P
our vivre heureux, vivons 

cachés” Moeten we ons 

echt verbergen om ge

lukkig te kunnen leven? In de 

grafische sector lijkt de spreuk 

alvast navolgers te kennen. Elk 

jaar weer kiest een aantal bedrij

ven ervoor om geen omzetcijfers 

meer te publiceren. Daardoor 

tuimelen sommige bedrijven 

soms spectaculair weg in onze 

klassementen. VD Drukkerij 

die in onze vorige editie nog 

een omzet van 7,7 miljoen euro 

publiceerde, vermeldt voor het 

boekjaar dat we onder de loep 

nemen, alleen nog een bruto 

winstmarge van 2,1 miljoen eu

ro. Daardoor zakt het bedrijf een 

zestigtal plaatsen in onze hoofd

rangschikking. Daarin nemen 

we immers alleen de bruto winst

marge op wanneer we het omzet

cijfer niet kennen (een gegeven 

dat we duidelijk maken met een 

asterisk rechts van het bedrag in 

kwestie). Die rangschikking slaat 

– zoals alle andere overigens – op 

het boekjaar 2019 en moet daar

om cum grano salis genomen 

worden (voor de nietlatinis

ten onder ons: met een korrel

tje zout). Sindsdien kunnen er 

enorm veel zaken veranderd zijn, 

zeker in de huidige context. De 

cijfers schetsen echter wel een 

portret van een sector die het al 

jaren moeilijk heeft – en dat op 

een moment dat corona nog niet 

toegeslagen had. De grafische 

sector kent immers een achter

uitgang van 21,1% ten opzichte 

van 2008 – daarmee laat ze nog 

wel de textielsector achter zich 

die over die periode de sterkste 

achteruitgang liet optekenen 

(27,9%). In de herfst van 2008 

stortte het failliet van Lehman 

Brothers de wereldeconomie in 

chaos. Dit keer was daar maar 

een gewoon virus voor nodig.

Individueler en 
veiliger
Het bedrijf dat in het boekjaar 

dat we doorlichten, de sterk

ste stijging van het omzetcijfer 

– 10 miljoen euro – kon voor

leggen, was Mercator Press Sa

les. Dat bedrijf levert samen 

met zijn zusterbedrijf Mercator 

Press jaarlijks zo’n twee miljard 

folders en die folders, die door 

negen gezinnen op tien beke

ken worden, zijn van levensbe

lang voor de lokale handelaars. 

Zonder folders gaat de commu

nicatie de elektronische toer op 

en omdat ongeveer 80% van 

de ecommerce in handen van 

buitenlandse spelers is, blijft een 

verschuiving richting elektroni

ca wellicht niet zonder gevolgen 

voor de handelaars. De Neder

landse groep Em. De Jong, de 

aandeelhouder van de twee be

drijven, is ervan overtuigd dat 

papier als communicatiedrager 

voor de lokale handel een lang 

leven beschoren is en heeft on

langs, midden in de coronacrisis 

en tegen de economische cyclus 

in, beslist om in een Manroland 

Lithoman van 80 pagina’s te 

investeren. Normaal wordt de 

pers half dit jaar (2021) in ge

bruik genomen. De Nederlandse 

groep die in ons land ook al eige

naar was van de drukkerij Des

sain in Mechelen, heeft begin 

vorig jaar (2020) de activiteiten 

van Grafix Printing uit Dessel 

overgenomen. De coronacrisis 

zal ongetwijfeld de consolidatie 

van de sector versneld hebben. 

In mei laatstleden nog hield 

Hoorens Printing, dat ook in 

de druk van reclamefolders en 

– brochures gespecialiseerd was, 

ermee op. In haar val sleurde de 

onderneming het afwerkingsbe

drijf M.B.P. uit Heule mee.

De op één na sterkste stijging van 

de omzet (8 miljoen euro) schrij

ven we op het actief van Amcor 

Flexible Transpac. In de Gentse 

vestiging van die onderneming 

werken een vijftigtal medewer

kers constant voor de ‘corporate’. 

In Gent is immers het centrum 

gevestigd dat voor deze Australi

sche groep die in de hele wereld 

zo’n 230 fabrieken telt, de mili

euaspecten onderzoekt. En er is 

werk aan de winkel. Enerzijds 

heeft Amcor er zich in 2018 toe 

verbonden om al zijn verpak

kingen tegen 2025 ofwel recy

clebaar ofwel herbruikbaar te 

maken. Ondertussen is echter 

het coronavirus opgedoken en in 

het zog daarvan eisen de consu

menten individuelere, veiligere 

en hygiënischere verpakkingen. 

Binnen de groep heeft Amcor 

volledig de overname van Bemis 

verteerd en dat heeft zich in ins 

land vertaald in de transformatie 

van Bemis Monceau tot Amcor 

Flexibles Monceau. Omdat Am

cor in Zurich over een Europese 

organisatie beschikt, zullen de 

activiteiten van Bemis Europe, 

dat tot Amcor Fexibles Brussels 

omgedoopt is, in de toekomst 

wellicht verminderen.

Hoewel de huidige pandemie voor sommige bedrijven ongetwijfeld kansen 

inhoudt, ging de sector toch verzwakt de crisis in. In vergelijking met 2008 be-

droeg de achteruitgang immers 21,1%. Alleen de textiel deed het nog ‘beter’.
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Op veroveringstocht 

in Nederland

P. Van de Velde is een nieuw-

komer in onze rangschikking 

volgens omzet. In de vorige edi-

tie pakte het bedrijf uit met de 

grootste bruto winstmarge van 

onze Top 500. En het omzet-

cijfer dat voor dit boekjaar vrij-

gegeven is, is in werkelijkheid 

maar het zichtbare gedeelte van 

een imperium dat met flink wat 

overnames opgebouwd werd. 

De geconsolideerde omzet van 

de groep ligt in de buurt van 

150 miljoen euro, met Neder-

land als sterkhouder. Bij onze 

noorderburen realiseerde P. Van 

de Velde in november laatstle-

den zijn vijfde overname: VJD 

Folding Carton Packaging dat 

in verpakkingen voor de voe-

dingsindustrie gespecialiseerd is. 

En een maand voordien nog had 

de groep uit Wetteren een an-

der kartonbedrijf overgenomen, 

Veerkarton. Het startschot voor 

die buy-and-build-strategie werd 

in september 2017 gegeven met 

de overname van de Koninklijke 

Schut. In mei van 2018 volgde 

Wesly Printing & Packaging 

(Maastricht) en kort nadien nog 

Vekopak uit Tilburg.

De hoogste bruto winstmarge in 

ons klassement komt daardoor 

op naam te staan van Euv Rmqc, 

een joint-venture (70/30) tussen 

het Japanse JSR Micro, dat een 

productievestiging op het bedrijfs-

terrein van Haasrode heeft, en 

het wereldberoemde onderzoeks-

centrum IMEC uit het naburige 

Leuven. Met de ultraviolet litho-

grafie (EUV) treden we binnen 

in de veelbelovende wereld van 

de nanotechnologie. Die nieuwe 

technologie maakt het mogelijk 

om de printlijntjes op een halfge-

leider nog fijner te maken zodat 

die meer plaats voor transistors 

biedt en hij krachtiger en sneller 

wordt. Op de tweede plaats komt 

Van Genechten Packaging, een 

bedrijf uit de groep Van Gen-

echten die een geconsolideerde 

omzet van 460 miljoen euro 

boekt – 273 miljoen daarvan in 

de verpakkingssector. De top 

wordt volledig gemaakt door 

Cartamundi dat door de familie 

De Somer samen met de familie 

Cartier de Marchienne gecontro-

leerd wordt. Cartamundi heeft 

onlangs in Turnhout een inter-

nationaal onderzoeks- en ont-

wikkelingscentrum ingehuldigd 

en heeft, dankzij of wegens de 

pandemie, samen met Intracto 

een elektronisch platform uitge-

werkt dat de regels van meer dan 

honderd kaartspelen gedetailleerd 

beschrijft.

Van twee- naar 
drieploegensysteem
Volgens goede gewoonte kro-

nen Amcor Flexible Transpac 

en Verstraete IML zich tot de 

winstkampioenen. Beiden to-

renen hoog boven de massa uit, 

maar niet op dezelfde manier. 

Waar de winst van de eerste met 

38% stijgt, hoofdzakelijk wegens 

een hoger dividendrendement, 

gaat die van de tweede er 15% 

op achteruit. Maar dat zou niet 

meer dan een tijdelijke situatie 

moeten zijn. De huidige pande-

mie heeft er immers toe geleid 

dat Verstraete een ongeveer 25% 

grotere vraag naar verpakkingen 

te verwerken heeft gekregen. 

Volgens een enquête die Febel-

gra in december laatstleden in 

samenwerking met het oplei-

dingsfonds Grafoc afgenomen 

heeft, kunnen alleen bedrijven 

die verpakkingen, labels of eti-

ketten printen over het boekjaar 

2020 een stabiele of een groeien-

de omzet voorleggen.

St Luc Labels, een bedrijf dat 

hoofdzakelijk voor de farma-

ceutische sector en de voedings-

industrie werkt, moest zich aan 

een plotse stijging van de vraag 

aanpassen en is van twee shifts 

op drie shifts overgeschakeld. 

Daardoor kon het bedrijf me-

teen ook beter de fysieke afstand 

respecteren. Omdat de huidige 

pandemie ook een sterke im-

pact heeft op de transportkosten 

buiten Europa, heeft Verstraete 

besloten om de uitbreiding van 

zijn fabriek in Clarksville (Ten-

nessee) te versnellen zodat de 

etiketten voor de VS ook in dat 

land vervaardigd worden. De-

zelfde redenering heeft Verstrae-

te ertoe aangezet om de bouw 

van een productie-eenheid in 

een Oostblokland te overwegen.

In totaal is de gecumuleerde 

winst van de 200 bedrijven in 

onze rangschikking met 20% ge-

stegen. De helft van die vooruit-

gang is echter het werk van twee 

bedrijven: P. Van de Velde en 

Label Printing Europe.

Bij de grote verliezers vinden 

we twee ‘recidivisten’: de groep 

Vlan waarvan de omzet met 

19,77% gedaald is, en Van Gen-

echten-Biermans dat op zijn 

‘VGB Turnaround Plan’ rekent. 

Dat plan werd in 2020 voorge-

steld en focust op drie aspecten 

– de marges verbeteren, een 

striktere aankooppolitiek, en het 

efficiëntere gebruik van het ma-

chinepark – om weer rendabel te 

worden.

Het interim-werk 
krimpt
Op het vlak van de toegevoeg-

de waarde zit het traditionele 

trio – Verstraete IML, Amcor 

Flexible Transpac, Brady – op-

nieuw gebeiteld. In het totaal 

gaat de toegevoegde waarde 

van de 200 eerste bedrijven in 

ons klassement er met 1,3% op 

vooruit. De toegevoegde waarde 

is de waarde die het bedrijf aan 

de goederen en diensten die het 

aankoopt, toevoegt en wordt be-

rekend op basis van het verschil 

tussen het exploitatieresultaat en 

de verbruikte goederen en dien-

sten. De toegevoegde waarde die 

zo gecreëerd wordt, moet het in 

principe mogelijk maken om alle 

exploitatiekosten te dekken. De 

grootste daarvan zijn uiteraard 

de personeelskosten en wanneer 

die in de toegevoegde waarde 

te zwaar gaan doorwegen, moet 

dat als een ernstig alarmsignaal 

opgevat worden. Alle personeels-

kosten vinden we echter niet 

onder rubriek 62 – verloningen, 

sociale lasten en pensioenen – 

van de resultatenrekening terug. 

De kosten voor de interim-me-

dewerkers worden immers on-

der een andere post opgenomen 

(617). Daardoor kunnen we de 

verhouding personeelskosten/

toegevoegde waarde twee keer 

berekenen, een eerste keer met 

alleen het vast personeel, een 

tweede keer met alle werkne-

mers.

Van het éne jaar op het andere 

is de mate waarin een beroep op 

interim-arbeid gedaan wordt, 

met meer dan 20% gedaald. 

Dat cijfer ligt nu op 4%. Abso-

luut gezien doet Amcor Flexible 

Transpac het meest een beroep 

op interim-arbeiders, met niet 

minder dan 40 mensen. Procen-

tueel gezien komt Optimax, het 

afwerkingsfiliaal van de groep 

Moderna, op de eerste plaats 

met 34%. Voor de 200 bedrij-
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ven in onze rangschikking liggen 

de personeelskosten op 69,92% 

en 72,84% (zonder en met inte-

rim-personeel). Dat is een stij-

ging met 3%.

Omdat de nettowinst gestegen 

is, is ook de ‘return on equity’ 

gestegen. Voor de eerste 200 

bedrijven in onze rangschikking 

is die voor het jaar dat we bekij-

ken, tot boven de 10% gestegen. 

De ratio van Label Printing Eu-

ropa kan verrassen, maar is ge-

woon te verklaren door een di-

vidend van 3,5 miljoen dat van 

de dochteronderneming Accent 

afkomstig is. Op de balans van 

die laatste onderneming wer-

den tijdens het boekjaar vier 

participaties opgenomen: Or-

bo, een bedrijf uit Kortemark 

dat zich gespecialiseerd heeft in 

het bedrukken van soepele ver-

pakkingsfilms; Digilinck, een 

digitale drukkerij uit Nazareth; 

Eti-Technix, een leverancier 

van etiketten en accessoires; en 

de onderneming Print & Label. 

Accent dat zich in zelfklevende 

etiketten gespecialiseerd heeft, 

is sinds 2018 in handen van het 

Nederlandse investeringsfonds 

Waterland en maakt nu deel uit 

van de groep Austeria. Andere 

bedrijven in ons land die van die 

groep deel uitmaken, zijn De-

jonghe uit Ieper (een specialist 

in technologisch geavanceer-

de etiketten) en Vuye Flexible 

Packaging uit Oudenaarde. De 

ROE van P. Van de Velde oogt 

even comfortabel, maar be-

staat voor 5,3 miljoen euro uit 

dividenden. De gecumuleerde 

winststijging van de 200 bedrij-

ven in ons klassement heeft het 

gemiddelde rendement opge-

trokken. Dat ligt nu op 10,2%. 

Als we echter abstractie maken 

van de twee hoger vermelde be-

drijven die dividenden ontvan-

gen hebben, daalt dat percenta-

ge tot 9,17%.

Tijdsverschil
De investeringen die in onze ta-

bellen opgenomen zijn, hebben 

uiteraard betrekking op de inves-

teringen die in de jaarrekenin-

gen vermeld zijn en niet op die 

in de media aangekondigd wer-

den. Daar zit onvermijdelijk een 

tijdsverschil op. De investering 

van 16 miljoen in een 80-pagi-

napers die Moderna in februari 

2019 had aangekondigd, zal pas 

in de volgende bedrijfsrekenin-

gen te zien zijn. De afronding 

van een investering van 35 mil-

joen door Printing Partners Paal 

was dan weer al in de rekeningen 

van de voorbije jaren opgeno-

men. De grootste investeerder 

in het boekjaar dat we hier ana-

lyseren, is de drukkerij Delabie 

uit Moeskroen (die tijdens het 

boekjaar zijn directeur Hans De-

labie verloren is), gevolgd door 

Drukkerij De Melle uit Turn-

hout. Die laatste onderneming 

is gespecialiseerd in de druk 

van bijsluiters voor medicijnen 

– waarvan het vouwen op zich al 

een specialiteit is – en rondt met 

de bouw van drie nieuwe pro-

ductiehallen een investerings-

inspanning van lange adem af. 

Op de derde plaats komt Druk-

kerij T’Hooft die voortdurend 

in nieuwe apparatuur investeert 

en al aan haar vierde verhuizing 

toe is in zestig jaar! n
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Meer dan een label, een concurrentievoordeel.
Ons label geeft uw activiteit een echte meerwaarde. U biedt de verschillende spelers op de markt de zekerheid van 

de meest erkende boscertificering ter wereld. En u garandeert uw klanten dat de grondstof die ze kopen afkomstig is 

uit duurzaam beheerde bossen. Op zoek naar een concurrentievoordeel? Laat uw bedrijf certificeren met www.pefc.be
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