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Kerncijfers  
MILJOEN EURO 2004 2003 2002 2001 2000

Netto-omzet  3.762 4.215  4.683  4.911  5.260 
evolutie t.o.v. vorig jaar (10,7)% (10,0)%  (4,6)%  (6,6)%  11,2%

Graphic Systems  1.673 1.622  1.813  1.890  2.065
Aandeel in groepsomzet  44,5% 38,5%  38,7%  38,5%  39,3%

Technical Imaging 1 - 1.723  1.822  1.823  1.708
Aandeel in groepsomzet  - 40,9%  38,9%  37,1%  32,5%

HealthCare 1.361 1.408    - - -
Aandeel in groepsomzet 36,2% 33,4% - - -

Specialty Products 129 315 - - -
Aandeel in groepsomzet 3,4% 7,5% - - -

Consumer Imaging 
(gedesinvesteerd in 2004) 599  870  1.048  1.198  1.487

Aandeel in groepsomzet 15,9% 20,6%  22,4%  24,4%  28,3%

Brutowinst 1.497 1.766 1.978 1.792 2.089
Reorganisatiekosten en niet-recurrente 
resultaten  (109) (87)  (78)  (524)  (126)
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten  (127) 2 528 3  393  (264)  401
Winst/(verlies) uit financiële activiteiten  (56) (71)  (97)  (120)  (130)
Belastinglast  39 (135)  (99)  133  (96)
Minderheidsbelangen en aandeel in de 
winst van investeringen in deelnemingen 1 1  (3)  (37)  (6)
Nettowinst/(verlies) (aandeel Groep) (143) 323  194  (288)  169

Kasstroom
Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  246 393  482  226  526
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  305 522  611  738  436

Balans - 31 december
Eigen vermogen  1.080 1.371  1.383  1.267  1.570
Netto financiële schulden  193 233  573  842  1.147 
Netto werkkapitaal 4 850 1.642  1.598  1.672  1.869
Totale activa  3.356 3.839  4.159  4.527  5.070

Aandeleninformatie (in euro)
Winst per aandeel (nettoresultaat) (1,14) 2,44  1,39  (2,06)  1,21
Netto bedrijfskasstroom per aandeel 2,42 3,95  4,38  5,27  3,11
Bruto dividend 0,60 0,75 5  0,50  0,23  0,45
Gewogen gemiddelde aantal uitstaande 
gewone aandelen 126.008.540 132.045.438 139.611.425 139.927.261 140.000.000

Personeelsleden  
In permanent voltijds equivalent;  14.387 17.340  19.341  21.038  21.946
op 31 december 2004 

(1)  tot eind 2003 bestond het Business Segment Technical Imaging uit HealthCare, Non-Destructive Testing (gedesinvesteerd eind 2003) 

 en Specialty Products 

(2) kapitaalverlies van 312 miljoen euro van de desinvestering van Consumer Imaging en Monotype inbegrepen 

(3) kapitaalwinst van 231 miljoen euro van de desinvestering van Non-Destructive Testing inbegrepen 

(4) vlottende activa verminderd met schulden op ten hoogste één jaar

(5) een buitengewoon dividend van 25 eurocent door de desinvestering van Non-Destructive Testing inbegrepen
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Bedrijfsprofiel  

De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt 

een uitgebreid assortiment van analoge en digitale 

beeldvormingsystemen en IT-oplossingen, voornamelijk 

voor de grafische industrie en de gezondheidszorg. 

De hoofdzetel en de moedermaatschappij van de onderneming bevinden zich in 
Mortsel, België. Om optimaal in te kunnen spelen op de specifieke noden van de 
lokale markten heeft Agfa een wereldwijd productieapparaat uitgebouwd. 
De grootste productie- en onderzoekscentra zijn gevestigd in België, de Verenigde 
Staten, Duitsland en China. 

Agfa is wereldwijd commercieel actief via meer dan 40 verkooporganisaties, 
gegroepeerd in vier regio's: Europa, NAFTA, Latijns-Amerika en Azië/Oceanië/Afrika. 
In landen waar  Agfa geen eigen verkooporganisatie heeft, wordt de markt door een  
netwerk van tussenpersonen en vertegenwoordigingen bediend. 

Agfa is onderverdeeld in twee business groups, Graphic Systems en HealthCare, 
en de business unit Specialty Products.
De business groups hebben de wereldwijde verantwoordelijkheid voor 
productontwikkeling, -marketing en -verkoop, om zo hun verschillende klanten-
groepen de best mogelijke service aan te bieden. 

Graphic Systems   
Agfa is de wereldleider op het gebied van totale drukvoorbereidingssystemen voor de 
verschillende markten in de drukindustrie, en heeft recent zijn intrede gemaakt in het 
industriële inkjetdruksegment. De productportfolio bestaat uit verbruiksgoederen, 
apparatuur, en software.
De business group Graphic Systems is onderverdeeld in vier segmenten.

Commercieel drukwerk, kranten en verpakkingsdrukwerk bieden hun respectieve  
markten innovatieve en geïntegreerde oplossingen voor de drukvoorbereiding.  
Deze oplossingen bestaan uit grafische film, analoge en digitale drukplaten met de 
bijbehorende chemicaliën en de benodigde apparatuur, proefdruksystemen en software 
voor kleuren-, workflow- en projectmanagement. Agfa is de technologie- en marktleider 
in het domein van de drukvoorbereiding.

Industriële inkjet levert innovatieve grootformaat en hogesnelheidsdruksystemen  voor 
verschillende nieuwe industriële toepassingen zoals: labels, displays voor binnen- en 
buitengebruik, bewegwijzering en spandoeken, kunstposters, fotoreproducties en 
reclameborden.

Wereldwijd 
productieapparaat 

en verkoopnetwerk

Activiteiten 
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Aandeel in groepsomzet 2004
Per Business Group/Unit

Aandeel in groepsomzet 2004
Per regio 

Graphic Systems 44,5%

HealthCare 36,2%

Specialty Products 3,4%

Consumer Imaging 15,9%

Europa 51,7%

NAFTA 25,4%

Latijns-Amerika 4,4%

Azië/Oceanië/Afrika 18,5%

HealthCare
HealthCare levert ziekenhuizen en andere medische centra ultramoderne systemen voor  
het registreren, het verwerken en beheren van diagnosebeelden, en IT-oplossingen die de 
klinische systemen, met inbegrip van diagnostische informatie, integreren in de algemene 
administratie over alle ziekenhuisactiviteiten. 
De business group is onderverdeeld in vier segmenten.
Radiologie-oplossingen concentreert zich op producten en systemen voor de radiologieafdeling, 
gaande van röntgenfilm tot IT-netwerken voor het beheer van medische beelden en 
patiëntinformatie.
Afdelingsgebonden oplossingen levert beeldvormings- en IT-oplossingen voor andere klinische 
afdelingen die zich toespitsen op medische specialiteiten zoals orthopedie, cardiologie en 
gynecologie.
Ondernemingsoplossingen biedt IT-oplossingen voor de volledige ziekenhuisorganisatie.
Beeldvormingstechnologieën ontwikkelt vooruitstrevende beeldvormingssoftware voor de 
gezondheidszorg en computergestuurde detectie-instrumenten.

Specialty Products 
Specialty Products focust zich op de productie van verbruiksgoederen voor gespecialiseerde 
industrieën; de belangrijkste zijn: cinefilm, microfilm en film voor niet-destructief 
materiaalonderzoek.

Het Directiecomité implementeert de strategie van de Groep en wordt daarin bijgestaan  
door corporate afdelingen. Centrale dienstenafdelingen, zoals Productie, Logistiek,  
Onderzoek & Ontwikkeling, Human Resources en IT, zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 
een adequate en tijdige dienstverlening tegen concurrentiële prijzen aan de business groups  
en de corporate afdelingen. 

1867  Oprichting van de “Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation” (AGFA), Berlijn, 
 gespecialiseerd in kleurstoffen
1894  Oprichting van L. Gevaert en Cie. (Antwerpen), gespecialiseerd in fotopapier
1953  AGFA wordt 100% eigendom van Bayer
1964  Fusie van Agfa en Gevaert
1981  Agfa-Gevaert voor 100% eigendom van Bayer
1999  Beursintroductie op de beurzen van Brussel en Frankfurt
2002  Bayer verkoopt zijn overblijvende aandeel van 30% in Agfa
2004  Verkoop van alle fotografische activiteiten voor de consumentenmarkt

Interne organisatie 

Historische data



Geachte aandeelhouders, beste vrienden, 

”Agfa is klaar voor groei.” Deze stelling vat onze verwezenlijkingen in 2004 samen, een jaar 
waarin we onze activiteitenportfolio herschikt hebben en waarin we de weg vrijgemaakt 
hebben voor rendabele groei.

2004 was een keerpunt in de geschiedenis van Agfa. Door doelgerichte overnames en inno-
vaties hebben we het markt- en technologieleiderschap van Graphic Systems en HealthCare 
versterkt. Bovendien maakten we verder werk van de verfijning van de groeistrategieën van 
deze twee business groups en zetten we belangrijke stappen in IT voor de gezondheidszorg en 
in industriële inkjetdruk. Tegelijkertijd hebben we door de verkoop van Consumer Imaging 
de nodige focus op deze twee business groups gericht. 

De desinvestering van Consumer Imaging was een weloverwogen en noodzakelijke stap.  
Het was voor ons duidelijk dat we ons moesten concentreren op onze leidersposities en 
groeistrategieën in Graphic Systems en HealthCare. Tegelijkertijd betekende het een afscheid 
van Agfa’s historische wortels en wilden we de juiste eigenaar voor deze activiteiten vinden.  
We geloven dat de nieuw opgerichte en onafhankelijke onderneming, AgfaPhoto,  
de beste oplossing bood voor Agfa, de werknemers en de klanten. 

We richten ons nu volledig op HealthCare en Graphic Systems en we zijn wereldwijd aanwezig 
in één op twee ziekenhuizen en drukkerijen. 

Voor HealthCare maken de recente overnames van GWI en Symphonie On Line van onze Groep 
de Europese leider in ziekenhuis-IT. HealthCare zal nu de kracht van een grondige kennis van 
radiologie en beeldvormingswetenschap combineren met die van een unieke, holistische 
benadering van IT-processen in ziekenhuizen en systemen over de hele ziekenhuisomgeving. 
Dit zal leiden tot een betere, meer betaalbare gezondheidszorg. 

Ook Graphic Systems is klaar voor groei in de markten van de drukvoorbereiding en de 
industriële inkjetdruk. Het realiseerde hiertoe in 2004 doelgerichte uitbreidingen van zijn 
portfolio. De overname van de Italiaanse drukplatenproducent Lastra geeft een belangrijk 
concurrentieel voordeel voor thermische drukplaattechnologie en versterkt Agfa’s leiders-
positie in de wereldwijde drukvoorbereidingsmarkt. 

In de grote groeimarkt van de industriële inkjetdruk introduceerden we onze eigen Agfa-
inkten, gebaseerd op eigen technologie. We gingen in zee met partners voor drukkoppen, 
zeefdruk en grootformaatdruk. Verder namen we Dotrix over, een specialist in digitale 
kleurendruksystemen voor de verpakkings- en decoratiemarkten. 
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Brief aan de 
Aandeelhouders
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In november verkochten we Agfa Monotype Corporation, de softwareonderneming 
gespecialiseerd in lettertypes en typografie. 

In het begin van 2005 stelden we een nieuw managementteam voor en breidden we het 
Directiecomité uit met de twee presidenten van onze business groups. Bovendien startten 
we een project op dat de autonomie van de twee business groups zal vergroten. 

In maart 2005 kondigde de Raad van Bestuur aan dat Pol Bamelis, Voorzitter van de Raad,  
en raadslid Dietrich von Kyaw, niet herverkozen wensen te worden. Voorts stelt Marc Olivié, 
Executive Vice President, zich kandidaat om als lid van de Raad van Bestuur verkozen te 
worden. De Raad van Bestuur droeg ook Agfa’s CEO, Ludo Verhoeven, voor om Pol Bamelis op 
te volgen als Voorzitter en Marc Olivié om Ludo Verhoeven op te volgen als Agfa’s Voorzitter
en CEO. Hierdoor verzekeren we de continuïteit in de leiding van de onderneming.  

Hoewel in 2004 door de desinvestering van Consumer Imaging een nettoverlies werd geboekt, 
besliste de Raad van Bestuur om zijn vertrouwen in de toekomst te tonen door de Algemene  
Aandeelhoudersvergadering voor te stellen om het gewoon brutodividend per aandeel te 
verhogen van 50 eurocent (in 2003) tot 60 eurocent. 

Pol Bamelis Ludo Verhoeven
Voorzitter van de Raad van Bestuur Voorzitter en Chief Executive Officer

        Pol Bamelis                       Ludo Verhoeven



Directiecomité
(15 maart 2005)

Van links naar rechts, zittend

Marc Olivié, Executive Vice President, 
voorgedragen om Voorzitter en Chief Executive Officer te worden op 26 april 2005
Ludo Verhoeven, Voorzitter en Chief Executive Officer, 
voorgedragen om Voorzitter van de Raad van Bestuur te worden op 26 april 2005

staand

Stefaan Vanhooren, President, Graphic Systems Business Group
Albert Follens, Chief Operating Officer
Anne Vleminckx, Chief Financial Officer
Philippe Houssiau, President, HealthCare Business Group

rechts zittend

Werner Vanderhaeghe, Secretaris-Generaal en General Counsel
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Agfa-Gevaert haalde in 2004 een omzet van 3.762 miljoen euro, een daling van 10,7% 
tegenover 2003. Het nettoresultaat bedroeg min 143 miljoen euro. De omzet en de resultaten 
werden zwaar beïnvloed door de desinvestering van Consumer Imaging, waarvoor een 
uitzonderlijk non-cash boekhoudkundig verlies voor belastingen van 430 miljoen euro geboekt 
werd. Door de versterkte focus op de twee sterke activiteiten, Graphic Systems en HealthCare, 
verbeterde Agfa zijn groeiprofiel. Tevens werd de Groep minder cyclisch en meer rendabel.  
Het handelsklimaat van de twee overblijvende business groups verbeterde aanzienlijk na een 
zwakke start van het jaar. Dit resulteerde in een bijzonder sterke omzet en prestatie in het 
laatste kwartaal van 2004. 

Agfa’s jaarrekening van 2004 weerspiegelt een aantal veranderingen in de activiteitenportfolio. 
De belangrijkste waren de desinvestering van Consumer Imaging op 1 november 2004;  
de overname van de Italiaanse drukplatenproducent Lastra die geconsolideerd is vanaf  
1 september 2004; en de desinvestering in november 2004 van Agfa Monotype Corporation,  
de softwareonderneming gespecialiseerd in lettertypes en typografie. Bij vergelijkingen met 
2003 moet ook rekening gehouden worden met de uitzonderlijke opbrengst van 231 miljoen 
euro van de desinvestering van Non-Destructive Testing eind 2003.

Dankzij succesvolle desinvesteringen in 2004 kon Agfa de focus volledig op Graphic Systems 
en HealthCare leggen, twee business groups met leidende marktposities en duidelijke 
groeistrategieën. Een op twee ziekenhuizen en drukkerijen ter wereld is klant bij Agfa.  
De Groep bouwt verder op de solide klantenbasis en op de kerncompetenties om nieuwe 
groeiplatformen te creëren: industriële inkjetdruk voor Graphic Systems en ziekenhuisbrede  
IT-systemen voor HealthCare.

Agfa’s omzet in 2004 bedroeg 3.762 miljoen euro, een daling van 10,7% tegenover 
4.215 miljoen euro in 2003. Zowel Graphic Systems als HealthCare boekten een zwakke omzet 
in de eerste twee maanden van 2004. De verkoop verbeterde echter voortdurend in de volgende 
kwartalen en was voor beide business groups bijzonder sterk in het laatste kwartaal. 

Zonder de effecten van de overnames en desinvesteringen daalde de omzet met 3,7%.
Deze daling is bijna volledig toe te schrijven aan de wisselkoersschommelingen. 

Het aandeel van Europa in de omzet van de Groep bedroeg 51,7% (2003: 50,9). De regio 
NAFTA vertegenwoordigde 25,4% (2003: 26,4), terwijl Latijns-Amerika en Azië/Oceanië 
instonden voor respectievelijk 4,4% en 18,5% (2003: 4,3 en 18,4).

Omzet

Stand van zaken
Woorden in cursief zijn verklaard in de woordenlijst (pagina 88).



9 | AGFA JAARVERSLAG 2004

De brutowinst bedroeg 1.497 miljoen euro, tegenover 1.766 miljoen euro in 2003. De daling 
is het gevolg van het gezamenlijke effect van de veranderingen in de activiteitenportfolio, 
de stijging van de verkoopvolumes en nadelige externe factoren, zoals prijserosie, gestegen 
grondstofprijzen en de wisselkoersschommelingen. De brutowinstmarge bereikte 39,8%, 
tegenover 41,9% in 2003. 

Dankzij de voortdurende inspanningen op dit vlak, kwamen Agfa’s verkoop- en algemene 
beheerskosten uit op 969 miljoen euro, een daling van 10,9%. De uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling bedroegen 191 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 18,0% tegenover 
2003. De daling is vooral het gevolg van de desinvestering van Non-Destructive Testing en 
de afname van de R&D-uitgaven in Consumer Imaging.
De andere bedrijfskosten bedroegen 43 miljoen euro, tegenover 62 miljoen euro in het voor-
gaande jaar. 

De uitzonderlijke opbrengsten en verliezen met betrekking tot de desinvesteringen niet mee-
gerekend, bereikte Agfa’s bedrijfsresultaat voor herstructurerings- en niet-recurrente items 
294 miljoen euro, tegenover 384 miljoen euro in 2003. Het rendement op omzet bedroeg 7,8%, 
tegenover 9,1% in het voorgaande jaar. 

Van de aangekondigde 120 miljoen euro aan herstructureringskosten en niet-recurrente items, 
werd een bedrag van 109 miljoen euro geboekt in 2004. Het overblijvende bedrag van 
11 miljoen euro zal worden geboekt in 2005. Deze kosten hebben vooral betrekking op de 
integratie van Lastra, op de voortdurende verbeteringsprojecten voor de verlaging van de 
overheadkosten en op de eliminatie van de resterende kosten die voortvloeien uit de 
desinvestering van Consumer Imaging. 

In 2004 werd een uitzonderlijk nettoverlies van 312 miljoen euro geboekt als gevolg van de 
desinvesteringen van Consumer Imaging (min 430 miljoen euro) en Monotype Corporation 
(plus 118 miljoen euro), tegenover een uitzonderlijke opbrengst van 231 miljoen euro in 2003 
als gevolg van de verkoop van Non-Destructive Testing.

Het bedrijfsresultaat bedroeg in 2004 min 127 miljoen euro, tegenover plus 528 miljoen euro 
in het voorgaande jaar. 

Het niet-operationeel resultaat, waaronder de financiële lasten vallen, bereikte min 56 miljoen 
euro, tegenover min 71 miljoen euro in 2003.

Resultaat

Kerncijfers Winst-/Verliesrekening

MILJOEN EURO 2004 2003

Omzet 3.762 4.215

Brutowinst 1.497 1.766

Onderzoek en Ontwikkeling (191) (233)

Verkoops- en Alg. Beheerskosten (969) (1.087)

Herstructureringskosten*  (109) (87)

Kapitaalwinst/verlies uit desinvest. (312) 231

Overige bedrijfskosten/-opbrengst. (43)       (62)

Winst/verlies uit bedrijfsact. (127) 528

Omzet Groep 

3.762

2004

(10,7%)

* niet-recurrente resultaten inbegrepen

MILJOEN EURO

4.215

2003

Aandeel in groepsomzet

IN PERCENT PER REGIO

■  Europa: 51,7% (2003: 50,9%)

■  NAFTA: 25,4% (2003: 26,4%)

■ Latijns-Amerika: 4,4% (2003: 4,3%)

■ Azië/Oceanië/Afrika: 

 18,5% (2003: 18,4%)
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De winst voor belastingen kwam uit op min 183 miljoen euro, tegenover 457 miljoen euro in 
2003. Ten gevolge van de verkoop van Consumer Imaging werden uitgestelde belastings-
vorderingen ingeschreven, wat leidde tot belastingsinkomsten voor een bedrag van 39 miljoen 
euro. In 2003 werden belastingskosten voor een bedrag van 135 miljoen euro gemeld. 

Het nettoresultaat kwam uit op min 143 miljoen euro, of min 114 eurocent per aandeel, 
tegenover een nettowinst van 323 miljoen euro, of 244 eurocent per aandeel in 2003. 

 
Op het einde van december 2004 bedroegen de totale activa 3.356 miljoen euro, tegen-
over 3.839 miljoen euro aan het eind van 2003. 

Ten gevolge van de desinvestering van Consumer Imaging (CI), werden alle vaste activa van 
CI afgeboekt in juni 2004. Nettoactiva voor een bedrag van 382 miljoen euro werden over-
gedragen aan AgfaPhoto, een volledig onafhankelijk opererende privé-onderneming. 
De transactieprijs werd vastgelegd op 112 miljoen euro. Voor dat bedrag verleende Agfa aan 
AgfaPhoto een volledig gewaarborgd verkoperskrediet dat op de balans als een langetermijn-
lening staat ingeschreven. Het krediet is terugbetaalbaar over een periode van vier jaar.

Werkkapitaal 
De Groep zette de aanzienlijke inspanningen om het werkkapitaal te verminderen voort.  
De voorraden namen af van 813 miljoen euro eind 2003 (600 miljoen euro zonder Consumer 
Imaging)  tot 576 miljoen euro eind 2004. Op een vergelijkbare basis berekend, daalden 
de voorraden uitgedrukt in dagen van 121 eind 2003 tot 107 eind 2004. 
De handelsvorderingen bedroegen 744 miljoen euro, tegenover 826 miljoen euro eind 2003 
(637 miljoen euro zonder Consumer Imaging). De handelsschulden stegen van 304 miljoen 
euro (254 miljoen euro zonder Consumer Imaging) tot 369 miljoen euro.

Financiële schuld 
Aan het eind van 2004 bedroeg de netto financiële schuld 193 miljoen euro, tegenover 
233 miljoen euro eind 2003.

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen kwam uit op 1.080 miljoen euro, tegenover 1.371 miljoen euro eind 2003. 
De balans van de Groep blijft dus zeer stevig met de netto financiële schuld en de gearing ratio 
op een laag niveau.

Balans

294

2004

384

2003

* niet-recurrente resultaten en uitzonderlijke  

opbrengsten/verliezen uit desinvesteringen inbegrepen  

MILJOEN EURO

2004

(127)

528

2003

Evolutie Verkoops- en 
Algemene Beheerskosten

1.179

2002

1.087

2003

969

2004

(7,8%)
(10,6%)

MILJOEN EURO

Winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten
voor herstructurering* na herstructurering* 

(23,4%)
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De brutobedrijfskasstroom bereikte 246 miljoen euro in 2004. De nettobedrijfskasstroom,  
die ook rekening houdt met de veranderingen in het werkkapitaal, bereikte 305 miljoen euro. 
De investeringsuitgaven kwamen uit op 112 miljoen euro. Agfa kon in 2004 bijgevolg weer een 
substantiële vrije kasstroom van 193 miljoen euro genereren.

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen 191 miljoen euro, waarvan 44,4% 
verband hield met HealthCare, 34,6% met Graphic Systems, 19,4% met Consumer Imaging 
en 1,6% met Specialty Products. De daling van 18% tegenover 2003 heeft te maken met de 
desinvestering van Non-Destructive Testing en met de afname van de O&O-uitgaven voor 
Consumer Imaging in de loop van 2004. 

In de erg competitieve markten waar in Agfa actief is, hangt het nemen van een voorsprong op 
de concurrentie voornamelijk af van de technologie.  Het is immers de technologie die de 
efficiëntie en de rendabiliteit van haar gebruikers bepaalt. De omschakeling van analoge naar 
digitale technologie verkortte de levenscyclus van een groot aantal producten en daagt O&O uit 
om de ontwikkelingstijd steeds verder te verkorten en om producten sneller op de markt 
te brengen. 
Agfa’s onderzoeksstrategie combineert eigen ontwikkelingen en nieuwe technologie-acquisities 
om de gewenste oplossingen effectief en efficiënt op de markt te brengen. De ‘me-first’ chemie-
vrije drukplaattechnologie is een goed voorbeeld van productinnovatie door eigen onderzoek. 
Een inkjetzeefdrukpers die in 2005 op de markt komt is dan weer een goed voorbeeld van 
innovatie door allianties met derden.

In HealthCare zijn de O&O-inspanningen gericht op de ontwikkeling van spitstechnologie voor 
de beeldvormingsportfolio en op de integratie en de migratie naar één enkel IT-platform. 
In Graphic Systems ligt de nadruk op voortdurende verbeteringen en op innovaties op het vlak 
van digitale drukplaten en industriële inkjetdruk. 

Eind 2003 lanceerde Agfa het Orion-plan, dat tot doel heeft om de groei te bevorderen door  
de kost van kwaliteitsproblemen te verminderen via een verbetering van de processen, door het 
werkkapitaal terug te dringen, door de verkoop- en algemene beheerskosten terug te brengen 
tot 22% van de omzet en door het aandeel in de omzet van service te doen toenemen.

Agfa is goed op weg om het werkkapitaal te verminderen door de dagen voorraad naar 
100 dagen, het klantenkrediet naar 70 dagen en het leverancierskrediet naar 55 dagen 
te brengen.

Kasstroom

Onderzoek en 
Ontwikkeling

Orion

Kerncijfers Balans

MILJOEN EURO OP 31 DEC. 2004 2003

Vaste activa 1.011 976

Voorraden 576 813

Handelsvorderingen 744 826

Overige vlottende activa 404 598

Geldmiddelen en kasequivalenten 293 397

Overlopende rek. en latente belast. 328 229

Totale activa 3.356 3.839

Werkkapitaal
Voorraden

DEC.'02 DEC.'03 DEC.'04

242

213

MILJOEN EURO

250
189

DEC.'02 DEC.'03 DEC.'04

Handelsvorderingen

■ ■  Consumer Imaging

948

813

576

959

826
744
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246

2004

305

2004

Aan het eind van 2004 telde Agfa in totaal 14.387 werknemers (uitgedrukt in voltijdse 
betrekkingen), tegenover 17.340 eind 2003. De evolutie van het personeelsbestand in 2004 
werd voornamelijk bepaald door de verkoop van Consumer Imaging en Agfa Monotype 
(-3.080 werknemers) en door de overnames (+1.122 werknemers).

Maatregelen voor de vermindering van de verkoop- en algemene beheerskosten en een 
verbetering van de efficiëntie in de productie zullen leiden tot een wereldwijde inkrimping 
van het personeelsbestand met 1.050 werknemers (uitgedrukt in voltijdse betrekkingen) tegen 
eind 2006. 

Sinds de lancering van het Horizon-plan in 2001, heeft Agfa zijn operationele efficiëntie 
aanzienlijk verbeterd, het werkkapitaal substantieel verminderd en zijn activiteitenportfolio 
fundamenteel hervormd. Aan het begin van 2005 kondigde Agfa een transformatieproject aan 
dat van de business groups Graphic Systems en HealthCare onafhankelijk werkende divisies 
binnen Agfa zal maken. 

Hoewel nadelige externe factoren zoals verhoogde grondstofprijzen en wisselkoers-
schommelingen Agfa in 2005 waarschijnlijk negatief blijven beïnvloeden, zullen de resultaten 
een gunstige invloed ondergaan van de besparingsprogramma’s die eind 2004 werden opgezet.
Agfa verwacht een verhoogde seizoengevoeligheid door het grotere IT-aandeel in de portfolio 
van HealthCare aangezien projectgerelateerde inkomsten hoger zijn op het einde van een 
kalenderjaar. Agfa heeft er alle vertrouwen in dat beide business groups, HealthCare en 
Graphic Systems, hun omzet zullen doen toenemen dankzij de gefocuste activiteitenportfolio, 
versterkt als ze zijn door de doelgerichte overnames die de voorbije jaren werden gedaan.

Human resources

Vooruitzichten

Evolutie Winst per Aandeel

* aantal aandelen gebruikt voor de berekening:    

  2003: 132.045.438 / 2004: 126.008.540

EUROCENT

(206)

139

2002

244*

2003

2001

(114)*

2004

Operationele Kasstroom
Bruto Netto 

MILJOEN EURO

393

2003

522

2003



De impact van de aanzienlijk verbeterde markt-
omstandigheden werd geneutraliseerd door de 
toegenomen prijserosie en de gestegen grondstoffen-
prijzen. Het bedrijfsresultaat voor herstructurering 
en niet-recurrente items bereikte 105 miljoen euro, 
vergeleken met 117 miljoen euro in 2003. Het rende-
ment op de omzet bedroeg 6,3% (7,2% in 2003). 
Rekening houdend met de herstructureringskosten 
– voornamelijk in verband met de integratie van Lastra 
en de lopende inspanningen om de operationele 
efficiëntie te verbeteren – en met de uitzonderlijke 
winst van 118 miljoen euro op de verkoop van Mono-
type, kwam het bedrijfsresultaat op 170 miljoen euro, 
vergeleken met 90 miljoen euro in 2003.

Productassortiment
Agfa is de wereldwijde marktleider op het vlak van 
drukvoorbereiding voor kranten-, commerciële en 
verpakkingsdrukkerijen. Het biedt de grootste waaier 
van geïntegreerde oplossingen, zowel voor computer-
to-film als voor computer-to-plate(CtP)-technologieën, 
inclusief verbruiksgoederen (grafische film, analoge en 
digitale drukplaten), apparatuur en digitale proefdruk-
systemen met krachtige softwarepakketten voor 
kleurenbeheer en kwaliteitscontrole. Daarenboven 
verzekert de automatiseringssoftware voor workflow- 
en projectbeheer kortere en efficiëntere doorlooptijden, 
een hogere kwaliteit en een verbeterde kostenefficiëntie. 
Agfa ontwikkelt inkjetprinters voor industriële toe-

Graphic Systems

"Onze doelstellingen voor 2005 zijn ambitieus 

en duidelijk: marktleiderschap en technologisch 

leiderschap in drukvoorbereiding behouden, 

en een leidende positie in de industriële inkjet-

markt innemen."

Stefaan Vanhooren

President, Graphic Systems Business Group
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Graphic Systems tekende een omzet van 1.673 miljoen euro op,  

een stijging van 3,1% vergeleken met 2003. De verkoop werd beïnvloed 

door de overnames van Lastra, een belangrijke speler in de drukplatenmarkt, 

Dotrix, actief in inkjetdruk, en ProImage, een softwareleverancier voor de 

grafische industrie, en door de verkoop van Monotype. De organische omzet, 

exclusief de impact van de overnames en desinvesteringen, vertoonde een 

aanhoudende verbetering tijdens het jaar, na een zwakke start begin 2004.
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passingen en introduceerde onlangs zelf ontwikkelde 
en -geproduceerde inkten gebaseerd op eigen techno-
logie en intellectuele eigendom. Verder levert Agfa 
gespecialiseerde films voor luchtfotografie, zeefdruk 
en flexografie, phototooling film voor de productie van 
printed-circuit boards, en producten voor de markt van 
de hoogbeveiligde identificatiedocumenten.

Markttrends
De grafische markten kenden in 2004 een heropleving, 
na drie opeenvolgende mindere jaren.
De omschakeling naar computer-to-plate-systemen 
zette zich door. In nauwelijks tien jaar is meer dan 
40% van de totale markt al overgestapt op computer- 
to-plate. De volumes in grafische film en analoge druk-
platen blijven achteruitgaan, behalve in opkomende 
markten.

De Europese markt blijft ongeveer dubbel zo groot 
als de Noord-Amerikaanse, een gevolg van de 
diversiteit in talen, die tot kleinere oplages leidt. 
China kent een stevige groei, zowel voor analoge 
als voor digitale oplossingen.

Omdat product- en informatiecycli steeds korter 
worden, is er een algehele trend naar kleinere, 
gerichtere oplages en meer regionale publicaties.  
Dit leidt tot meer drukopdrachten en meer druk-
voorbereidingswerk. Drukkerijen hebben workflow-
software nodig om deze opdrachten snel, economisch 
en met de best mogelijke kwaliteit uit te voeren. 
De automatisering van het traject dat een drukwerk 
doorloopt is een belangrijke factor om de kost per 
gedrukte pagina laag te houden wanneer de oplages 
kleiner worden. Agfa brengt de meest gebruikers-
vriendelijke workflowsoftware met het hoogste 

automatiseringsniveau op de markt, die klanten in staat 
stelt om meer opdrachten in minder tijd te verwerken.

De trend naar kleinere oplages resulteert ook in een 
toenemende vraag naar industriële inkjetdruk, vooral 
geschikt voor verpakkings-, zeef- en grootformaat-
drukwerk. Industriële inkjet is een volwaardige 
concurrent voor de gevestigde flexo- en zeefdruk-
technologieën voor kleinere oplages omwille van de 
lagere omschakelingskosten. Inkjet is ook bijzonder 
geschikt voor het drukken van variabele gegevens.

Strategie
Agfa blijft zijn leidende positie in de drukvoorbereidings-
markt versterken door vernieuwende technologie en 
kostleiderschap, en door de markt te consolideren. 
Agfa biedt een portfolio van volledige oplossingen aan, 
bestaande uit apparatuur, verbruiksgoederen, software 
en professionele services. Agfa verstevigt zijn portfolio 
met innovatieve software en workflowoplossingen 
die klanten een gestegen productiviteit, een hogere 
drukkwaliteit, en daardoor ook een verbeterde 
concurrentiepositie bieden. Daarenboven focust Agfa 
op de groeimarkten van de commerciële, kranten- en 
verpakkingsdruk in China.

Graphic Systems zal een leidende positie innemen op 
het vlak van industriële inkjetdruk, een stevig platform 
voor toekomstige groei. Zoals in drukvoorbereiding zal 
Agfa zijn klanten volledige oplossingen bieden, 
inclusief apparatuur, verbruiksgoederen, software en 
services. Agfa zal voortbouwen op zijn eigen 
technologie op het gebied van inkjetinkten en inkjet-
drukkoppen en op zijn inkjetdruksystemen voor 
toepassingen op groot formaat.

 

MILJOEN EURO 2004 2003 EVOLUTIE

Omzet 1.673 1.622 3,1%

Bedrijfsresultaat * 105 117 (10,3)%

Rendement op de omzet * 6,3% 7,2% -

Herstructurering/niet-recurrente items (53) (7) 657,1%

Winst uit de afstoting Monotype 118 0 n.v.t.

Bedrijfsresultaat 170 90 88,9%

* voor herstructurering en niet-recurrente resultaten, en voor uitzonderlijke winst/verlies uit  

desinvesteringen

Kerncijfers Graphic Systems
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"Toen de tijd rijp was om te investeren in onze drukvoor-

bereidingsactiviteiten wilden we in de eerste plaats 

samenwerken met een betrouwbare partner met een 

gevestigde reputatie in de krantenmarkt. De kwaliteit, 

snelheid en betrouwbaarheid van de violette systemen van 

Agfa hebben van de onderneming een marktleider gemaakt. 

Ze bieden ook het beste service- en ondersteuningsnetwerk 

in onze regio. Maar de rastersoftware :Sublima was de kers 

op de taart. We zullen een kwaliteit drukken die nog nooit 

iemand in Thailand van een krantenpers heeft zien rollen.”

Prasong Hetrakul

Executive Technical Director van Si-Phya Publishing Co Ltd,  

uitgever van de Daily News of Thailand

Productontwikkeling
Op het vlak van drukvoorbereidingsapparatuur 
lanceerde Agfa voor krantendrukkerijen plaatbelichters 
met een hogere productiecapaciteit in het violette
:Advantage- en :Polaris-assortiment, dat de markt 
aanvoert. Voor kleine tot middelgrote handels-
drukkerijen vulden de thermische :Acento-plaat-
belichter en snellere versies van de violette :Palladio 
en :Galileo het gamma aan. Er werden eveneens 
snellere versies van de :Xcalibur en :Xcalibur VLF 
thermische plaatbelichters geïntroduceerd voor grote 
handels- en verpakkingsdrukkerijen.

Agfa is de enige producent op de grafische markt die 
alle digitale plaattechnologieën aanbiedt, d.w.z. 
thermische, zilveren en fotopolymere drukplaten.  
In 2004 zette Agfa een nieuwe standaard met de 
lancering van de prijswinnende chemievrije thermische 
drukplaat :Azura, waarvan de verkoop de verwach-
tingen overtrof. Agfa verwierf ook de nieuwe :LT2, 
de digitale drukplaat voor de Noord-Amerikaanse 
markt, gebaseerd op technologie van Lastra. Daar-
enboven werd in Noord-Amerika de nieuwe snelle  
:AquaFLASH fotopolymeerplaat voor flexodrukkerijen 
geïntroduceerd.

Bij de meest succesrijke producten op Drupa – de 
belangrijkste vakbeurs van de grafische industrie,  
die om de vier jaar plaatsvindt – hoorde de innovatieve  
:Sublima kruisgemoduleerde rastersoftware, die in 
2003 gelanceerd werd. :Sublima levert fotografische 
drukkwaliteit en sleepte voor Agfa de ‘2004 Techno-
logical Innovator of the Year’-prijs van de Flexographic 
Pre-Press Platemakers Association Conference in 
de wacht. Op Drupa lanceerde Agfa :Alterno,  

PDF-gebaseerde kleurenconversiesoftware voor 
verpakkingsdruk, en gaf het een nieuwe versie vrij 
van de :ApogeeX-workflowsoftware, zowel voor 
kleine en middelgrote als voor grote commerciële en 
verpakkingsdrukkerijen. Tenslotte bleek de :Arkitex-
workflowsoftware voor de krantenmarkt een 
commercieel succes te zijn. Sinds de lancering op de 
IFRA-beurs in 2003 werden er meer dan 175 :Arkitex-
systemen verkocht.

In Noord-Amerika lanceerde Agfa :Arcadia, een 
dynamisch publicatiebeheersysteem dat bedrijven in 
staat stelt de miljoenen digitale bestanden die ze elk 
jaar creëren en verwerken, te beheren. Ook :Delano, 
software voor projectbeheer in de hele onderneming, 
deed het uitstekend in 2004.

Op het vlak van proefdruk introduceerde Agfa nieuwe 
systemen zoals de grootformaatprinter :Grand Sherpa-
Matic en de :Grand Sherpa m-reeks van proefdrukkers. 
Agfa demonstreerde ook software-toepassingen voor 
proefdrukken op afstand. De meeste van deze systemen 
worden gebruikt voor digitale kleurenimpositie- en 
contractproefdruk en hebben een leidende positie in 
de markt verworven.

In industriële inkjetdruk konden Agfa’s grootformaat-
inkjetdruksystemen op heel wat succes rekenen, 
waaronder de :Grand Sherpa Universal, die displays, 
spandoeken en posters van hoge kwaliteit op een brede 
waaier aan dragers kan drukken, en de hogesnelheids-
drukpers van Dotrix voor industriële druk in de 
etiketten- en decoratiemarkt.
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Vorig jaar kondigde Agfa ook een aantal nieuwe 
consultatiediensten aan. Uitgaand van een zorgvuldige 
beoordeling van elk aspect van de activiteiten van een 
drukkerij, doet Agfa aanbevelingen om de workflow of 
componenten ervan te optimaliseren, met meer 
efficiëntie en een verhoogde productiviteit tot gevolg. 
Tot de nieuwe consultatieservices horen advies op het 
vlak van JDF en kleurenmanagement.

2004 Hoogtepunten
De terugkeer van het vertrouwen werd bevestigd in mei 
op Drupa en tijdens de GraphExpo-vakbeurs in oktober 
in de Verenigde Staten. Volgend op deze beurzen 
haalde Agfa zowel voor apparatuur als voor software 
meer bestellingen binnen dan verwacht.

In de zeer concurrentiële markten van film en analoge 
drukplaten vergrootte Agfa zijn marktaandeel. Daar-
enboven groeiden de volumes en het marktaandeel in 
China, in het bijzonder in het opkomende computer-to-
plate-segment.

In 2004 bevestigde Agfa zijn wereldwijd leiderschap in 
grafische film en platen met de overname van Lastra, 
een Italiaanse producent van drukplaten, chemicaliën 
en apparatuur voor de offsetdrukindustrie. Lastra 
boekte in 2003 een omzet van meer dan 200 miljoen 
euro met ongeveer 900 werknemers. Agfa versterkte 
ook zijn leiderspositie in het groeiende software-
segment voor drukvoorbereiding voor kranten met de 
overname van ProImage, een Israëlische ontwikkelaar 
van digitale workflowoplossingen.

Agfa sloot een aantal zeer belangrijke contracten af 
op het vlak van drukvoorbereiding voor kranten.  
In Europa koos de toonaangevende Italiaanse krant 
Corriere della Sera voor Agfa’s violette oplossing voor 
haar tweede generatie van computer-to-plate-
technologie. Ze tekende ook een vijfjarencontract voor 
digitale drukplaten. Kranten in Denemarken, Noor-
wegen en Finland kochten :Polaris-plaatbelichters, 
gecombineerd met :N91v-drukplaten en/of de 
:Arkitex-software voor workflowbeheer. In de 
Aziatische regio werden er CtP-contracten gesloten met 
de Daily News of Thailand, Singapore Press Holdings 
Limited, de Maleisische krantenuitgeverij Utusan 
Melaya Berhad, en de Mainichi Shimbun Group of 
Japan, de derde grootste krantengroep in de wereld.

In 2004 maakte Agfa een succesvolle intrede in 
industriële inkjetdruk. Begin vorig jaar verwierf Agfa 
de Belgische onderneming Dotrix, een specialist in 
digitale kleureninkjetdruksystemen voor de 
verpakkings- en de decoratiemarkten. Daarenboven 
heeft Agfa eigen inkjetinkten geïntroduceerd, zijn 
partnership met Xaar voor een nieuwe generatie van 
drukkoppen vernieuwd, en een partnership afgesloten 
met de Duitse fabrikant Thieme voor de ontwikkeling 
van een digitale zeefdrukpers.

In overeenstemming met de verdere concentratie van 
zijn productportfolio tekende Agfa-Gevaert begin 
november een overeenkomst om Agfa Monotype 
Corporation, de softwareonderneming voor lettertypes 
en typografie, te verkopen aan TA Associates, 
een verstrekker van durfkapitaal uit Boston. 
In 2003 haalde Monotype een omzet van 48 miljoen 
Amerikaanse dollar.

1.  :Sublima-rastertechnologie voor handels-, kranten- en verpakkingsdrukkerijen blijft veel waardering 

krijgen van de markt omdat ze zowel tegemoet komt aan de vraag naar kwaliteit van ontwerpers als aan 

de criteria die drukkers stellen inzake efficiëntie en betrouwbaarheid. 

De illustratie vergelijkt :Sublima met traditionele rastering (van boven naar onder).

2.  :Azura, een digitale thermische drukplaat die zonder chemicaliën ontwikkeld kan worden, werd door 

de lezers van het invloedrijke Europese vakblad Deutscher Drucker uitgeroepen tot het meest 

innovatieve drukvoorbereidingsproduct dat gelanceerd werd op de Drupa-vakbeurs. Deze bekroning 

erkent dat :Azura eenvoud, productiviteit en betrouwbaarheid in de thermische computer-to-plate-

workflow brengt. Meer dan honderd drukkerijen schakelden in het eerste halfjaar na de introductie over 

op deze nieuwe technologie. 

1. 2.



HealthCare’s bedrijfsresultaat voor herstructurerings-
kosten bedroeg 226 miljoen euro, tegenover 276 miljoen 
euro in 2003. Het rendement op omzet voor het hele 
jaar bedroeg 16,6% voor herstructureringskosten 
(19,6% in het voorgaande jaar). Het werd vooral 
beïnvloed door de hogere grondstofprijzen en door de 
wisselkoersschommelingen. In de tweede helft van het 
jaar bereikte HealthCare een rendement op omzet van 
18%. Rekening houdend met de herstructurerings-
kosten en niet-recurrente items van 33 miljoen euro, 
bereikte het bedrijfsresultaat 193 miljoen euro.  
De overname van Symphonie On Line had een effect 
van 6 miljoen euro op de omzet van HealthCare. 

Markttrends
De steeds ouder wordende bevolking, de sterke 
toename van chronische ziektes en de toenemende 
aandacht voor preventie dragen in de hele wereld bij 
tot de bestendige verhoging van de uitgaven voor 
gezondheidszorg. Tegelijkertijd neemt de druk toe om 
kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg betaalbaar 
en controleerbaar te houden. Een groot aantal aan-
bieders van gezondheidszorg investeren daardoor in 
digitale systemen die hun efficiëntie en de doel-
treffendheid verbeteren. 

HealthCare
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De omzet van HealthCare bedroeg in 2004 1.361 miljoen euro, tegenover 

1.408 miljoen euro in 2003. Zonder de effecten van de sterke euro en de 

overname van de Franse specialist in ziekenhuis-IT, Symphonie On Line, 

boekte HealthCare een omzetstijging van 0,4 procent. De omzet werd 

beïnvloed door wisselkoerseffecten en prijserosie. Na een zwakke start van 

het jaar bleef de verkoop verbeteren in de tweede helft van 2004.

"Zorgverstrekkers en medische professionals 

hebben een betere toegang nodig tot kritieke 

informatie en tools die hun helpen bij het  

nemen van beslissingen, zodat ze de patiënten-

zorg kunnen blijven verbeteren, en dat tegen 

een lagere kost. Agfa’s kracht ligt in de 

combinatie  van een holistische, ziekenhuisbrede 

benadering met onze klinische focus en diepte.”

Philippe Houssiau

President, HealthCare Business Group
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Veel ziekenhuisorganisaties schakelen over naar 
computerradiografie (CR), wat de introductie van 
digitale röntgenbeelden in een digitale omgeving 
mogelijk maakt.  Hoewel computerradiografie hoog-
kwalitatieve beelden op een computerscherm oplevert, 
drukken veel radiologen nog een hardcopy af, wat leidt 
tot een verhoogde vraag naar hardcopy printers. 
Hoewel het gebruik van klassieke röntgenfilm achteruit 
blijft gaan in de ontwikkelde markten, groeit de markt 
in de ontwikkelingslanden.

Het groeiend aantal diagnostische beelden dat in 
ziekenhuizen gemaakt wordt en de toenemende 
complexiteit ervan maken afdelingsgebonden of 
ziekenhuisbrede softwarepakketten voor beeld-
management noodzakelijk. Die systemen staan bekend 
onder de naam Picture Archiving and Communication 
System (PACS). Daarenboven investeren veel radiologie-
afdelingen in een radiologie-informatiesysteem (RIS) 
voor het beheer van de workflow en het gebruik van 
de middelen.  
Andere ziekenhuisafdelingen, zoals cardiologie en 
orthopedie, hebben steeds meer gesofisticeerde IT-
systemen voor zowel diagnostische als afdelings-
gebonden beheersdoeleinden. 

Tenslotte beginnen zorgorganisaties uit te kijken naar 
IT-oplossingen die de hele organisatie overspannen. 
Deze systemen zorgen voor eentransparante administra-
tieve en klinische workflow doorheen de onderneming. 
Vaak maken zelfs externe belanghebbenden zoals 
behandelende geneesheren en betalende instellingen er 
deel van uit. Deze IT-oplossingen resulteren in een 

Electronic Patient Record (EPR), waarin het complete 
medische dossier van individuele patiënten verzameld 
wordt. Veel regeringen steunen de introductie van deze 
IT-netwerken omdat ze gezondheidszorgorganisaties 
de mogelijkheid geven efficiënter te worden en kosten 
te besparen, terwijl ze ook de patiëntenzorg en de 
resultaten verbeteren. 

Strategie
In 2004 verwierf HealthCare een leidende positie in 
ziekenhuisbrede IT-systemen voor de gezondheidszorg, 
verstevigde het marktleiderschap in radiologie en 
breidde de aanwezigheid in andere ziekenhuis-
afdelingen uit (cardiologie, orthopedie en gynaecologie). 
Voorts ging HealthCare door met het ontwikkelen van 
baanbrekende beeldvormingstechnologieën.

Agfa consolideert en versterkt zijn solide positie in 
radiologie door de voortgezette omschakeling van zijn 
grote klantenbestand van analoog naar digitaal. 
Bovendien bouwt het voort op zijn ervaring en 
deskundigheid in PACS en IT om door te dringen tot 
andere klinische vakgebieden zoals cardiologie, 
orthopedie en gynaecologie. 

Recent zette Agfa beslissende stappen in zijn 
transformatie tot een wereldwijde leider in IT voor de 
gezondheidszorg met de overnames van Symphonie 
On Line (oktober 2004) en van de Duitse privé-
onderneming GWI in januari 2005. Agfa verwierf 
hierdoor een klantenbestand van 3.200 medische sites 
in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

Kerncijfers HealthCare

MILJOEN EURO 2004 2003 EVOLUTIE

Omzet 1.361 1.408 (3,3)%

Bedrijfsresultaat * 226 276 (18,1)%

Rendement op de omzet * 16,6% 19,6% -

Herstructurering/niet-recurrente items (33) (12) 175,0%

Bedrijfsresultaat 193 264 (26,9)%

* voor herstructurering en niet-recurrente resultaten
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Productontwikkeling 
In 2004 vernieuwde Agfa zijn portfolio aanzienlijk,  
met verbeterde prestaties in het printersegment en het 
segment van de computerradiografie tot gevolg. 

Op het vlak van CR introduceerde Agfa twee nieuwe 
digitaliseerders: de CR 25.0 en CR 75.0. De CR 75.0 
digitaliseert medische beelden aan zeer hoge snelheid 
voor meerdere gelijktijdige gebruikers. Het systeem 
verzekert een continue workflow binnen de afdeling,  
elimineert de wachttijden en maakt meer tijd vrij voor 
patiëntenzorg. De CR 25.0 biedt de ideale oplossing 
voor elke gedecentraliseerde CR-omgeving. Hij kan 
binnen de röntgenkamer gebruikt worden en is 
geschikt voor gebruik in bussen, schepen, enz. 

Agfa’s gamma hardcopy printers werd uitgebreid met 
de DRYSTAR 5300, een ‘tafelmodel’ voor klanten die 
een gedecentraliseerde hardcopy-oplossing zoeken. 

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological 
Society for North America in Chicago, toonde Agfa  
een aantal innovaties in ontwikkeling die in de nabije 
toekomst op de markt komen. De kleine CR-digitali-
seerder CR 50.0 is uitgerust met de nieuwe Needle 
Image Plate-technologie. Hij zal het digitale beeld in 
minder dan 10 seconden kunnen leveren, met een 
beduidend betere beeldkwaliteit dan de huidige 
CR-systemen.

In 2004 stelde Agfa ook zijn volledig geïntegreerde 
RIS/PACS-systeem voor, speciaal ontworpen om 
tegemoet te komen aan de noden van Noord-Ameri-
kaanse ziekenhuizen en academische centra. Voorts 
werd een uitgebreid Practice Management System 

(PMS) geïntroduceerd, speciaal ontworpen voor de 
snel groeiende markt van beeldvormingscentra in de 
VS en Canada.

Na de lancering van IMPAX voor orthopedie in het 
begin van het jaar, biedt Agfa een volledig digitale 
werkomgeving waarmee orthopedische chirurgen hun 
operaties kunnen plannen. Ook het nieuwe IMPAX voor 
cardiologie kende veel succes. 

Op het vlak van beeldvormingstechnologie boekte Agfa 
grote vooruitgang met Computer Assisted Reading 
(CAR) voor kleine colonpoliepen en voor de detectie 
van longnodules in een vroeg stadium. 

Door de overname van GWI in het begin van 2005 
verwierf Agfa ORBIS, een van de meest succesvolle 
flexibele oplossingen op het vlak van ziekenhuis-IT. 
Geïntegreerd met Agfa’s toonaangevende PACS-
systeem IMPAX, zal het ORBIS-platform de basis zijn 
voor toekomstige softwaretoepassingen voor de 
gezondheidszorg.

Hoogtepunten in 2004 
Door de overnames van Symphonie On Line  
(oktober 2004) en van GWI (januari 2005), werd Agfa 
een leider voor gezondheidszorg-IT en verwierf het een 
klantenbestand van 3.200 medische sites in Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. 

Symphonie On Line telt ongeveer 200 werknemers en 
haalde in 2003 een omzet van 24 miljoen euro.  
De overnameprijs was gebaseerd op een bedrijfswaarde 
van 42 miljoen euro. Symphonie On Line is sinds  
4 oktober 2004 in Agfa’s rekeningen geconsolideerd. 

“Agfa’s oplossingen zullen ons helpen om onderzoeken 

beter te plannen en te bestellen, om zowel cardiologische als 

radiologische beelden te beheren, op te slaan en te tonen, en 

om de tijd die nodig is om rapporten ter beschikking te stellen 

te verkorten, dankzij het systeem voor spraakherkenning. 

Daardoor krijgen onze clinici sneller betere informatie, wat 

zeker onze patiëntenzorg verbetert. De algemene kost van 

de diensten zal dalen, omdat we met de implementatie ook 

naar een ‘filmloze’ en ‘papierloze’ omgeving gaan.” 

Donna Strating

Chief Information Officer van Capital Health, Edmonton, Alberta, Canada
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De overname van GWI werd in november 2004 aan-
gekondigd en de deal werd afgerond in het midden 
van januari 2005. GWI stelt ongeveer 890 (780 uit-
gedrukt in voltijdse betrekkingen) werknemers tewerk. 
De overnameprijs bestaat uit een vast bedrag van 
256,5 miljoen euro en een earnout-regeling ter waarde 
van maximum 95 miljoen euro, afhankelijk van het 
behalen van bepaalde doelstellingen. Rekening 
houdend met GWI’s recente overnames van het Duitse 
BOSS AG en het Franse europMedica, bereikte de 
onderneming in 2004 een omzet van 115 miljoen euro.

In de Verenigde Staten nam de belangrijke aankoop-
organisatie Premier Purchasing Partners Agfa’s IMPAX- 
en CR-oplossingen op in haar portfolio. Daardoor kan 
Agfa zijn systemen aan competitieve prijzen aanbieden 
aan de 1.500 leden van de groep. 

Het DIN-PACS II-contract, dat werd verleend door de 
Amerikaanse regering, bevestigt dat de veiligheid die 
Agfa biedt, voldoet aan de militaire normen. 

Queensland Health koos Agfa voor de implementatie 
van het grootste Australische RIS-project ooit. Meer 
dan 30 ziekenhuizen zijn erbij betrokken. De stroom-
versnelling in de investeringen in IT-systemen voor de 
markt van de gezondheidszorg leidde tot belangrijke 
contracten in België, Nederland, Scandinavië, Spanje, 
Zwitserland en Ierland. In het Verenigd Koninkrijk koos 
Leeds Teaching Hospitals, de grootste Britse ziekenhuis-
trust, Agfa’s PACS als de eerste stap in wat het grootste 
PACS-programma van het land moet worden.

1. Agfa biedt geïntegreerde beeldvorming- en informatiesystemen aan die 

de grenzen van individuele klinische disciplines en ziekenhuisafdelingen 

overschrijden en rechtstreeks leiden tot verbeterde patiëntenzorg en 

lagere kosten. Samen met GWI’s ORBIS-software voor toepassingen in  

gezondheidszorgondernemingen zal Agfa ziekenhuizen het meest 

complete en volledig geïntegreerde informatiesysteem aanbieden.  

2. Het gamma diagnostische beeldvormingsystemen die de efficiëntie 

van de workflow verbeteren wordt door Agfa voortdurend uitgebreid. 

Niet alleen voor radiologie, maar ook voor nieuwe toepassingsgebieden 

als orthopedie, cardiologie en gynaecologie. De CR 25.0 digitizer is de 

ideale oplossing voor de gedecentraliseerde CR-omgeving.

1.

2.
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Specialty Products 

Specialty Products levert specifieke, op film 
gebaseerde, verbruiksgoederen in de business-to-
business-markt. De belangrijkste producten zijn 
cinefilm, microfilm en film voor non-destructive 
testing. In 2004 bedroeg de omzet van Specialty 
Products 129 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat 
voor herstructurering bereikte 11 miljoen euro.

Cinefilm
Agfa levert digitale en analoge geluidsregistratiefilm 
en kleurenfilm waarmee de kopieën voor de bioscopen 
geproduceerd worden. De markt voor deze kleurenfilm 
blijft groeien, nu veel films over de hele wereld gelijk-
tijdig uitgebracht worden. Alle toonaangevende 
bioscoopfilmlabs ter wereld gebruiken Agfa-film. 

Film voor non-destructive testing 
Na de verkoop van de activiteiten op het vlak van  
non-destructive testing in 2003, tekende Agfa een 
langetermijnovereenkomst met General Electric 
Company waardoor die onderneming de exclusieve 
verdeler van Agfa’s röntgenfilm voor for non-
destructive testing werd.

Microfilm 
Microfilm is nog steeds het aangewezen medium om 
gegevens lange tijd te bewaren, met aantoonbare 
voordelen op het vlak van kostefficiëntie en betrouw-
baarheid. Agfa’s microfilm is bekend voor de hoge 
gevoeligheid en uitzonderlijke beeldkwaliteit.

Consumer Imaging 
Desinvestering   
In 2004 haalde Consumer Imaging een omzet van 
599 miljoen euro, een daling van 31,1% vergeleken 
met 2003. Het bedrijfsresultaat kwam op min 
492 miljoen euro, inclusief een non-cash verlies 
van 430 miljoen euro.

In augustus 2004 tekende Agfa een overeenkomst om 
de business group Consumer Imaging te desinvesteren. 
In november nam AgfaPhoto, een nieuwe privé-onder-
neming die volledig onafhankelijk van Agfa opereert, 
alle activa en passiva en de 2.934 werknemers over 
voor een aankoopprijs van 112 miljoen euro.

Agfa kende AgfaPhoto een verkoperskrediet toe voor 
een maximumbedrag gelijk aan de aankoopprijs.  
Dit krediet is volledig gedekt door de leasing-
portefeuille en wordt terugbetaald over een periode 
van vier jaar. De transactie had dus in 2004 geen effect 
op de cashflow. Wanneer rekening gehouden wordt met 
de aflossing van het verkoperskrediet en met de invloed 
op de belastingen, heeft de desinvestering een positief 
effect vanaf 2005.

Kerncijfers Specialty Products

MILJOEN EURO 2004 2003 EVOLUTIE *

Omzet 129 315 n.v.t.

Bedrijfsresultaat ** 11 37 n.v.t.

Rendement op de omzet ** 8,5% 11,7% 

Bedrijfsresultaat   2 258 n.v.t.

* vergelijking met 2003 is niet relevant wegens de desinvestering van NDT 

** voor herstructurering en niet-recurrente resultaten en voor winst op desinvestering van NDT in 2003
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Corporate 
Governance
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Vanaf de eerste dag van zijn beursnotering in juni 1999, heeft Agfa-Gevaert veel aandacht 
besteed aan correcte en transparante beleidslijnen voor het beheer van de Groep. De meeste 
van de bestaande beleidslijnen volgen al de Belgische Corporate Governance-Code, die pas 
enkele maanden geleden werd gepubliceerd. De onderneming zal tegen uiterlijk 1 januari 2006 
volledig voldoen aan deze Code.

De belangrijkste beleidsorganen van de Groep zijn de Raad van Bestuur, waarvan de voor-
stellen ter goedkeuring aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd, 
en het Directiecomité. 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de bedrijfsstrategie en van de 
belangrijkste beleidslijnen; voor de ontwikkeling van nieuwe en het staken van bestaande 
activiteiten; voor de oprichting en sluiting van dochterondernemingen; voor de goedkeuring 
van budgetten, de financiering, investeringen en desinvesteringen; voor de benoeming, 
de bezoldiging en de monitoring van het topmanagement; voor de supervisie en de controle 
op de implementatie van beslissingen; voor de goedkeuring van de jaarrekeningen; en voor 
de voorstelling aan de aandeelhouders van de allocatie en de verdeling van het resultaat. 

Om geldig te beraadslagen en te beslissen dient de meerderheid van de bestuurders aanwezig 
of vertegenwoordigd te zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, zal een nieuwe vergadering met 
dezelfde agenda geldig kunnen beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen van de Raad worden genomen bij volstrekte meerderheid. Bij staking van 
stemmen is het voorstel verworpen. De statuten voorzien eveneens de mogelijkheid, binnen de 
wettelijke vereisten terzake, tot schriftelijke besluitvorming.

Er is momenteel geen formele procedure m.b.t. de manier waarop bestuurders zich informeren, 
noch door wie ze zich laten informeren. De bestuurders maken op een ad-hocbasis gebruik van 
hun recht op informatie.

De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur vergadert wanneer het belang van de 
vennootschap dit vereist of wanneer twee bestuurders hierom verzoeken. In 2004 vonden er 
zeven zittingen plaats. Alle bestuurders waren aanwezig op deze zittingen, met uitzondering 
van de heer Cornu, die verontschuldigd werd op de zitting van 20 januari 2004. 

Tijdens de zitting van 20 januari 2004, besliste de Raad van Bestuur om een Buitengewone 
Algemene Vergadering samen te roepen, onmiddellijk volgend op de Jaarlijkse Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van 27 april 2004. Omdat op die dag het vereiste quorum om 
geldig te stemmen niet gehaald werd, werd de Buitengewone Algemene Vergadering uitgesteld 
tot 25 mei 2004. Die Vergadering machtigde de Raad van Bestuur om binnen een periode van 
vijf jaar het aandelenkapitaal in een of meer stappen te verhogen met maximaal 35 miljoen 
euro. De machtiging om binnen een periode van drie jaar het aandelenkapitaal te verhogen in 
het geval van een publiek overnamebod op de activa van de onderneming werd niet verlengd 
door de aandeelhouders. 

Bovendien keurde dezelfde Buitengewone Algemene Vergadering de vernietiging goed van 
11,2 miljoen aandelen in eigen bezit, die verworven werden in het kader van een programma 
voor het terugkopen van eigen aandelen. De machtiging om 10 procent van het totaal van 
128,8 miljoen uitstaande aandelen terug te kopen, werd voor 18 maanden verlengd. 
Deze periode ging in op 25 mei 2004. Voorts werd de Raad van Bestuur met ingang van de dag 
van de Buitengewone Vergadering op 25 mei 2004, voor 10 jaar gemachtigd om maximaal 
10 procent van de aandelen van de vennootschap te verkopen.

Raad van Bestuur
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Op 8 maart 2005 besliste de Raad van Bestuur om een Buitengewone Algemene Vergadering 
bijeen te roepen om de statuten aan te passen. Deze Vergadering zal volgen op de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van 26 april 2005.
 
De belangrijkste agendapunten die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd zijn de machti-
ging voor een periode van 18 maanden om maximaal 10% van de aandelen van de onder-
neming terug te kopen; de verkorting van de maximum benoemingstermijn voor bestuurders 
van 6 tot 3 jaar; de invoering van een leeftijdsgrens van 70 jaar voor de benoeming van leden 
van de Raad van Bestuur; de afschaffing van het variabele deel van de remuneratie van de 
Raadsleden; en het recht voor aandeelhouders die minstens 5% van het aandelenkapitaal 
vertegenwoordigen om items voor een Algemene Vergadering voor te dragen.
 
Voorts zal de Vergadering verzocht worden om de toevoeging aan de statuten goed te keuren 
van interne regels voor het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn comités. De Raad 
van Bestuur zal in overeenstemming daarmee in de loop van 2005 bijkomende beleidslijnen 
voorbereiden met betrekking tot zijn organisatie en besluitvormingsprocessen en tot de 
benoeming, de taakomschrijving, de bezoldiging en het ontslag van leden van het Directie-
comité.

De statuten van de onderneming bepalen dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit 
tenminste 6 leden, al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden voor een hernieuwbare 
termijn van 6 jaar maximum.

De benoeming van niet-uitvoerende bestuurders is gebaseerd op criteria, opgesteld door de 
Raad van Bestuur zelf inzake integriteit en ervaring op bedrijfseconomisch en/of 
wetenschappelijk vlak. 

Op 1 januari 2005 was de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert als volgt samengesteld:

Pol Bamelis* Voorzitter, Bestuurder van vennootschappen 
John Buttrick*  Bestuurder van vennootschappen 
Ferdinand Chaffart  Bestuurder van vennootschappen 
Jo Cornu*  Bestuurder van vennootschappen 
Marc Gedopt**  Chief Financial and Administration Officer, Agfa-Gevaert
Monte Haymon*  Bestuurder van vennootschappen 
Christian Leysen  Chief Executive Officer, AXE-Group
André Oosterlinck*  Rector, Katholieke Universiteit Leuven 
Karel Van Miert*  Bestuurder van vennootschappen 
Dietrich von Kyaw*  Voormalig ambassadeur van de BRD bij de Europese Unie 
Ludo Verhoeven**  Chief Executive Officer, Agfa-Gevaert

 (*) onafhankelijk bestuurder 

 (**) uitvoerend bestuurder 

Werner Vanderhaeghe Secretaris-Generaal en General Counsel

De heren Chaffart en Leysen vertegenwoordigen de hoofdaandeelhouder, Gevaert.

De heer Verhoeven is uitvoerend bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité. Marc Gedopt 
nam ontslag als lid van het Directiecomité, met ingang van 15 januari 2005. Hij zal tevens 
ontslag nemen als lid van de Raad van Bestuur, ingaand onmiddellijk na de Algemene Aandeel-
houdersvergadering van 26 april 2005. 

Buitengewone 
Algemene 

Vergadering 
2005

Samenstelling 
van de Raad van 

Bestuur 
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De heren Bamelis, Buttrick, Cornu, Haymon, Oosterlinck, Van Miert en von Kyaw worden 
beschouwd als onafhankelijk van de belangrijkste aandeelhouders en van het management.  
In 2004 hadden ze geen nauwe zakelijke relaties, familiebanden of andere relaties met de 
vennootschap, de controlerende aandeelhouders, het management of enige andere partij die 
een belangenconflict kan opleveren en een onafhankelijk oordeel in de weg kan staan. 

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering op 26 april 2005 zal de aandeel-
houders voorgesteld worden de heren Chaffart, Oosterlinck, Van Miert en Verhoeven opnieuw 
te benoemen aangezien hun mandaten verstrijken. Voorts zal voorgesteld worden om de heer 
Marc Olivié als nieuw lid te benoemen. 
 
De heer Bamelis, Voorzitter, wenst niet herverkozen te worden. De heer von Kyaw wenst niet 
herverkozen te worden omdat hij de formele leeftijdsgrens bereikt heeft. De Raad verwacht dat 
deze leeftijdsgrens door de Buitengewone Algemene Vergadering van 2005 goedgekeurd zal 
worden. De Raad van Bestuur dankt de heren Bamelis en von Kyaw voor hun gewaardeerde 
toewijding en hun dienstbaarheid aan de Groep.
 
Verwacht wordt dat de heer Verhoeven, na de goedkeuring van zijn herverkiezing als lid van 
de Raad, de heer Bamelis zal opvolgen als Voorzitter van de Raad en dat de heer Olivié de heer 
Verhoeven zal opvolgen als Voorzitter van het Directiecomité en Chief Executive Officer. 

Auditcomité  
Het Auditcomité bestaat uit drie niet-uitvoerende bestuurders en staat de Raad van Bestuur 
bij in het realiseren van zijn controletaken. De heren Chaffart, comitévoorzitter, Buttrick en 
Oosterlinck hadden 6 zittingen in 2004. 

Benoemings- en Remuneratiecomité 
Het Benoemings- en Remunieratiecomité bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders, m.n. 
de heren Bamelis, voorzitter, Van Miert en Cornu. Het doet voorstellen aan de Raad van 
Bestuur over de benoeming en de gepaste bezoldiging van de leden van het Directiecomité en 
van de Raad van Bestuur. Het comité had 4 zittingen in 2004.

Directiecomité 
Het Directiecomité is belast met de uitvoering van het ondernemingsbeleid en de strategie 
bepaald door de Raad van Bestuur. Het ontving bijgevolg de meest uitgebreide bevoegdheden 
inzake dagelijks bestuur en een aantal specifieke bijzondere volmachten.  
Het Directiecomité brengt regelmatig verslag uit over haar werkzaamheden en over de evolutie 
van de dochtervennootschappen en van de deelnemingen, teneinde de Raad van Bestuur de 
mogelijkheid te geven hierop controle uit te oefenen.     
Het Directiecomité vergadert in principe eenmaal om de twee weken en indien nodig.
 

Comités opgericht door 
de Raad van Bestuur
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Eind 2004 besliste Marc Gedopt, CFAO, om de onderneming te verlaten met het oog op andere 
uitdagingen in de financiële wereld. Agfa dankt hem voor zijn toewijding in zijn jaren bij de 
onderneming en wenst hem een succesvolle verdere carrière toe. 

Tijdens de zitting van 25 januari 2005 besliste de Raad van Bestuur om 4 nieuwe leden toe te 
voegen aan het Directiecomité. Bijgevolg telt het Directiecomité sinds 25 januari de volgende  
6 leden: 

Ludo Verhoeven  Chief Executive Officer
Anne Vleminckx Chief Financial Officer
Albert Follens Chief Operating Officer
Philippe Houssiau  President, Healthcare Business Group
Marc Olivié  Executive Vice President
Stefaan Vanhooren President, Graphic Systems Business Group

Werner Vanderhaeghe     Secretaris van het Directiecomité.

De globale remuneratie van degenen, die in 2004 niet-uitvoerend bestuurder waren, bedroeg 
605.167 euro, waarvan 397.167 euro als een vaste vergoeding voor het bestuurderschap, 
voor het lidmaatschap van de comités en als aanwezigheidsvergoeding, en 208.000 euro als 
een variabel bedrag. Het variabele deel staat in verhouding tot het dividend per aandeel: 
voor elke schijf van 5 eurocent dividend per aandeel dat de schijf van 15 eurocent dividend per 
aandeel overschrijdt, ontvangt een bestuurder een brutobezoldiging van 2.000 euro.
 
Er zijn geen opties of warrants toegekend aan niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende 
bestuurders ontvingen samen brutobestuurdersvergoedingen ter waarde van 91.667 euro, 
waarvan 51.667 euro als vaste vergoeding.

De globale brutoremunatie toegekend aan degenen, die in 2004 lid waren van het 
Directiecomité, bedroeg 4.092.477 euro, waarvan 3.425.043 euro als een vaste vergoeding en 
667.434 euro als variabel bedrag. Deze bedragen zijn inclusief de som van 1.440.264 euro in 
verband met het vertrek van een lid van het Directiecomié. 

Eind 2004 bezaten de leden van het Directiecomité in totaal 298.850 opties of warrants, 
die ze in meerdere schijven ontvingen. 

Samenstelling van het 
Directiecomité

Remuneraties
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 AANTAL UITOEFENPRIJS UITOEFENPERIODE

  (EURO)

 32.500* 22,00 1 jan. 2003 – 10 nov. 2008

 26.250 22,00 1 jan. 2004 – 5 juni 2009

 43.300 20,00 6 juli 2004 – 6 juli 2010

 50.500 18,00 26 aug. 2005 – 27 aug. 2011

 71.300 18,27 28 juli 2006 – 27 juli 2013

 75.000 19,95  10 aug. 2007 – 10 aug. 2011

TOTAAL 298.850

 (*) warrants

Beleid m.b.t. de besteding van het resultaat
De voorstellen van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
m.b.t. de besteding en verdeling van het resultaat houden rekening met verscheidene factoren, 
zoals de financiële situatie van de onderneming, de resultaten uit bedrijfsactiviteiten, 
de huidige en verwachte kasstromen en de expansieplannen.
Over het algemeen zal de Groep ernaar streven tussen 35 en 40% van het nettoresultaat als 
dividenden uit te keren.

Belangrijkste aandeelhouders
Overeenkomstig de informatie waarover de onderneming beschikt, zijn de belangrijkste 
aandeelhouders Gevaert, met 26,6% van de uitstaande aandelen en Highfields Capital 
Management met 10% van de uitstaande aandelen. Voorts was Agfa-Gevaert N.V. vanaf 
het einde van 2004 in het bezit van 2% eigen aandelen.

Commissaris-revisor
De commissaris-revisor van Agfa-Gevaert N.V. is Klynveld, Peat Marwick, Goerdeler, 
vertegenwoordigd door de heren Theo Erauw en Erik Helsen. 

De honoraria in verband met diensten geleverd door de commissaris-revisor bedroegen in 2004 
wereldwijd 6.307.464 euro. Hiervan heeft 2.965.222 euro betrekking op audithonoraria voor 
het nazicht van de jaarrekeningen en 903.152 euro op prestaties in verband met belastingen. 
2.439.090 euro hield verband met overige geleverde prestaties, waarbij het vooral ging om 
prestaties in het kader van de financiële due diligence bij acquisities of desinvesteringen.

Opties toegekend 
aan de leden van 

het Directiecomité
(situatie eind 2004)



 

Geconsolideerde
Jaarrekening
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Aan de Raad van Bestuur en de aandeelhouders van Agfa-Gevaert N.V.

Wij hebben de bijgaande geconsolideerde balansen van Agfa-Gevaert N.V. en haar 
dochterondernemingen (de “Groep”) per 31 december 2004 en 2003 en de bijhorende 
geconsolideerde resultatenrekeningen, de geconsolideerde staten van geboekte winsten en 
verliezen en de geconsolideerde financieringstabellen voor de betrokken periodes gecontroleerd. 
Deze geconsolideerde jaarrekening is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van 
Bestuur van de Vennootschap. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin op basis van onze controles 
een verklaring uit te brengen over deze jaarrekening

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening, zonder voorbehoud
Onze controles werden verricht overeenkomstig de “International Standards on Auditing”, 
uitgevaardigd door de “International Federation of Accountants”. Deze beroepsnormen eisen dat 
onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. 
Een controle bestaat uit een steekproefsgewijze nazicht van de verantwoording van de bedragen 
en de voorstelling in de geconsolideerde jaarrekening. Een controle omvat tevens een beoordeling 
van de toegepaste waarderingsregels en de belangrijke ramingen die de bestuurders maakten, 
alsook een beoordeling van de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel. 
Wij zijn van mening dat onze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van 
ons oordeel.

Op basis van onze controles zijn wij van oordeel dat de geconsolideerde jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de financiële toestand, van de resultaten en van de financiering van de Groep per 
31 december 2004 en 2003, in overeenstemming met de “International Financial Reporting 
Standards” zoals aangenomen door de “International Accounting Standards Board”.
 
Bijkomende verklaringen
De volgende bijkomende verklaringen worden gegeven om ons verslag te vervolledigen maar zijn 
niet van aard de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te 
wijzigen:
het geconsolideerd jaarverslag bevat de inlichtingen die door de wet vereist zijn en het stemt 
overeen met de geconsolideerde jaarrekening.

Mortsel, 21 maart 2005

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

T. Erauw   E. Helsen

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
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AGFA-GEVAERT GROEP 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

MILJOEN EURO  TOELICHTING 2004 2003

 
Omzet 4 3.762 4.215
 
Kostprijs van verkopen  (2.265) (2.449)

Brutowinst  1.497 1.766
 
Verkoopkosten  (701) (790)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling  (191) (233)
Algemene beheerskosten  (268) (297)
Overige bedrijfsopbrengsten 6 540 661
Overige bedrijfskosten 7 (1.004) (579)
 
Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten  (127) 528
 
Renteopbrengsten (-kosten) – netto 8 (19) (28)
Overige financiële opbrengsten (-kosten) – netto 9 (37) (43)
 
Winst (verlies) uit financiële activiteiten  (56) (71)
 
Winst (verlies) voor belastingen  (183) 457
 
Belastingbaten (-lasten) 10 39 (135)
 
Geconsolideerde winst (verlies) na belastingen  (144) 322
 
Minderheidsbelangen  1 1
Aandeel in de winst (verlies) van investeringen in   - -
deelnemingen opgenomen volgens de ‘equity’-methode 

Nettowinst (-verlies)  (143) 323
 
waarvan uit de beëindigde bedrijfsactiviteiten 3 (340) (61)
 

Gewone winst per aandeel (Euro) 28 (1,14) 2,44
Verwaterde winst per aandeel (Euro) 28 (1,13) 2,44
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MILJOEN EURO TOELICHTING 31 DEC. 2004 31 DEC. 2003

ACTIVA 
Vaste activa  1.011 976
Immateriële activa 12 338 325
Materiële vaste activa 13 519 616
Investeringen in deelnemingen 14 38 32
Langlopende termijnleningen 15 112 -
Derivaten 24 4 3
 
Vlottende activa  2.035 2.652
Voorraden 16 576 813
Handelsvorderingen  744 826
Overige vorderingen en overige vlottende activa 17 391 569
Geldmiddelen en kasequivalenten 18 293 397
Overlopende rekeningen  18 18
Derivaten 24 13 29
 
Uitgestelde belastingvorderingen 10 310 211
 
TOTALE ACTIVA  3.356 3.839
 
 
VERPLICHTINGEN 
Eigen vermogen 19 1.080 1.371
Maatschappelijk kapitaal van Agfa-Gevaert N.V.  140 140
Uitgiftepremies van Agfa-Gevaert N.V.  107 107
Ingehouden winsten  1.284 1.056
Reserves  (264) (260)
Nettowinst (-verlies)  (143) 323
Valutakoersverschillen  (44) 5
 
Minderheidsbelangen  2 2
 
Langlopende verplichtingen  1.052 1.424
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 20 727 799
Langlopende verplichtingen met betrekking tot het personeel  35 36
Langlopende rentedragende verplichtingen 21 247 558
Langlopende voorzieningen 23 43 27
Derivaten 24 - 4
 
Kortlopende verplichtingen  1.185 1.010
Kortlopende rentedragende verplichtingen 21 239 72
Handelsschulden  369 304
Overige te betalen posten 22 211 205
Kortlopende verplichtingen met betrekking tot het personeel  72 85
Kortlopende voorzieningen 23 282 327
Overlopende rekeningen  5 7
Derivaten 24 7 10
 
Uitgestelde belastingverplichtingen 10 37 32
 
TOTALE VERPLICHTINGEN  3.356 3.839
 
 

AGFA-GEVAERT GROEP

GECONSOLIDEERDE BALANSEN
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MILJOEN EURO MAATSCHAPPELIJK  UITGIFTE- INGE- INGE- HER- AFDEK- NETTO- VALUTA- AGFA- MINDER- TOTAAL

 KAPITAAL  PREMIES HOUDEN  KOCHTE WAAR- KINGS- WINST KOERS- GEVAERT HEIDS-

 VAN AGFA-  VAN AGFA- WINSTEN EIGEN DERINGS- RESERVE (-VERLIES) VER- GROEP BELANGEN

 GEVAERT GEVAERT  AANDELEN RESERVE  VAN HET SCHILLEN EIGEN

  N.V.  N.V.     BOEKJAAR  VERMOGEN

         

 

31 december 2003 140 107 1.056 (267) (1) 8 323 5 1.371 2 1.373

Wijzigingen in het eigen  
vermogen ten gevolge  
van kapitaalverhogingen 
en dividenduitkeringen
Dividenduitkeringen - - (95) - - - - - (95) - (95)

Andere resultaatsneutrale  
wijzigingen in het eigen vermogen 
Uitgeoefende aandelenopties - - - 1 - - - - 1 - 1
Herwaardering van financiële  
activa beschikbaar voor verkoop - - - - 2 - - - 2 - 2
Kasstroomafdekkingen - - - - - (7) - - (7) - (7)
Valutakoersverschillen - - - - - - - (49) (49) - (49)
Overige - - - - - - - - - - -

Wijzigingen in het eigen  
vermogen met resultaatseffect 
Toevoegingen aan de 
ingehouden winsten - - 323 - - - (323) - - - -

Nettowinst (-verlies) over de periode  
1 januari tot 31 december 2004 - - - - - - (143) - (143) - (143)

31 december 2004 140 107 1.284 (266) 1 1 (143) (44) 1.080 2 1.082

AGFA-GEVAERT GROEP

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN HET EIGEN VERMOGEN
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MILJOEN EURO TOELICHTING 2004 2003

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar  394 141
 
Winst uit bedrijfsactiviteiten  (127) 528
Over de verslagperiode verschuldigde belastinglasten 10 (84) (102)
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen  291 216
Wijzigingen in de reële waarde van derivaten  4 3
Wijzigingen in de langlopende voorzieningen  (11) (86)
Verliezen/(winsten) uit de realisatie van vaste activa 13 (17) 2
Winst uit verkopen 5 (126) (231)
Verlies op de afgestoten netto activa van Consumer Imaging 3 270 -
Belastinglast op verkopen 5 46 63
 
Bruto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  246 393
waarvan uit de beëindigde bedrijfsactiviteiten 3 (138) (59)
   
Daling/(stijging) van de voorraden  81 80
Daling/(stijging) van de handelsvorderingen  (58) 62
Stijging/(daling) van de handelsschulden   83 7
Wijzigingen in de kortlopende voorzieningen  (34) (9)
Wijzigingen in de overige kortlopende activa en verplichtingen  (13) (11)
 
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  305 522
waarvan uit de beëindigde bedrijfsactiviteiten 3 (117) 48
   
Investeringen in immateriële activa 12 (12) (28)
Investeringen in materiële vaste activa  13 (100) (150)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa 12 1 -
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa 13 55 8
Afstotingen 5 129 241
Netto investeringen in deelnemingen en financiering 
toegekend aan cliënteel  6 6
Overnames 5 (122) -
Ontvangen rente en dividenden  18 24
 
Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten  (25) 101
waarvan uit de beëindigde bedrijfsactiviteiten   3       59      51
   
Betaalde dividenden 19 (95) (67)
Ingekochte eigen aandelen  - (253)
Netto uitgifte van leningen  (231) 19
Betaalde rente  (39) (56)
Overige financieringskasstromen  (22) (1)
 
Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten  (387) (358)
 
Kasstromen tijdens de periode  (107) 265
Impact van valutakoersverschillen  3 (12)

Geldmiddelen en kasequivalenten per einde boekjaar 18 290 394

AGFA-GEVAERT GROEP

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
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(a) Conformiteitsverklaring
Agfa-Gevaert N.V. (”de Onderneming”) is een onderneming die in België gedomicilieerd is. 
De geconsolideerde jaarrekening van de Onderneming omvat de Onderneming en haar 
dochterondernemingen (samen verder ”de Groep” genoemd) en het belang van de Groep in 
geassocieerde deelnemingen. De geconsolideerde jaarrekening werd door de Raad van Bestuur 
voor publicatie vrijgegeven op 21 maart 2005. De geconsolideerde jaarrekening werd opgemaakt 
overeenkomstig de “International Financial Reporting Standards (IFRSs)” van de “International 
Accounting Standards Board (IASB)” en de “Standing Interpretations” van het “International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)” van het “IASB” zoals ze van kracht waren 
bij het afsluiten van het boekjaar. In alle materiële aspecten zijn ze conform met de Richtlijnen van 
de Europese Gemeenschap met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.
De toepassing van de “IFRSs” door de Onderneming werd goedgekeurd door de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op 6 juli 1999.

(b) Voorstellingsbasis
De geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld in Euro, afgerond naar het dichtstbijzijnde miljoen. 
De geconsolideerde jaarrekening werd opgemaakt op basis van de historische kostprijsmethode met 
uitzondering van derivaten en financiële activa die beschikbaar zijn voor verkoop, dewelke 
gewaardeerd worden tegen reële waarde. In de balans opgenomen activa en verplichtingen die 
afgedekt zijn, worden gewaardeerd tegen reële waarde ten belope van het afgedekte risico.
De waarderingsregels werden op uniforme wijze in heel de Groep toegepast, met uitzondering van 
de wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals hierna omschreven, en zijn 
vergelijkbaar met deze gehanteerd over het vorige boekjaar.
In overeenstemming met de overgangsbepalingen van IFRS 3 Bedrijfscombinaties, de herziene IAS 
36 Bijzondere waardevermindering van activa en de herziene IAS 38 Immateriële activa, worden 
goodwill en immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur geboekt bij overnames met als 
datum van overeenkomst 31 maart 2004 of later, niet langer afgeschreven doch jaarlijks 
onderworpen aan een test van bijzondere waardevermindering.

(c) Consolidatieprincipes
(i) Dochterondernemingen
Dochterondernemingen zijn deze waarover de Onderneming zeggenschap uitoefent. Onder 
zeggenschap wordt verstaan dat de Onderneming, rechtstreeks of onrechtstreeks, het financiële en 
operationele beleid van een onderneming kan bepalen teneinde voordelen uit haar activiteiten te 
verwerven. De jaarrekeningen van de dochterondernemingen worden in de consolidatiekring 
opgenomen vanaf de datum van verwerving tot het einde van de zeggenschap.

(ii) Geassocieerde deelnemingen
In geassocieerde deelnemingen oefent de Groep een invloed van betekenis uit op het financiële en 
operationele beleid maar geen zeggenschap. De geconsolideerde jaarrekening omvat het aandeel 
van de Groep in de winst of het verlies van de deelneming vanaf de dag dat deze invloed van 
betekenis een aanvang neemt tot de dag dat er effectief een einde aan komt. Wanneer het aandeel 
van de Groep in de verliezen, de boekwaarde van de investeringen in geassocieerde deelnemingen 
overstijgt, wordt de boekwaarde herleid tot nul en worden toekomstige verliezen niet langer 
erkend, behalve in de mate wanneer de Groep verplichtingen heeft aangegaan met betrekking tot 
betreffende ondernemingen.

(iii) Geëlimineerde transacties bij de consolidatie
Alle intragroepsaldi en -transacties, met inbegrip van niet gerealiseerde winsten op 
intragroeptransacties, worden bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. 
Niet gerealiseerde winsten uit transacties met geassocieerde deelnemingen worden geëlimineerd 
ten belope van het belang van de Groep in de onderneming. Niet gerealiseerde winsten uit 
transacties met geassocieerde deelnemingen worden geëlimineerd tegenover de deelneming in 
deze ondernemingen. Voor niet gerealiseerde verliezen gelden dezelfde eliminatieregels als voor 
de niet gerealiseerde winsten, met dit verschil dat ze enkel worden geëlimineerd voor zover er 
geen indicatie van bijzondere waardevermindering bestaat.
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(d) Vreemde valuta
(i) Transacties in vreemde valuta
In de individuele ondernemingen van de Groep worden de transacties luidende in vreemde valuta 
omgerekend tegen de wisselkoers van de transactiedatum. Monetaire activa en verplichtingen 
uitgedrukt in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de slotkoers. Valutakoersverschillen die 
ontstaan bij de omrekening worden in de winst- en verliesrekening opgenomen. Niet-monetaire 
activa en verplichtingen uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers 
van de transactiedatum.

(ii) Jaarrekeningen van buitenlandse activiteiten 
De buitenlandse activiteiten van de Groep worden niet beschouwd als zijnde activiteiten 
uitgeoefend door de Onderneming zelf. Activa en verplichtingen met betrekking tot buitenlandse 
activiteiten, met inbegrip van goodwill en waardeaanpassingen bij consolidatie, worden derhalve 
omgerekend naar Euro tegen de wisselkoers op balansdatum. Opbrengsten en kosten worden 
tegen de gemiddelde wisselkoers van het jaar omgerekend. De hieruit resulterende 
valutakoersverschillen worden rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen.
De jaarrekeningen van buitenlandse dochterondernemingen gevestigd in landen met zeer hoge 
inflatie worden uitgedrukt in de rapporteringsmunt van de onderneming (meestal de US Dollar) 
alsof dit de munt is waarin de transactie plaatsvond. Ten gevolge hiervan worden niet monetaire 
activa en verplichtingen evenals de gerelateerde winst- en verliesrekening herrekend op basis van 
historische wisselkoersen. Het resultaat - uitgedrukt in de rapporteringsmunt - is hetzelfde als het 
resultaat dat men had bekomen indien de transactie in de rapporteringsmunt had plaatsgevonden.

(e) Derivaten 
De Groep maakt gebruik van derivaten voor het beheer van het wisselkoers- en renterisico dat 
voorvloeit uit de operationele, financiële en investeringsactiviteiten. In het kader van haar huidige 
thesauriepolitiek, wendt de Groep geen derivaten aan voor handelsdoeleinden. Derivaten die niet 
voldoen aan de vereisten voor hedge accounting, worden evenwel boekhoudkundig op dezelfde 
manier verwerkt als derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden. 

Derivaten worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs. Na initiële erkenning worden deze 
instrumenten opgenomen in de balans tegen reële waarde. De boekhoudkundige verwerking van 
de hieruit voortvloeiende winsten of verliezen is afhankelijk van de aard van de afgedekte positie 
(waarderingsregel f). Veranderingen in de reële waarde van derivaten die formeel niet toegewezen 
zijn als afdekkingsinstrument of niet in aanmerking komen voor hedge accounting, worden 
opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

De reële waarden van derivaten afgesloten ter afdekking van het renterisico worden berekend op 
basis van gedisconteerde verwachte toekomstige kasstromen rekening houdend met actuele 
marktrentevoeten en de rendementscurve over de resterende looptijd van het instrument. De reële 
waarden van termijnwisselcontracten zijn de genoteerde marktwaarden op balansdatum, 
zijnde de contante waarde van de genoteerde termijnkoersen. 

(f) Afdekkingstransacties
(i) Kasstroomafdekkingen
Het effectieve deel van de winsten of verliezen uit de reële waarde-veranderingen van derivaten 
die als afdekkingsinstrument specifiek toegewezen werden ter afdekking van de variabiliteit van 
de kasstromen van een in de balans opgenomen actief of verplichting, een niet in de balans 
opgenomen vaststaande toezegging of een verwachte transactie, wordt opgenomen in het eigen 
vermogen. Op het moment dat de niet in de balans opgenomen vaststaande toezegging of de 
verwachte transactie aanleiding geeft tot de effectieve opname van een actief of een verplichting in 
de balans, zullen alle gecumuleerde winsten of verliezen tot dan toe opgenomen in het eigen 
vermogen geïncorporeerd worden in de aanschaffingswaarde of boekwaarde van het betrokken 
actief of de verplichting. In de andere gevallen wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve 
verlies op het afdekkingsinstrument uit het eigen vermogen overgebracht naar de winst- en 
verliesrekening op het moment dat de afgedekte transactie zelf de nettowinst of het nettoverlies 
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beïnvloedt. Winsten of verliezen afkomstig van de veranderingen in de tijdswaarde van derivaten 
worden niet in overweging genomen in de effectiviteitsbepaling van de afdekkingstransactie.

Cumulatieve winsten of cumulatieve verliezen met betrekking tot reeds afgelopen derivaten of 
beëindigde afdekkingsrelaties, blijven verwerkt als onderdeel van het eigen vermogen zolang het 
waarschijnlijk is dat de afgedekte transactie zich zal voordoen. Dergelijke transacties worden 
verwerkt zoals beschreven in voorgaande paragraaf. Indien de afgedekte transactie niet langer 
waarschijnlijk blijkt, worden alle gecumuleerde niet-gerealiseerde winsten of verliezen op dat 
moment overgedragen van het eigen vermogen naar de winst- en verliesrekening. 

(ii) Reële waarde-afdekkingen
Winsten of verliezen die voortvloeien uit de herwaardering van derivaten die formeel werden 
toegewezen voor de afdekking van de veranderingen in reële waarde van geboekte activa of 
verplichtingen, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening samen met de winsten of 
verliezen die voortvloeien uit de herwaardering tegen reële waarde van de afgedekte positie. 

(iii) Afdekking van een netto investering in een buitenlandse entiteit
Wanneer een verplichting uitgedrukt in vreemde valuta toegewezen wordt als afdekking van de 
netto investering in een buitenlandse entiteit, worden de valutakoersverschillen die voortvloeien 
uit de omrekening van deze verplichting naar de Euro, opgenomen in het eigen vermogen. 

Wanneer een derivaat toegewezen wordt als afdekking van een netto investering in een buiten-
landse entiteit, wordt het effectief deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument 
rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen, het ineffectief deel wordt opgenomen in de winst- 
en verliesrekening.

(g) Gesegmenteerde informatie
De rapportering per segment gebeurt volgens twee segmentatiebasisen. De primaire 
segmentatiebasis is onderverdeeld in drie bedrijfssegmenten – “Graphic Systems”, “HealthCare”  
en “Specialty Products” - die een weergave zijn van de managementstructuur van de Groep.  
De secundaire segmentatiebasis geeft de vier geografische markten weer waarin de Groep actief is.
Het resultaat van een segment omvat de opbrengsten en kosten die rechtstreeks door een segment 
worden gegenereerd, inclusief het relevante deel van de opbrengsten en kosten dat redelijkerwijs 
aan het segment kan worden toegerekend.
De activa en verplichtingen van een segment omvatten de activa en verplichtingen die direct zijn 
toe te rekenen aan een segment, inclusief de activa en verplichtingen die redelijkerwijs aan het 
segment kunnen worden toegerekend.
De activa en verplichtingen van een segment omvatten geen winstbelastingen.

(h) Beëindiging van bedrijfsactiviteiten
Een bedrijfsactiviteit die wordt beëindigd is een duidelijk te onderscheiden onderdeel binnen het geheel 
van activiteiten van de Groep (a) die wordt afgestoten of beëindigd ingevolge een specifiek plan; (b) die 
een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of een geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt;  
en (c) die zowel operationeel als in de financiële verslaggeving kan worden onderscheiden.

(i) Immateriële activa
(i) Goodwill
Goodwill vertegenwoordigt het bedrag waarmee de kostprijs van de overname het belang van de 
overnemende partij in de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en 
verplichtingen overschrijdt. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met 
geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.  
Met betrekking tot geassocieerde deelnemingen, wordt het bedrag van de goodwill opgenomen in 
de boekwaarde van de deelneming in de onderneming.

Goodwill wordt afgeschreven volgens de lineaire methode over de geschatte gebruiksduur, 
in het algemeen over een periode van 5 tot 15 jaar. 
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Goodwill geboekt bij overnames met als datum van overeenkomst 31 maart 2004 of later, wordt 
niet afgeschreven doch jaarlijks onderworpen aan een test van bijzondere waardevermindering.

(ii) Onderzoek en ontwikkeling
Onderzoekskosten met het oog op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke inzichten of 
technische kennis worden als een kost in de winst- en verliesrekening opgenomen in de periode 
waarin zij worden verwezenlijkt.
Ontwikkelingskosten, waarbij onderzoeksresultaten gebruikt worden in een plan of ontwerp voor 
de productie van nieuwe of substantieel verbeterde producten en processen moeten geactiveerd 
worden, enkel als aan alle criteria voor activering conform IAS 38.57 wordt voldaan. 
Aan de hiervoor vermelde criteria werd niet voldaan.

(iii) Andere immateriële activa
Andere immateriële activa door de Groep verworven, worden gewaardeerd aan kostprijs verminderd 
met geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Immateriële activa geboekt bij overnames met als datum van overeenkomst 31 maart 2004 of later, 
worden afzonderlijk geboekt van goodwill indien zij identificeerbaar zijn en op een betrouwbare 
wijze kunnen worden gewaardeerd. 
Immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur geboekt bij overnames met als datum van 
overeenkomst 31 maart 2004 of later, worden niet langer afgeschreven doch jaarlijks onderworpen 
aan een test van bijzondere waardevermindering.
Immateriële activa met een bepaalde gebruiksduur, zoals verworven technologie, handelsnamen 
en cliëntenrelaties worden afgeschreven volgens de lineaire methode over de geschatte 
gebruiksduur, in het algemeen over een periode van 3 tot 15 jaar. 

(j) Materiële vaste activa
(i) Activa in eigendom
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of tegen kostprijs, 
verminderd met geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminde-
ringsverliezen. De kostprijs van zelfvervaardigde materiële vaste activa omvat de directe 
materiaalkost, directe fabricagekosten, een evenredig deel van de vaste kosten van materiaal  
en fabricage, en een evenredig deel van de afschrijvingen en waardeverminderingen van activa 
gebruikt bij de vervaardiging. De kostprijs omvat tevens een evenredig deel van de kosten voor het 
bedrijfspensioenplan en andere vrijwillige personeelsbeloningen van de onderneming.  
De financieringskosten worden niet geactiveerd. Uitgaven voor de herstellingen van materiële 
vaste activa worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Ze worden echter 
wel geactiveerd indien ze resulteren in een verhoging van het toekomstig economisch nut van de 
respectieve materiële vaste activa.
Materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de lineaire methode over de gebruiksduur van 
het actief, tenzij op basis van het effectieve gebruik de degressieve methode meer aangewezen is. 
De terreinen worden niet afgeschreven.

De geschatte gebruiksduur van de respectieve activa is de volgende:
 
 - Gebouwen 20 tot 50 jaar
 - Andere bouwwerken 10 tot 20 jaar
 - Bedrijfsinstallaties 6 tot 20 jaar
 - Machines en toestellen 6 tot 12 jaar
 - Laboratorium- en onderzoeksinstallaties 3 tot 5 jaar
 - Rollend materieel 4 tot 8 jaar
 - Computermaterieel 3 tot 5 jaar
 - Bedrijfs- en kantooruitrusting 4 tot 10 jaar
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(ii) Materiële vaste activa aangehouden op grond van lease-overeenkomsten
Lease-overeenkomsten die vrijwel alle aan het eigendom van een actief verbonden risico’s en 
beloningen aan de Groep overdragen worden als financiële lease beschouwd. De activa verworven 
onder de vorm van financiële lease worden opgenomen voor een bedrag gelijk aan het laagste van 
de reële waarde en de contante waarde van de minimale leasebetalingen bij de aanvang van de 
lease-overeenkomst, verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde 
bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijvingsperiode stemt overeen met 
de gebruiksduur of met de looptijd van de lease-overeenkomst, indien korter. 

(k) Investeringen in deelnemingen
Deelnemingen opgenomen onder de investeringen in deelnemingen omvatten de belangen in 
ondernemingen waarover de Groep geen zeggenschap uitoefent.
In die gevallen waar de Groep, hetzij direct of indirect, meer dan 20% van de stemrechten bezit  
en/of een invloed van betekenis uitoefent op het financiële en operationele beleid, worden de 
deelnemingen opgenomen volgens de ‘equity’ - methode. Als er aanwijzingen zijn dat een 
deelneming in waarde is verminderd, dan worden de waarderingsregels voor bijzondere 
waardeverminderingen van activa toegepast.
Andere lange termijn investeringen in aandelen worden geclassificeerd als financiële activa 
beschikbaar voor verkoop en worden geboekt aan reële waarde met uitzondering van de aandelen 
die niet op een actieve markt zijn genoteerd en waarbij de reële waarde niet op een betrouwbare 
wijze kan worden bepaald. Deelnemingen die niet in aanmerking komen voor waardering tegen 
reële waarde worden geboekt aan hun historische kostprijs. 
Winsten en verliezen die voortvloeien uit de verandering in de reële waarde van een deelneming 
die wordt geclassificeerd als financieel actief beschikbaar voor verkoop én die geen voorwerp 
uitmaakt van een afdekkingsrelatie, worden rechtsreeks via het eigen vermogen geboekt. 
Wanneer de deelneming wordt verkocht, ontvangen of anderszins vervreemd wordt of wanneer 
de boekwaarde van de deelneming afgeboekt wordt tengevolge van een bijzondere 
waardevermindering, wordt op dat ogenblik de gecumuleerde winst (het verlies) die voordien 
begrepen was in het eigen vermogen overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.  
De reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop is hun genoteerde biedkoers 
op balansdatum.
 
(l) Bijzondere waardevermindering van activa
De boekwaarden van de activa van de Groep met uitzondering van de voorraden, uitgestelde 
belastingvorderingen en activa uit personeelsbeloningen worden beoordeeld op elke balansdatum 
om na te gaan of er een indicatie tot bijzondere waardevermindering bestaat. Indien een dergelijke 
indicatie bestaat, wordt de realiseerbare waarde van het actief geraamd.
De realiseerbare waarde van de vorderingen van de Groep wordt bepaald door discontering van de 
verwachte toekomstige kasstromen tegen een disconteringsvoet gelijk aan de effectieve rentevoet 
die vervat is in het betreffende actief. Vorderingen met een korte looptijd worden niet 
gedisconteerd.
De realiseerbare waarde van andere activa is de hoogste van de opbrengstwaarde of de 
bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt bepaald door discontering van de verwachte toekomstige 
kasstromen waarbij een disconteringvoet ”vóór belastingen” wordt gehanteerd. Betreffende 
disconteringsvoet weerspiegelt de actuele tijdswaarde van geld en de specifieke risico’s verbonden 
aan het actief. Voor een actief dat zelf geen kasstromen genereert, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald voor de zogenaamde kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Er wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies geboekt, als de boekwaarde van een actief of 
van een kasstroomgenererende eenheid de realiseerbare waarde overtreft. Bijzondere waarde-
verminderingsverliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
Een eerder geboekt bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen, als er een 
wijziging is opgetreden in de ramingen gebruikt ter bepaling van de realiseerbare waarde, doch 
niet voor een hoger bedrag dan de netto boekwaarde die zou zijn bepaald, als er de vorige jaren 
geen bijzonder waardeverminderingsverlies werd geboekt.
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Bijzondere waardevermindering van goodwill en immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur
Goodwill en immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur geboekt bij overnames met als 
datum van overeenkomst 31 maart 2004 of later, worden jaarlijks onderworpen aan een test van 
bijzondere waardevermindering.
Goodwill en immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur geboekt bij overnames waarvan 
de datum van overeenkomst 31 maart 2004 voorafgaat, worden onderworpen aan een test van 
bijzondere waardevermindering enkel wanneer een indicatie tot bijzondere waardevermindering 
bestaat.
De test van bijzondere waardevermindering wordt uitgevoerd op het niveau van de 
kasstroomgenererende eenheid. De Groep bepaalt haar kasstroomgenererende eenheden 
overeenkomstig de wijze dat ze haar goodwill beheert en economische voordelen bekomt van 
de verworven goodwill en immateriële activa.

(m) Voorraden
Grondstoffen, hulpgoederen en handelsgoederen zijn gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. 
Goederen in bewerking en afgewerkte producten zijn gewaardeerd aan kostprijs. De kostprijs 
omvat naast de directe productie- en materiaalkosten, een evenredig deel van de indirecte kosten 
(”overheads”) van de productie en het materiaal en een evenredig deel van de afschrijvingen en 
waardeverminderingen van de activa die in het productieproces werden gebruikt. Bovendien 
wordt een evenredig deel van de kosten voor het bedrijfspensioenplan en andere vrijwillige 
personeelsbeloningen toegerekend. Administratiekosten zijn inbegrepen voor zover ze verband 
houden met de productie.
De voorraden werden gewaardeerd volgens de methode van de gewogen gemiddelde kostprijs.
Indien de aanschaffingswaarde of de kostprijs hoger is dan de opbrengstwaarde, wordt 
de waardering aan de lagere opbrengstwaarde toegepast. De opbrengstwaarde is gelijk aan 
de geschatte normale verkoopprijs, verminderd met de geschatte afwerkingskosten en de geschatte 
kosten die nodig zijn om de verkoop te realiseren.

(n) Handelsvorderingen en overige vorderingen
Handelsvorderingen en overige vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde, 
verminderd met de bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Vorderingen met betrekking tot financiële leases worden bij de aanvang van het contract 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige netto leasebetalingen. De waarde van 
de vorderingen wordt over de looptijd van de lease-overeenkomst steeds verminderd met het 
bedrag van de leasebetalingen dat betrekking heeft op de terugbetaling van de hoofdsom.

(o) Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten de contante middelen en de saldi op zichtrekeningen.

(p) Eigen vermogen
(i) Inkoop van eigen aandelen
Indien aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen terug worden ingekocht, wordt het 
betaalde bedrag met inbegrip van de aanverwante kosten beschouwd als een wijziging van het 
eigen vermogen. Ingekochte eigen aandelen worden geboekt als een vermindering van het eigen 
vermogen.

(ii) Dividenden
Dividenden worden geboekt als een schuld in de periode waarin ze formeel worden toegekend.

(q) Rentedragende verplichtingen
De rentedragende verplichtingen worden initieel gewaardeerd tegen kostprijs zonder rekening te 
houden met de opgelopen transactiekosten. Na de initiële waardering worden de rentedragende 
verplichtingen opgenomen aan de geamortiseerde kostprijs, waarbij het verschil tussen de 
aanschaffingsprijs en de terugbetalingswaarde pro rata temporis in de winst- en verliesrekening 
wordt opgenomen op basis van de effectieve rentevoet.
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(r) Winstbelastingen
De winstbelastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
belastingen en de uitgestelde belastingen. Beide belastingen worden in de winst- en verliesrekening 
geboekt behalve in die gevallen waar het bestanddelen betreft die deel uitmaken van het eigen 
vermogen. In dit laatste geval verloopt de opname via het eigen vermogen.
Onder de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen verstaat men deze die 
drukken op de fiscale winst van het boekjaar, berekend tegen de belastingtarieven die van kracht 
zijn op balansdatum, evenals de aanpassingen aan de belastingen die verschuldigd zijn over de 
vorige boekjaren.
De uitgestelde belastingen worden berekend volgens de ”balance sheet liability”-methode en 
komen hoofdzakelijk voort uit de verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen in 
de balans en de fiscale boekwaarde ervan (tijdelijke verschillen). Er wordt echter geen rekening 
gehouden met de volgende verschillen: fiscaal niet aftrekbare goodwill, initiële waarderings-
verschillen van activa of verplichtingen die geen invloed hebben op de winst vóór belastingen of  
de fiscale winst, en verschillen met betrekking tot investeringen in dochterondernemingen in de 
mate dat zij waarschijnlijk niet zullen afgewikkeld worden in de nabije toekomst. Het bedrag van 
de uitgestelde belastingen is gebaseerd op de verwachtingen met betrekking tot de realisatie van 
de boekwaarde van de activa en verplichtingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belasting-
tarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces (materieel) is afgesloten op  
de balansdatum. 
Een uitgestelde belastingvordering wordt enkel opgenomen in de balans indien het voldoende 
zeker is dat de verrekenbare tijdelijke verschillen, de ongebruikte belastingfaciliteiten en de 
ongebruikte voorwaartse verliescompensatie in de toekomst met fiscale winsten kunnen worden 
verrekend. Uitgestelde belastingvorderingen worden verminderd naarmate het niet langer 
waarschijnlijk is dat de belastingbesparing zal kunnen worden gerealiseerd.
Bijkomende inkomstenbelastingen die voortvloeien uit het toekennen van dividenden worden 
opgenomen op hetzelfde tijdstip als de verplichting tot het betalen van het betreffende dividend.

(s) Personeelsbeloningen
(i) Vergoedingen na uitdiensttreding
De vergoedingen na uitdiensttreding omvatten het bedrijfspensioenplan, de levensverzekering  
en de verzekering voor medische bijstand.
De Groep voorziet in vergoedingen na uitdiensttreding voor de meeste van haar werknemers, hetzij 
direct, hetzij via een bijdrage aan een onafhankelijk fonds. Deze vergoedingen na uitdiensttreding 
worden verstrekt onder toegezegde-bijdragenregelingen en/of toegezegd-pensioenregelingen.

(1) Toegezegde-bijdragenregelingen:
De betaalde bijdrage wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.

(2) Toegezegd-pensioenregelingen:
De boekwaarde op de balans van de toegezegd-pensioenregelingen wordt bepaald als de contante 
waarde van de brutoverplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, rekening 
houdend met de niet-opgenomen actuariële winsten of verliezen, verminderd met nog niet-
opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd en met de reële waarde van fondsbeleggingen. 
Wanneer deze berekening een netto surplus oplevert, dan wordt de waarde van het hieruit 
resulterend opgenomen actief begrensd tot het totaal van de niet-opgenomen cumulatieve 
actuariële nettoverliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van 
de economische voordelen die beschikbaar zijn in de vorm van terugbetalingen uit de regeling of 
verlagingen van toekomstige bijdragen aan de regeling.
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De opname van actuariële winsten en verliezen in de winst- en verliesrekening wordt individueel 
bepaald voor elke toegezegd-pensioenregeling. Als de netto opgebouwde niet-opgenomen winsten 
of verliezen meer bedragen dan 10% van de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde 
van de toegezegd-pensioenregeling op die datum of, indien hoger, van de reële waarde van 
de fondsbeleggingen, dan wordt dit overschot in de winst- en verliesrekening opgenomen over 
de verwachte gemiddelde resterende dienstperiode van de werknemers die deelnemen aan 
de regeling. In alle andere gevallen worden de actuariële winsten of verliezen niet opgenomen.
Pensioenkosten van verstreken diensttijd worden als een kost gespreid volgens de lineaire methode 
over de gemiddelde periode tot de vergoedingen onvoorwaardelijk zijn toegezegd. In de mate dat 
de vergoedingen onmiddellijk onvoorwaardelijk zijn toegezegd na de introductie van of 
wijzigingen in een toegezegd-pensioenregeling, worden pensioenkosten van verstreken diensttijd 
onmiddellijk als kost opgenomen.

De contante waarde van de brutoverplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen  
en de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten worden door een gekwalificeerd actuaris 
berekend volgens de ”projected unit credit”-methode. De gebruikte disconteringsvoet is het 
marktrendement op balansdatum van bedrijfsobligaties van hoge kredietwaardigheid met een 
resterende looptijd die consistent is met de geschatte looptijd van de brutoverplichtingen uit 
hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding. Het bedrag dat in de winst- en verliesrekening  
wordt geboekt, bestaat uit de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten, de rentekosten,  
het verwacht rendement op fondsbeleggingen en de actuariële winsten en verliezen.

Prepensioenen worden beschouwd als een ontslagvergoeding.

(ii) Andere langetermijnpersoneelsbeloningen
Buiten het bedrijfspensioenplan, het levensverzekeringsplan en het plan voor medische bijstand 
heeft de Groep nog andere lange termijn verplichtingen ten opzichte van haar werknemers. 
Deze bestaan uit de toekomstige vergoedingen waar de werknemers recht op hebben op basis van 
de prestaties tijdens de huidige of vorige periodes.
Deze verplichtingen worden berekend op basis van de ”projected unit credit” methode en worden 
gedisconteerd, verminderd met de reële waarde van fondsbeleggingen. De gebruikte 
disconteringsvoet is het marktrendement op balansdatum van bedrijfsobligaties van hoge 
kredietwaardigheid met een resterende looptijd die consistent is met de geschatte looptijd van 
de verplichtingen van de Groep.

(iii) Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen worden opgenomen als een verplichting en als een last wanneer een 
groepsonderneming zich aantoonbaar heeft verbonden tot ofwel: (a) het beëindigen van de 
tewerkstelling van een werknemer of groep van werknemers vóór de normale pensioendatum; 
of (b) de betaling van ontslagvergoedingen als gevolg van een aanbod ter aanmoediging van 
vrijwillige pensionering.
Wanneer ontslagvergoedingen verschuldigd zijn ná twaalf maanden volgend op de balansdatum, 
dan worden ze gedisconteerd aan een disconteringsvoet gelijk aan het marktrendement op 
balansdatum van bedrijfsobligaties van hoge kredietwaardigheid met een resterende looptijd die 
consistent is met de termijn van de verplichtingen van de Groep.

(iv) Beloningen in de vorm van eigen-vermogensinstrumenten
Er wordt geen personeelskost geboekt voor opties en warrants toegekend aan werknemers in het 
kader van aandelen warrant respectievelijk aandelen optie plannen.

(t) Voorzieningen
Voorzieningen worden in de balans opgenomen indien een onderneming van de Groep een 
bestaande verplichting heeft (in rechte afdwingbare of feitelijke) tengevolge van een gebeurtenis 
van het verleden en als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van deze verplichting resulteert in 
een uitstroom uit de onderneming van middelen die economische voordelen in zich bergen.
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Het bedrag van de voorziening is gebaseerd op een beste schatting van de uitgaven die vereist zijn 
om de bestaande verplichting op balansdatum af te wikkelen.
Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden voorzieningen gedisconteerd op 
basis van een disconteringvoet vóór belastingen waarbij rekening wordt gehouden met de huidige 
marktbeoordelingen voor de tijdswaarde van het geld en de risico’s die inherent zijn aan de 
verplichting. 
Een voorziening voor reorganisatiekosten wordt geboekt indien de Groep formeel een gedetailleerd 
reorganisatieplan heeft goedgekeurd en bij de betrokkenen een geldige verwachting heeft gewekt 
dat de reorganisatie zal worden doorgevoerd door het plan te beginnen uitvoeren of door de 
belangrijke kenmerken ervan mee te delen aan de betrokkenen. Voor toekomstige exploitatie-
verliezen worden geen voorzieningen opgenomen.
Indien er terreinen vervuild zijn dan wordt er, in overeenstemming met de gepubliceerde 
milieupolitiek van de Groep en de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, een voorziening 
voor bodemsanering aangelegd.
Een voorziening wordt aangelegd voor overeenkomsten waarbij de onvermijdelijke kosten die 
nodig zijn om de verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen, hoger liggen dan 
de economische voordelen die naar verwachting uit het contract worden ontvangen.

(u) Handelsschulden en andere verplichtingen
Handelsschulden en andere verplichtingen worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

(v) Opbrengsten
Bij de verkoop van goederen worden de opbrengsten in de winst- en verliesrekening opgenomen op 
het ogenblik dat de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom van de goederen worden 
overgedragen aan de koper.
Opbrengsten worden opgenomen indien er geen significante onzekerheid bestaat omtrent de 
inning van de vordering, de gerelateerde kosten of de eventuele terugzending van de goederen.
Royalty’s en huurinkomsten zijn in de opbrengsten begrepen en worden opgenomen als het 
waarschijnlijk is dat de economische voordelen van de transactie naar de Groep zullen vloeien en 
met een zekere graad van betrouwbaarheid kunnen worden gemeten. De opbrengsten worden pro 
rata temporis in de winst- en verliesrekening opgenomen, in overeenstemming met de essentie van 
de hierop betrekking hebbende overeenkomst.

(w) Kosten
(i) Renteopbrengsten (-lasten)
De renteopbrengsten (-lasten) omvatten rente verschuldigd op leningen en ontvangen rente op 
beleggingen. Valutakoersverschillen uit niet-operationele activiteiten en winsten en verliezen uit 
afdekkingsinstrumenten voor niet-operationele activiteiten worden gepresenteerd onder ”Andere 
financiële opbrengsten (lasten)”.
Inkomsten uit rente worden pro rata temporis in de winst- en verliesrekening opgenomen op 
actuariële basis. Inkomsten uit dividenden worden in de winst- en verliesrekening opgenomen op 
de dag dat het dividend wordt toegekend.
Alle rentelasten en andere financieringskosten in verband met leningen worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen naarmate ze ontstaan. De rentelastcomponent van de betalingen voor 
financiële leases wordt op actuariële basis in de winst- en verliesrekening opgenomen.

(ii) Betalingen met betrekking tot operationele lease-overeenkomsten
Betalingen met betrekking tot operationele leases worden via de lineaire methode in de winst- en 
verliesrekening als lasten opgenomen over de leaseperiode.
Ontvangen leasevoordelen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen als een integraal 
onderdeel van de globale leasebetalingen.
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De geconsolideerde jaarrekening van de Groep over 2004 omvat de Onderneming en 
81 geconsolideerde dochterondernemingen waarover de Onderneming zeggenschap uitoefent. 
De geconsolideerde jaarrekening over het jaar 2003 omvat 80 geconsolideerde dochter-
ondernemingen (toelichting 29).

13 dochterondernemingen werden in 2004 niet in de consolidatiekring opgenomen (2003: 
14 dochterondernemingen). Het gaat hier om ondernemingen die globaal slechts een beperkte 
impact hebben op het eigen vermogen, de financiële positie en de winst / het verlies van de Groep. 
De dochterondernemingen die niet in de consolidatiekring werden opgenomen, vertegen-
woordigen samen minder dan 1 % van de totale omzet van de Groep.

Hieronder worden de belangrijke overnames van de Groep voor 2004 weergegeven.

Op 5 januari 2004 nam de Groep alle activa en personeelsleden over van Dotrix NV voor 
een bedrag van 7 miljoen Euro. Dotrix NV is een Belgische onderneming die digitale 
kleurendruksystemen voor industriële toepassingen ontwikkelt, produceert en verkoopt.

Op 11 augustus 2004 verwierf de Groep alle aandelen van Microgran S.r.l., de holding die eigenaar 
is van Lastra, voor een bedrag van 78 miljoen Euro. Lastra is een Italiaanse producent van 
drukplaten en de daarmee verbonden chemicaliën en apparatuur voor de offsetdrukindustrie.

Op 8 september 2004 nam de Groep alle activa en personeelsleden over van ProImage voor een 
bedrag van 9 miljoen Euro. ProImage is een toonaangevende ontwikkelaar van browseroplossingen 
voor de digitale workflow in kranten- en andere drukkerijen.

Op 6 oktober 2004 nam de Groep Symphonie On Line over voor een bedrag van 40 miljoen Euro. 
Symhonie On Line is een Franse onderneming die actief is in de markt van de informatiesystemen 
voor ziekenhuizen en van het Electronic Patient Record.

Hieronder worden de belangrijke afstotingen van de Groep voor 2004 weergegeven.

Op 2 november 2004 verkocht de Groep zijn “Consumer Imaging” activiteiten aan AgfaPhoto voor 
een bedrag van 112 miljoen Euro. AgfaPhoto is een privé-onderneming die volledig onafhankelijk 
van de Groep opereert. De verkoop betreft het geheel van de “Consumer Imaging” activiteiten, 
inclusief film, producten voor finishing, labapparatuur en de verwante lease-overeenkomsten.
De verkoop van de “Consumer Imaging” activiteiten wordt beschouwd als een bedrijfsactiviteit die 
wordt beëindigd.

Op 5 november 2004 verkocht de Groep zijn dochteronderneming Agfa Monotype Corporation aan 
TA Associates, een in Boston gevestigde verstrekker van durfkapitaal, voor een bedrag van 
129 miljoen Euro. Agfa Monotype Corporation is aanbieder van fonts en fontgerelateerde 
softwaretechnologie voor tekstweergave en -belichting. 
De verkoop wordt niet beschouwd als een bedrijfsactiviteit die wordt beëindigd.

2. Consolidatiekring
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Ten gevolge van de verkoop van de “Consumer Imaging” activiteiten wordt het bedrijfssegment 
“Consumer Imaging” vanaf 2 november 2004 niet langer geconsolideerd. Vanaf deze datum 
worden alle “Consumer Imaging” activiteiten, inclusief de productie, de verkoop en de dienst-
verlening welke verbonden is aan fotografische film, producten voor finishing en labapparatuur 
evenals de eraan verbonden lease-overeenkomsten getransfereerd naar AgfaPhoto, een 
onderneming die onafhankelijk van de Groep opereert.

Het verlies uit de beëindigde bedrijfsactiviteit voor 2004 dat in onderstaande tabel wordt 
weergegeven omvat het verlies van de “Consumer Imaging” activiteiten tot aan de datum van 
verkoop en de 430 miljoen Euro verlies op de verkoop (toelichting 7). Het verlies uit financiële 
activiteiten en de belastingbaten die toewijsbaar zijn aan het vroegere bedrijfssegment “Consumer 
Imaging” worden weergegeven in de overeenkomstige lijnen van de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening. Een opsplitsing van het verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten wordt 
onderaan weergegeven.

Ten gevolge van het feit dat AgfaPhoto geen distributienetwerk beschikbaar heeft in alle landen 
waar de “Consumer Imaging” activiteiten aanwezig zijn, opereert de Groep als een distributeur 
voor de AgfaPhoto producten en klanten voor een beperkte periode. De distributie-overeenkomst 
gaat in vanaf 2 november 2004 en loopt zolang tot AgfaPhoto in staat is om zelfstandig het proces 
van bestelling tot en met inning uit te voeren. AgfaPhoto neemt de controle op zich en draagt alle 
risico’s die samenhangen met de verdeling van de producten door de Groep. De distributie-
overeenkomst voorziet verder dat alle kosten welke redelijkerwijze door de Groep zijn gedragen ter 
ondersteuning van de distributie-overeenkomst dienen te worden gefactureerd aan AgfaPhoto.  
De inkomsten die daaruit voortvloeien worden in het bedrijfssegment “Specialty Products” 
gerapporteerd. Voor alle door AgfaPhoto gevraagde diensten welke niet begrepen zijn in de 
distributie-overeenkomst, heeft de Groep en AgfaPhoto dienstenovereenkomsten afgesloten. 
Deze overeenkomsten gaan tevens in vanaf 2 november 2004. De opbrengsten die resulteren uit de 
distributie- en dienstenovereenkomsten compenseren ten dele de remanente kosten die het gevolg 
zijn van de afstoting van “Consumer Imaging”. Zowel de remanente kosten als de voornoemde 
opbrengsten uit de distributie- en dienstenovereenkomsten worden in het bedrijfssegment 
“Specialty Products” getoond en worden in mindering gebracht van de verkoopkosten en 
algemene beheerskosten.

Voor de productie van een aantal producten werden door de Groep en AgfaPhoto langetermijn 
leveringsovereenkomsten afgesloten volgens dewelke AgfaPhoto en de Groep wederzijds 
de verplichting hebben om bepaalde producten te leveren. Opbrengsten en kosten die verband 
houden met de leveringsovereenkomst worden tevens getoond in het bedrijfssegment 
“Specialty Products”.

3. Afstoting van Consumer 
Imaging - beëindigde 

bedrijfsactiviteiten
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(MILJOEN EURO)   2004 2003

  OPBRENGSTEN  VERLIES VERLIES UIT VERLIES UIT

  EN KOSTEN  OP VERKOOP1 BEEINDIGDE BEEINDIGDE

  EXCLUSIEF VERLIES   BEDRIJFS- BEDRIJFS-

  OP VERKOOP  ACTIVITEIT ACTIVITEIT

Omzet 599  599 870
Bedrijfskosten (661) (430) (1.091) (954)
Verlies uit beëindigde 
bedrijfsactiviteit (62) (430) (492) (84)
Verlies uit financiële activiteiten (2)  (2) (2)
Winst (verlies) voor 
belastingen (64) (430) (494) (86)
Belastingbaten 4 15 139 154 25

Winst (verlies) 
na belastingen (49) (291) (340) (61)

(1)  Het verlies op de verkoop omvat volgende componenten:

 Aankoopprijs vereffend door middel van 
 een “vendor note” (toelichting 15)  112
 Netto getransfereerde activa 2 (382)
 Verlies op de afgestoten netto activa (270)
 Bijzondere waardeverminderingsverliezen (113)
 Andere kosten die met de verkoop verband houden (47)
 
 Totaal verlies op de verkoop (430)
 
 De andere kosten die met de verkoop verband houden, zijn 
 voornamelijk kosten voor de migratie van SAP toepassingen, 
 vergoedingen voor juridisch advies, controle en advies.

 
(2) De netto getransfereerde activa omvatten volgende elementen:

 Immateriële activa 3 0
 Materiële vaste activa 3 0
 Investeringen in deelnemingen 3
 Voorraden 208
 Handelsvorderingen 182
 Lease-vorderingen 175
 Overige vorderingen 16
 Overlopende rekeningen 1
 Uitgestelde belastingvorderingen 6
 Verplichtingen wegens vergoedingen 
 na uitdiensttreding (72)
 Verplichtingen met betrekking tot het personeel (20)
 Langlopende voorzieningen (11)
 Rentedragende verplichtingen (1)
 Handelsschulden (49)
 Overige te betalen posten (8)
 Kortlopende voorzieningen (48)

 Totaal netto getransfereerde activa 382

3. Afstoting van Consumer 
Imaging - beëindigde 
bedrijfsactiviteiten
vervolg
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(3) De getransfereerde immateriële activa en materiële vaste activa waren volledig afgewaardeerd naar 
aanleiding van de verkoop (111 miljoen Euro). Het restant van de bijzondere waardeverminderings-
verliezen, zijnde 2 miljoen Euro betreft investeringen in deelnemingen. 

(4) Voor de vergelijkende cijfers van 2003 werd het belastingeffect berekend door het werkelijke belasting-
tarief van vorig jaar (29,54%) toe te passen op het verlies voor belastingen. 

 

De rapportering per segment gebeurt volgens twee segmentatiebasisen. De primaire 
segmentatiebasis is onderverdeeld in drie bedrijfssegmenten: Graphic Systems, HealthCare en 
Specialty Products. De secundaire segmentatiebasis geeft de vier geografische markten weer 
waarin de Groep actief is.

De drie bedrijfssegmenten omvatten de volgende activiteiten: 

- Graphic Systems biedt complete drukvoorbereidingssystemen aan, inclusief verbruiksgoederen, 
apparatuur en software, voor de markten van het commercieel en verpakkingsdrukwerk, 
alsook voor de krantendrukkerijen. Het bedient ook de markt van de industriële inkjet-
toepassingen met volledige druksystemen. 

- HealthCare biedt aan ziekenhuizen en andere medische centra systemen (inclusief verbruiks-
goederen, apparaten, software en diensten) voor het registreren, het verwerken en beheren van 
diagnosebeelden, en IT-oplossingen die de klinische systemen, met inbegrip van diagnostische 
informatie, integreren in de algemene administratie over alle ziekenhuisactiviteiten. 

- Specialty Products focust zich op de productie van verbruiksgoederen voor gespecialiseerde 
industrieën. De belangrijkste producten zijn: cinefilm, microfilm en film voor niet-destructief 
materiaalonderzoek. De resultaten, activa en verplichtingen met betrekking tot de distributie-
overeenkomst en de langetermijn leveringsovereenkomst met AgfaPhoto werden voor 
rapporteringsdoeleinden gepresenteerd in het bedrijfssegment “Specialty Products”, 
samen met de verplichtingen van het vroegere bedrijfssegment Consumer Imaging die bij 
de Groep blijven (toelichting 3). 

De kerngegevens per bedrijfssegment en per geografisch segment werden als volgt berekend:

- Het rendement van de omzet is het resultaat uit bedrijfsactiviteiten gedeeld door de omzet.

- De bruto kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen het verschil tussen 
de kasontvangsten en de kasuitgaven vóór elke aanwending van de middelen.

- De investeringsuitgaven per segment omvatten de kostprijs van de verworven activa met 
een verwachte gebruiksduur van meer dan één jaar.

- Het resultaat van het segment vertegenwoordigt het verschil tussen opbrengsten en kosten 
zonder rekening te houden met beheerskosten.

3. Afstoting van Consumer 
Imaging - beëindigde 

bedrijfsactiviteiten
vervolg
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Kerngegevens per bedrijfssegment en per geografisch segment

MILJOEN EURO GRAPHIC SYSTEMS HEALTHCARE SPECIALTY PRODUCTS

  (GS) (HE) (SP)

  2004 2003 2004 2003 2004 2003

Netto omzet (extern) 1.673 1.622 1.361 1.408 129 315

Evolutie 3,1% (10,5)% (3,3)% (5,6)% (59,0)% (4,8)%

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 170 90 193 264 2 258

Rendement op de omzet 10,2% 5,5% 14,2% 18,7% 1,6% 81,9%

Segmentresultaat 287 211 281 347 12 283

Activa van het segment 1.139 1.000 1.027 997 110 102

Verplichtingen van het segment 667 534 556 498 397 55

Bruto kasstromen uit  

bedrijfsactiviteiten 119 100 253 317 12 35

Investeringsuitgaven 51 76 35 60 11 12

Afschrijvingen 70 65 78 84 8 21

Bijzondere waardeverminderings- 

verliezen  1 - 2 - - -

Andere niet kaskosten (de tegenboeking  

van voorzieningen inbegrepen) 1 (45) 13 (34) (1) (10)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 66 71 85 91 3 12

Aantal personeelsleden einde  

verslagperiode (in voltijdse hoofden) 7.165 7.200 6.438 6.280 1.116 526

* 2003 bevat de activa en verplichtingen van het bedrijfssegment Consumer Imaging

MILJOEN EURO EUROPA NAFTA LATIJNS AMERIKA

  

  2004 2003 2004 2003 2004 2003

Omzet (extern) per markt 1.601 1.645 864 960 135 138

Omzet (extern) naar oorsprong 1.749 1.824 854 946 119 117

Evolutie (4,1)% (6,0)% (9,7)% (16,7)% 1,7% (0,8)%

Activa van het segment 1.461 1.297 503 524 74 74

Verplichtingen van het segment 1.277 754 285 285 10 7

Winst uit bedrijfsactiviteiten 156 406 178 164 12 20

Rendement op omzet 8,9% 22,3% 20,8% 17,3% 10,1% 17,1%

Investeringsuitgaven 71 106 9 20 4 6

Afschrijvingen 98 101 41 56 7 7

Bijzondere waardeverminderings-

verliezen  2 - 1 - - -

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 113 114 40 60 - -

Aantal personeelsleden einde 

verslagperiode (in voltijdse hoofden) 9.893 9.138 2.951 3.060 591 582

Aantal personeelsleden einde 

verslagperiode (in voltijdse equivalenten)      

* 2003 bevat de activa en verplichtingen van het bedrijfssegment Consumer Imaging
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 VOORTGEZETTE BEËINDIGDE AGFA-GEVAERT

 BEDRIJFSACTIVITEITEN BEDRIJFSACTIVITEITEN GROEP

 2004 2003 2004 2003 2004 2003

 3.163 3.345 599 870 3.762 4.215

 (5,4)% (8,0)% - (17,0)% (10,7)% (10,0)%

 365 612 (492) (84) (127) 528

 11,5% 18,3% - (9,7)% (3,4)% 12,5%

 580 841 (439) (16) 141 825

 2.276 2.099 - - 2.276 2.671*

 1.620 1.087 - - 1.620 1.669*

 384 452 (138) (59) 246 393

 97 148 15 30 112 178

 156 170 19 46 175 216

 3 - 113 - 116 -

 13 (89) 59 16 72 (73)

 154 174 37 59 191 233

 14.719 14.006 2.934 3.704 14.719 17.710

 AZIË/AFRIKA/ VOORTGEZETTE  BEËINDIGDE  AGFA-GEVAERT

 AUSTRALIË BEDRIJFSACTIVITEITEN  BEDRIJFSACTIVITEITEN GROEP

 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

 563 602 3.163 3.345 599 870 3.762 4.215

 441 458 3.163 3.345 599 870 3.762 4.215

 (3,7)% 3,9% (5,4)% (8,0)% - (17,0)% (10,7)% (10,0)%

 238 204 2.276 2.099 - - 2.276 2.671*

 48 41 1.620 1.087 - - 1.620 1.669*

 19 22 365 612 (492) (84) (127) 528

 4,3% 4,8% 11,5% 18,3% - (9,7)% (3,4)% 12,5%

 13 16 97 148 15 30 112 178

 10 6 156 170 19 46 175 216

 - - 3 - 113 - 116 -

 1 - 154 174 37 59 191 233

 1.284 1.226 14.719 14.006 2.934 3.704 14.719 17.710

       14.387 17.340

4. Gesegmenteerde 
informatie

vervolg
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Reconciliatie van segment activa en verplichtingen met balanstotaal en reconciliatie van segment 
resultaat met nettowinst. 

MILJOEN EURO 2004 2003

 
Resultaat van het segment 141 825
Algemene beheerskosten (268) (297)
Renteopbrengsten (-kosten) (19) (28)
Overige financiële opbrengsten (-kosten) (37) (43)
Belastingbaten (-lasten) 39 (135)
Minderheidsbelangen 1 1
Nettowinst (-verlies) (143) 323
 
Activa van het segment 2.276 2.671
Investeringen in deelnemingen 38 32
Langlopende termijnleningen 112 -
Invorderbare minimale leasebetalingen 249 432
Geldmiddelen en kasequivalenten 293 397
Uitgestelde belastingvorderingen 310 211
Derivaten 17 32
Overige niet toewijsbare activa 61 64
Totale activa 3.356 3.839
 
Verplichtingen van het segment 1.620 1.669
Rentedragende verplichtingen 486 630
Uitgestelde belastingverplichtingen 37 32
Eigen vermogen 1.082 1.373
Derivaten 7 14
Overige niet toewijsbare verplichtingen 124 121
Totale verplichtingen 3.356 3.839
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Overnames 2004
De overnames van Lastra, Symphonie On Line, Dotrix en ProImage hadden het volgende effect op 
de activa en verplichtingen van de Groep: 

MILJOEN EURO LASTRA SYMPHONIE  DOTRIX PROIMAGE TOTAAL

   ON LINE 

 
Immateriële activa met bepaalde  
gebruiksduur 18 13 6 4 41
   Technologie 10 9 6 1 26
   Merknamen 1   1 2
   Klantencontracten  4  2 6
   Aankoopcontracten 7    7
Goodwill 9 25  5 39
Materiële vaste activa 72 3   75
Investeringen in deelnemingen en 
andere waardepapieren 14    14
Voorraden 60  2  62
Handelsvorderingen 44 15 3 1 63
Overige vorderingen 6 3 2  11
Overlopende rekeningen 1    1
Uitgestelde belastingvorderingen 11    11
Geldmiddelen en kasequivalenten 11 1   12
Verplichtingen wegens vergoedingen 
na uitdiensttreding (6) (1)   (7)
Verplichtingen met betrekking tot 
het personeel (1) (2)   (3)
Rentedragende verplichtingen (96) (6)   (102)
Handelsschulden (31) (3) (4)  (38)
Belastingverplichtingen  (7)   (7)
Overige te betalen posten (7) (1) (1)  (9)
Voorzieningen (1)  (1)  (2)
Overlopende rekeningen (4)    (4)
Derivaten (8)    (8)
Uitgestelde belastingverplichtingen (13)   (1) (14)
Minderheidsbelangen (1)    (1)
Aanschaffingswaarde 78 40 7 9 134
Verworven geldmiddelen en  
kasequivalenten (11) (1)   (12)
Netto uitgaande kasstroom 67 39 7 9 122
 

Verworven technologie en merknamen worden afgeschreven over een looptijd van 3 tot 5 jaar,  
verworven klantencontracten over een periode van 5 tot 10 jaar en verworven aankoopcontracten worden 
afgeschreven over 3 jaar. 
De goodwill op overnames heeft voornamelijk betrekking op operationele synergieën en het verworven 
personeelsbestand. 

5. Kasstroomoverzicht 
effect van overnames 

en afstotingen
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Afstotingen 2004
De verkoop van Agfa Monotype Corporation had de volgende impact op de activa en verplichtingen 
van de Groep: 

MILJOEN EURO 

 
Immateriële activa 3
Materiële vaste activa 1
Handelsvorderingen 7
Overige vorderingen 3
Uitgestelde belastingvorderingen 1
Handelsschulden (1)
Overige te betalen posten (11)
Winst uit de verkoop 126

Ontvangen geldmiddelen 129

Inkomende kasstroom 129
 
De winst uit de verkoop bedraagt 126 miljoen Euro voor belastingen (80 miljoen Euro na 
belastingen). Kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop bedragen 8 miljoen Euro.

Overnames 2003
Gedurende 2003 waren er geen materiële overnames. 

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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Afstotingen 2003
Op 31 december 2003 verkocht de Groep zijn “business group Non-Destructive Testing” aan 
GE Aircraft Engines, een divisie van General Electric Company (USA) voor de prijs van 
406 miljoen Euro. Rekening houdend met de verplichtingen en de niet overgedragen activa 
genereerde de verkoop een inkomende kasstroom van 304 miljoen Euro.

De verkoop had de volgende impact op de activa en verplichtingen van de Groep: 

MILJOEN EURO 

 
Immateriële activa 71
Materiële vaste activa 21
Investeringen in deelnemingen 1
Voorraden 19
Handelsvorderingen 27
Overige vorderingen 1
Uitgestelde belastingvorderingen 5
Geldmiddelen en kasequivalenten 4
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding (55)
Sociale verplichtingen (5)
Rentedragende verplichtingen (2)
Handelsschulden (10)
Overige te betalen posten (4)
Voorzieningen (11)
Cumulatieve valutakoersverschillen 15
Winst uit de verkoop 231
 
Ontvangen geldmiddelen 308
Overgedragen geldmiddelen en kasequivalenten (4)
Inkomende kasstroom 304
Belastinglast (63)
Netto inkomende kasstroom uit de verkoop 241
 
De winst uit de verkoop bedraagt 231 miljoen Euro voor belastingen (168 miljoen Euro na 
belastingen). Het proportionele deel van de cumulatieve valutakoersverschillen (15 miljoen Euro) 
is inbegrepen in de winst uit de verkoop. Kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop 
bedragen 7 miljoen Euro.

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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MILJOEN EURO 2004 2003

 
Valutakoersverschillen 249 284
Winst uit de afstoting van Agfa Monotype Corp.
(toelichting 5) 126 -
Wijzigingen in reële waarde van 
financiële instrumenten 54 48
Baten uit operationele leases 32 38
Winst op buitengebruikstelling van vaste activa 26 1
Huuropbrengsten 7 5
Terugname van niet-gebruikte voorzieningen 6 15
Royalty’s 1 1
Winst uit de verkoop van de NDT activiteit 
(toelichting 5) - 231
Diverse overige opbrengsten 39 38

TOTAAL 540 661

MILJOEN EURO 2004 2003

 
Verlies bij de afstoting van Consumer Imaging 
(toelichting 3) 430 -
Valutakoersverschillen 249 286
Reorganisatiekosten 105 82
Wijzigingen in reële waarde van financiële instrumenten 58 52
Waardeverminderingen op vorderingen 39 40
Afschrijvingen op goodwill 29 41
Verlies bij buitengebruikstelling van vaste activa 
(inbegrepen verhuiskosten K12-gebouw 
Agfa Leverkusen) 9 3
Kosten bij de afstoting van Agfa Monotype Corp. 8 -
Voorzieningen 6 8
Huurkosten 2 3
Belasting op onroerende goederen 1 2
Diverse overige kosten 68 62

TOTAAL 1.004 579

Reorganisatiekosten
In 2004 registreerde de Groep reorganisatiekosten ten belope van 105 miljoen Euro. Deze kosten 
omvatten opzeggingsvergoedingen ten belope van 96 miljoen Euro, afwaardering van voorraden 
ten belope van 3 miljoen Euro en andere kosten ten belope van 6 miljoen Euro. 

MILJOEN EURO 2004 2003

 
Opbrengsten uit andere financiële activa beschikbaar 
voor verkoop en leningen opgenomen onder 
de investeringen in deelnemingen - 1
Andere rente en gelijkaardige opbrengsten 17 22
Betaalde rente en gelijkaardige kosten (36) (51)
 
TOTAAL (19) (28)

6. Overige bedrijfs-
opbrengsten

7. Overige bedrijfskosten

8. Renteopbrengsten 
(-kosten)



 AGFA JAARVERSLAG 2004 | 54

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

MILJOEN EURO  2004 2003

 
Valutakoersverschillen  7 37
Herwaarderingsresultaten op financiële instrumenten  1 (34)
Waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen (3) (1)
Renteaandeel op rentedragende verplichtingen  (40) (44)
Diverse niet-operationele kosten  (2) (1)
 
TOTAAL  (37) (43)

Het renteaandeel van de rentedragende verplichtingen omvat voornamelijk de toewijzing van 
rente op verplichtingen met betrekking tot het personeel, pensioenen en andere voordelen die 
worden toegekend na het beëindigen van de loopbaan.
 

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

MILJOEN EURO  2004 2003

 
Over de verslagperiode verschuldigde belastinglasten  (84) (102)
Uitgestelde belastingbaten (-lasten)  123 (33)
 
Belastingbaten (-lasten)  39 (135)

Relatie tussen belastinglasten en winst voor belastingen 
Samenvatting 2004 

MILJOEN EURO BASIS WAAROP HET  BELASTING-  BELASTING-

   TOEPASSELIJKE  LASTEN  TARIEF

   BELASTINGTARIEF  (-BATEN)

   IS BEREKEND

Winst voor belastingen en 
voor consolidatieboekingen  (107) (39) 36,45%
Consolidatieboekingen (voornamelijk 
met betrekking tot intragroepsdividenden) (76) 

Winst voor belastingen (183) (39) 21,31%

9. Overige financiële 
opbrengsten (-kosten)

10. Winstbelastingen
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Aansluiting tussen het gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief

MILJOEN EURO VOOR   CONSOLIDATIE-  NA 

 CONSOLIDATIE-  BOEKINGEN CONSOLIDATIE-

 BOEKINGEN   BOEKINGEN

  

Winst voor belastingen en consolidatieboekingen (107) (76) (183)

Het product van de winst voor belastingen 
en het toepasselijke belastingtarief (52) 0 (52)

Toepasselijke belastingtarief (*) 48,60%  28,42%

Fiscaal niet aftrekbare lasten 9  9
Fiscaal niet aftrekbare goodwill 4  4
Impact van speciale belastingregimes
(Belgisch coördinatiecentrum) (22)  (22)
Vrijgestelde dividendinkomsten (30)  (30)
Belaste waardeverminderingen op aandelen 1  1
Ongebruikte investeringsaftrek (5)  (5)
Impact belastingcontroles 4  4
Impact gebruikte fiscale verliezen waarvoor 
in het verleden geen uitgestelde belastingvordering 
werd opgenomen  (1)  (1)
Ongebruikte voorwaartse verliescompensatie waarvoor 
geen uitgestelde belastingvordering werd opgenomen  8  8
Impact fiscale verliezen van voorgaande jaren (1)  (1)

Afstoting Consumer Imaging
Fiscaal niet aftrekbare lasten welke voortvloeien 
uit het verlies op de verkoop van aandelen 
CI Hold Co aan AgfaPhoto 160  160

Vrijval van uitgestelde belastingvorderingen 
en -verplichtingen op de afgestoten netto activa
van Consumer Imaging (6)  (6)
Uitgestelde belastingvorderingen die samenhangen 
met belastingplanning: op basis van een geschat 
verlies op de deelneming in Agfa-Gevaert AG (108)  (108)

Effectieve belastinglasten (-baten) (39)  (39)

Gemiddelde effectieve belastingtarief   21,31%

(*) Het toepasselijke belastingtarief is het gewogen gemiddelde belastingtarief van de Onderneming en al haar geconsolideerde 

dochterondernemingen.
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Samenvatting 2003 

MILJOEN EURO BASIS WAAROP HET  BELASTING- BELASTING-

   TOEPASSELIJKE  LASTEN  TARIEF

   BELASTINGTARIEF  (-BATEN)

   IS BEREKEND

Winst voor belastingen en 
voor consolidatieboekingen  584 135 23,12%
Consolidatieboekingen (voornamelijk met 
betrekking tot intragroepsdividenden) (127) 

Winst voor belastingen 457 135 29,54%

Aansluiting tussen het gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief

MILJOEN EURO VOOR  CONSOLIDATIE- NA

 CONSOLIDATIE- BOEKINGEN CONSOLIDATIE-

 BOEKINGEN  BOEKINGEN

Winst voor belastingen en consolidatieboekingen 584 (127) 457
Het product van de winst voor belastingen en 
het toepasselijke belastingtarief 215 0 215

Toepasselijke belastingtarief (*) 36,82%
 
Fiscaal niet aftrekbare lasten 7  7
Fiscaal niet aftrekbare goodwill 7  7
Impact van speciale belastingregimes
(Belgisch coördinatiecentrum) (25)  (25)
Vrijgestelde dividendinkomsten (38)  (38)
Impact vrijgestelde meerwaarde op de verkoop 
van de NDT activiteit (27)  (27)
Ongebruikte investeringsaftrek (6)  (6)
Andere belastingfaciliteiten (4)  (4)
Impact belastingcontroles (1)  (1)
Impact gebruikte fiscale verliezen 
waarvoor in het verleden geen uitgestelde 
belastingvordering werd opgenomen  (2)  (2)
Ongebruikte voorwaartse verliescompensatie 
waarvoor geen uitgestelde belastingvordering 
werd opgenomen  4  4
Uitgestelde belastinglasten ingevolge het tegendraaien 
van uitgestelde belastingvorderingen op 
ongebruikte voorwaartse verliescompensatie  4  4
Belastinglast gekoppeld aan de vaste inrichting in Leeds 2  2
Impact deviezen met zeer hoge inflatie (1)  (1)
Effectieve belastinglast 135  135

Gemiddelde effectieve belastingtarief   29,54%

(*) Het toepasselijke belastingtarief is het gewogen gemiddelde belastingtarief van de Onderneming en al haar geconsolideerde 

dochterondernemingen.

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

10. Winstbelastingen
vervolg



57 | AGFA JAARVERSLAG 2004

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen
De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn toewijsbaar aan de volgende rubrieken:

MILJOEN EURO 31 DECEMBER 2004 31 DECEMBER 2003

 ACTIVA VERPLICH- NETTO ACTIVA VERPLICH- NETTO

  TINGEN   TINGEN

Immateriële activa 50 9 41 58 5 53
Materiële vaste activa 10 53 (43) - 105 (105)
Investeringen in deelnemingen (3) - (3) - 1 (1)
Voorraden 34 9 25 44 13 31
Vorderingen 57 5 52 62 9 53
Voorzieningen 61 3 58 74 3 71
Verplichtingen wegens 
vergoedingen na uitdiensttreding 49 30 19 53 24 29
Andere vlottende activa & 
overige verplichtingen 5 70 (65) 55 65 (10)

Uitgestelde belastingvorderingen 
en -verplichtingen met betrekking 
tot tijdelijke verschillen 263 179 84 346 225 121

Niet-gecompenseerde 
fiscale verliezen 165 - 165 37 - 37

Ongebruikte fiscaal 
verrekenbare tegoeden 24 - 24 21 - 21

Uitgestelde belastingvorderingen 
en verplichtingen voor saldering 452 179 273 404 225 179
Saldering (142) (142) - (193) (193) -

Uitgestelde belasting-
vorderingen en -verplichtingen 310 37 273 211 32 179

Het bedrag van de niet-gecompenseerde fiscale verliezen waarvoor in de balans geen uitgestelde 
belastingvordering is opgenomen
Voor de niet-gecompenseerde fiscale verliezen werd ten bedrage van 19 miljoen Euro (2003: 
14 miljoen Euro) geen uitgestelde belastingvordering opgenomen in de balans omdat het niet 
waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de niet-
gecompenseerde fiscale verliezen kunnen worden verrekend.

10. Winstbelastingen
vervolg
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Beweging in tijdelijke verschillen gedurende 2004

MILJOEN EURO 31 DEC.  HER- WIJZI-  UIT - VALUTA- 31 DEC.

  2003 KLAS- GINGEN  GESTELDE KOERS- 2004

   SERING IN DE  BELASTING- VER-

    PERIMETER BATEN SCHILLEN

    (TOELICH- (-LASTEN)

    TING 2)

Immateriële activa 53 - (8) (4) - 41
Materiële vaste activa (105) 52 (6) 16 - (43)
Investeringen in deelnemingen (1) - - (2) - (3)
Voorraden 31 - - (6) - 25
Vorderingen 53 - 1 10 (12) 52
Voorzieningen 71 - - (12) (1) 58
Verplichtingen wegens vergoedingen 
na uitdiensttreding 29 - - (8) (2) 19
Andere vlottende activa & 
overige verplichtingen (10) (52) - (2) (1) (65)
Uitgestelde belastingvorderingen en 
-verplichtingen met betrekking tot 
tijdelijke verschillen 121 - (13) (8) (16) 84
Niet-gecompenseerde fiscale verliezen 37 - - 128 - 165
Ongebruikte fiscaal verrekenbare 
tegoeden 21 - - 3 - 24
Uitgestelde belastingvorderingen
en -verplichtingen 179 - (13) 123 (16) 273

De personeelskosten bedroegen in 2004 1.167 miljoen Euro ten opzichte van 1.356 miljoen Euro in 
2003. De personeelskosten kunnen als volgt worden opgesplitst: 

MILJOEN EURO 2004 2003

 
Lonen en salarissen 916 1.074
Sociale lasten 251 282
TOTAAL 1.167 1.356

Het gemiddeld aantal personeelsleden (in voltijdse equivalenten)
bedroeg in 2004 16.224 (2003: 18.608). Per afdelingsfunctie kan dit
gemiddelde als volgt weergegeven worden:

 2004 2003

 
Productie en engineering 5.849 6.891
Onderzoek en ontwikkeling 1.433 1.528
Verkoop en marketing 5.758 6.591
Administratie 3.184 3.598
TOTAAL 16.224 18.608

10. Winstbelastingen
vervolg

11. Personeelskosten
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MILJOEN EURO AANGEKOCHTE CONCESSIES,  VERWORVEN  VOORUITBETALINGEN  TOTAAL

 INDUSTRIËLE EIGENDOMS-  GOODWILL OP IMMATERIËLE 

 RECHTEN, GELIJKAARDIGE   ACTIVA

 RECHTEN EN LICENTIES 

Bruto boekwaarde 
per 31 december 2003 161 460 1 622
Valutakoersverschillen (5) (11) - (16)
Wijziging in consolidatiekring  43 39 - 82
Afstoting van Agfa Monotype Corp. - (7) - (7)
Investeringsuitgaven 11 - 1 12
Buitengebruikstellingen (3) (82) - (85)
Afstoting van Consumer Imaging (22) - (1) (23)
Overboekingen - - - -
 
Bruto boekwaarde 
per 31 december 2004 185 399 1 585
 
Geaccumuleerde afschrijvingen, 
waardeverminderingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 
per 31 december 2003 97 200 - 297
Valutakoersverschillen (4) (5) - (9)
Wijziging in consolidatiekring  2 - - 2
Afstoting van Agfa Monotype Corp. - (4) - (4)
Afschrijvingen van het jaar 27 29 - 56
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 
Consumer Imaging 11 - 1 12
Buitengebruikstellingen (2) (82) - (84)
Afstoting van Consumer Imaging  (22) - (1) (23)
Overboekingen - - - -
 
Geaccumuleerde afschrijvingen, 
waardeverminderingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 
per 31 december 2004 109 138 - 247
 
Netto boekwaarde per 31 dec. 2003 64 260 1 325
Netto boekwaarde per 31 dec. 2004 76 261 1 338

De valutakoersverschillen bij de buitenlandse ondernemingen ontstaan door de omrekening van 
de begin- en eindwaarden van de respectieve balansrubrieken tegen de respectieve wisselkoersen.

12. Immateriële activa
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MILJOEN EURO TERREINEN,  MACHINES  MEUBILAIR  VASTE ACTIVA  TOTAAL

 GEBOUWEN  EN EN OVERIGE  IN AANBOUW 

 EN  TECHNISCHE  MATERIËLE  EN VOORUIT- 

 INFRASTRUCTUUR UITRUSTING VASTE  BETALINGEN

   ACTIVA OP MATERIËLE

    VASTE ACTIVA    

Bruto boekwaarde per 31 dec. 2003 657 2.100 312 100 3.169
Valutakoersverschillen (5) (19) (4) - (28)
Wijziging in consolidatiekring  40 53 12 1 106
Afstoting van Agfa Monotype Corp. - (2) - - (2)
Investeringsuitgaven 3 36 23 38 100
Buitengebruikstellingen (100) (190) (53) (3) (346)
Afstoting van Consumer Imaging (135) (490) (44) (7) (676)
Overboekingen 4 85 2 (92) (1)
Bruto boekwaarde per 31 dec. 2004 464 1.573 248 37 2.322
 
Geaccumuleerde afschrijvingen, waarde-
verminderingen en bijzondere waarde-
verminderingsverliezen per 31 dec. 2003 456 1.846 251 - 2.553
Valutakoersverschillen (2) (11) (3) - (16)
Wijziging in consolidatiekring  4 19 8 - 31
Afstoting van Agfa Monotype Corp. - (1) - - (1)
Afschrijvingen van het jaar  13 81 25 - 119
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 1 2 - - 3
Bijzondere waardeverminderingsverliezen 
Consumer Imaging 30 52 10 7 99
Buitengebruikstellingen (80) (184) (44) - (308)
Afstoting van Consumer Imaging (134) (491) (44) (7) (676)
Overboekingen - (1) - - (1)

Geaccumuleerde afschrijvingen, waarde-
verminderingen en bijzondere waarde-
verminderingsverliezen per 31 dec. 2004  288 1.312 203 - 1.803
 
Netto boekwaarde per 31 dec. 2003 201 254 61 100 616
Netto boekwaarde per 31 dec. 2004 176 261 45 37 519

De valutakoersverschillen bij de buitenlandse ondernemingen ontstaan door de omrekening van de 
begin- en eindwaarden van de respectieve balansrubrieken tegen de respectieve wisselkoersen.

De Groep houdt gebouwen, infrastructuur en productieuitrusting aan onder financiële lease. 
Op het einde van de leaseperiode heeft de Groep de optie om het actief te kopen tegen een 
voordelige prijs. Per eind december 2004 bedroeg de netto boekwaarde van de materiële vaste 
activa aangehouden onder financiële lease 22 miljoen Euro (2003: 12 miljoen Euro). Het materieel 
dat onder financiële lease wordt aangehouden vormt de waarborg voor de leaseverplichtingen 
(toelichting 21). De leasebetalingen omvatten geen voorwaardelijke leasebetalingen.
De Groep heeft als lessor ook een aantal activa onder operationele lease in haar balans opgenomen 
onder de rubriek ”Overige materiële vaste activa”. De afschrijving van deze activa verloopt conform 
de normale afschrijvingspolitiek van de Groep. Per eind december 2004 bedroeg de netto 
boekwaarde van de materiële vaste activa onder operationele lease 107 miljoen Euro (2003: 
20 miljoen Euro).
De minimale leasebetalingen onder niet opzegbare operationele lease worden weergegeven in 
toelichting 25.

13. Materiële vaste 
activa
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MILJOEN EURO DEELNEMINGEN  GEASSO- DEEL-  OVERIGE  OVERIGE  TOTAAL

 IN DOCHTER- CIEERDE  NEMINGEN  INVESTE-  LENINGEN

 ONDER- DEEL- IN ANDERE RINGEN IN

 NEMINGEN NEMINGEN ONDER- DEEL-

   NEMINGEN NEMINGEN     

 

Bruto boekwaarde 
per 31 december 2003 - 34 1 28 12 75
Overnames - - - 14 - 14
Valutakoersverschillen - - - - - -
Andere toevoegingen - - - 3 - 3
Buitengebruikstellingen - (1) - - (6) (7)
Afstoting van Consumer Imaging  - - - (4) (2) (6)
Aandeel in de winst (verlies) van 
investeringen in deelnemingen waarop 
de ‘equity’-methode wordt toegepast - - - - - -
Overboekingen - - - - - -
Bruto boekwaarde 
per 31 december 2004 - 33 1 41 4 79
 
Geaccumuleerde waarde-
verminderingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 
per 31 december 2003 - 33 - 10 - 43
Valutakoersverschillen - - - - - -
Waardeverminderingen - - - - - -
Bijzondere waardeverminderingsverliezen - - - 2 - 2
Afstoting van Consumer Imaging - - - (3) - (3)
Buitengebruikstellingen - (1) - - - (1)
Geaccumuleerde waarde-
verminderingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 
per 31 december 2004 - 32 - 9 - 41
 
Netto boekwaarde per 31 dec. 2003 - 1 1 18 12 32
Netto boekwaarde per 31 dec. 2004 - 1 1 32 4 38

De aankoopprijs voor de afstoting van “Consumer Imaging”, zijnde 112 miljoen Euro, zal vereffend 
worden door middel van een “vendor note” voor hetzelfde bedrag. De “vendor note” is terug-
betaalbaar over een periode van vier jaar en is volledig gewaarborgd door lease-overeenkomsten 
ten belope van 175 miljoen Euro. De 175 miljoen Euro is de netto boekwaarde van de lease-
vorderingen die naar AgfaPhoto zijn getransfereerd. De “vendor note” brengt jaarlijks 10% aan 
interest op.
 

14. Investeringen in 
deelnemingen

15. Overige langlopende 
vorderingen
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MILJOEN EURO 2004 2003

 
Grondstoffen en hulpstoffen 78 118
Goederen in bewerking, afgewerkte producten en handelsgoederen 497 692
Vooruitbetalingen 1 3
 
TOTAAL 576 813

De geaccumuleerde waardeverminderingen op voorraden daalden met 19 miljoen Euro in 2004 
(2003: daling met 13 miljoen Euro).

De kostprijs van de verbruikte voorraden opgenomen in de winst - en verliesrekening bedraagt:

MILJOEN EURO 2004 2003

 
Kostprijs van de grondstoffen, de hulpstoffen en de handelsgoederen 1.252 1.366
Kostprijs van diensten 69 80
 
TOTAAL 1.321 1.446

 
MILJOEN EURO 2004 2003

 
Invorderbare minimale leasebetalingen 249 432
Actuele belastingvorderingen 69 68
Verworven rente 1 2
Kortlopende termijnleningen 1 -
Overige 71 67
 
TOTAAL 391 569
 
Lease-overeenkomsten waarbij de tegenpartij, de lessee, als economische eigenaar van het actief 
wordt beschouwd, worden opgenomen als vordering voor een bedrag gelijk aan de contante 
waarde van de toekomstige minimale leasebetalingen. De contante waarden van de toekomstige 
minimale leasebetalingen bedroegen per 31 december 2004 257 miljoen Euro (2003: 
450 miljoen Euro) en zullen tot aan het einde van de leaseperiode financieringsbaten ten bedrage 
van 28 miljoen Euro genereren (2003: 51 miljoen Euro). Per 31 december 2004 bedroegen de 
waardeverminderingen op deze vorderingen 8 miljoen Euro (2003: 18 miljoen Euro). De daling in 
de leaseportefeuille wordt verklaard door de afstoting van Consumer Imaging (toelichting 3).
 
De contante waarden van de toekomstige minimale leasebetalingen zijn als volgt:

MILJOEN EURO   2004   2003

 TOTAAL  ONVER-  CONTANTE  TOTAAL  ONVER- CONTANTE 

   DIENDE WAARDE   DIENDE WAARDE 

    FINANCIE-      FINANCIE-

  RINGSBATEN    RINGSBATEN

        

Niet later dan één jaar 115 15 100 194 26 168
Later dan één jaar en 
niet later dan vijf jaar 163 12 151 306 25 281
Later dan vijf jaar 7 1 6 1 - 1
 
TOTAAL 285 28 257 501 51 450
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De Groep sluit voor bepaalde uitrusting financiële lease-overeenkomsten af via Agfa Finance, 
zijnde Agfa Finance N.V. en haar filialen enerzijds, en haar ondernemingen in Noord-Amerika, 
zijnde Agfa Corporation (Verenigde Staten) en Agfa Inc. (Canada) anderzijds. In 2004 heeft ook 
Agfa-Gevaert Ltda. (Chili) twee lease-overeenkomsten aangeboden aan haar cliënteel. 
Bij het aangaan van de lease-overeenkomst bedraagt de contante waarde van de minimale 
leasebetalingen ten minste 95 % van de reële waarde van de activa die onder een financiële lease 
worden aangehouden. Dit principe is op alle bovenvermelde entiteiten van toepassing.

De lease-overeenkomsten afgesloten met Agfa Finance hebben doorgaans een niet opzegbare 
leaseperiode van vier jaren. Haar portefeuille heeft voornamelijk (96%) betrekking op 
de bedrijfssegmenten Graphic Systems en HealthCare. Meestal voorzien de overeenkomsten in een 
koopoptie voor het actief na het verstrijken van de leaseperiode aan een waarde die doorgaans 
tussen de 2% en 5% van de bruto investering bij het afsluiten van de lease-overeenkomst bedraagt. 
In sommige gevallen wordt de reële waarde van het actief terugbetaald door middel van een 
koopverplichting voor verbruiksgoederen aan een hogere waarde dan hun marktwaarde. 
In dit geval dient de toeslag hoog genoeg te zijn om het initieel door de lessor geïnvesteerd bedrag 
te dekken. In deze overeenkomsten kan de toeslag en/of de leaseperiode veranderd worden.

Agfa Finance biedt haar diensten aan via haar dochterondernemingen in Australië, Frankrijk, Italië 
en Polen en haar bijkantoren in Europa (Spanje, Zwitserland, Benelux, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en de Scandinavische landen) en Japan. Per 31 december 2004 bedroeg de contante 
waarde van de minimale leasebetalingen 166 miljoen Euro.

De lease-overeenkomsten aangeboden door Agfa Corporation hebben betrekking op 
de bedrijfssegmenten Graphic Systems en HealthCare en hebben een gemiddelde leaseperiode die 
varieert van 54 tot 60 maanden. De opties op het einde van deze overeenkomsten bestaan uit 
de aankoop, de vervanging of de teruggave van het actief aan de verwachte reële waarde op het 
moment waarop de optie uitoefenbaar is. Echter een groot deel van de lease-overeenkomsten 
aangeboden door Agfa Corporation hebben een koopoptie aan het einde van deze periode ten 
bedrage van één US Dollar. Per 31 december 2004 bedroeg de contante waarde van de minimale 
leasebetalingen 85 miljoen Euro.

Agfa Inc biedt voornamelijk lease-overeenkomsten aan betreffende uitrusting van het 
bedrijfssegment HealthCare. De gemiddelde leaseperiode voor deze overeenkomsten bedraagt 
48 maanden. Alle lease-overeenkomsten voorzien een koopoptie aan het einde van de leaseperiode 
ten belope van 1 Canadese dollar. Per 31 december 2004 bedroeg de contante waarde van de 
minimale leasebetalingen 5 miljoen Euro.

In 2004 heeft Agfa-Gevaert Ltda. (Chili) twee lease-overeenkomsten aangeboden aan haar 
cliënteel. Agfa-Gevaert Ltda. verkocht eerst de uitrusting aan een financiële instelling om het 
vervolgens terug te kopen. De reële waarde van het geleasde actief wordt door de klanten 
terugbetaald door middel van een koopverplichting voor verbruiksgoederen aan een hogere 
waarde dan hun marktwaarde. In dit geval dient de toeslag hoog genoeg te zijn om het initieel door 
de lessor geïnvesteerd bedrag te dekken. Per 31 december 2004 bedroeg de contante waarde van 
de minimale leasebetalingen 1 miljoen Euro.
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De geldmiddelen en kasequivalenten omvatten de volgende bestanddelen:

MILJOEN EURO 2004 2003

 
Kasequivalenten 5 3
Kas, depositorekening en cheques  288 394

Geldmiddelen en kasequivalenten zoals gerapporteerd 
in de balans 293 397

Vorderingen ingevolge liquiditeitsovereenkomst 
(in de Geconsolideerde balans opgenomen onder rubriek 
“overige vorderingen”) 1 -
Schulden ingevolge liquiditeitsovereenkomst 
(in de Geconsolideerde balans opgenomen onder rubriek 
“overige verplichtingen”) (2) (2)
Herwaardering van voor verkoop beschikbare financiële activa (2) (1) 

Geldmiddelen en kasequivalenten zoals weergegeven 
in het kasstroomoverzicht 290 394 

De diverse componenten van het eigen vermogen evenals de wijzigingen tussen 31 december 2003 
en 31 december 2004 worden weergegeven in de Geconsolideerde Staat van het Eigen Vermogen.

Kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal van de Onderneming per 31 december 2004 bedraagt 140 miljoen 
Euro, verdeeld over 128.800.000 volgestorte gewone aandelen zonder nominale waarde. 
Op 25 mei 2004 besloot de buitengewone algemene vergadering om 11.200.000 eigen aandelen 
van de vennootschap te vernietigen. Op deze transactie werden noch verliezen noch winsten 
erkend. De vernietigde eigen aandelen worden in aftrok van het eigen vermogen voorgesteld. 

Ingekochte Eigen Aandelen
De reserve voor eigen aandelen bevat de kostprijs van de ingekochte eigen aandelen. 
Per 31 december 2004 hield de Groep 2.745.320 (2003: 14.000.000) eigen aandelen aan. 
Gedurende 2004, werden er 54.680 aandelenopties, ingedekt door ingekochte eigen 
aandelen, uitgeoefend. 

Herwaarderingsreserve
Teneinde het prijsrisico verbonden aan haar “Long Term Incentive Plan (tweede tranche)” 
te beheren, deponeerde de Onderneming een bedrag ten belope van 10,2 miljoen Euro bij een 
investeringsbank. Dit voor verkoop beschikbaar financieel actief wordt gewaardeerd tegen reële 
waarde. Geaccumuleerde veranderingen in de reële waarde worden opgenomen in de 
herwaarderingsreserve (31 december 2004: +2 miljoen Euro).

De herwaarderingsreserve bevat eveneens de herwaardering van onze deelneming in Medivision 
Medical Imaging Ltd. (31 december 2004: -1 miljoen Euro).

Afdekkingsreserve
De Groep heeft optiecontracten en termijnwisselcontracten toegewezen als kasstroomafdekkingen 
ter afdekking van haar valutarisico in US Dollar en Hong Kong Dollar met betrekking tot verwachte 
verkopen voor de volgende 6 maanden. Het effectieve deel van de winsten of verliezen op het 
afdekkingsinstrument wordt rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen (31 december 2004: 
+1 miljoen Euro) (toelichting 24).  

18. Geldmiddelen en 
kasequivalenten

19. Eigen vermogen
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Met het oog op het beheren van het renterisico heeft de Groep renteswaps toegewezen  
als kasstroomafdekkingen. Het effectieve deel van de winsten of de verliezen op 
het afdekkingsinstrument wordt rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen  
(31 december 2004: -0,2 miljoen Euro) (toelichting 24). 

Valutakoersverschillen
De valutakoersverschillen bevatten zowel de valutakoersverschillen die voortvloeien uit 
de omrekening van de jaarrekeningen van buitenlandse activiteiten die niet beschouwd worden als 
zijnde activiteiten uitgevoerd door de Onderneming zelf, als de valutakoersverschillen afkomstig 
uit de omrekening van de verplichting die de netto investering van de Onderneming in 
een buitenlandse entiteit afdekt (na belastingen). 

Minderheidsbelangen
De stijging in minderheidsbelangen tengevolge de verwerving van de Lastra groep 
(Lastra Attrezature S.r.l. 40 % minderheidsbelangen) werd grotendeels gecompenseerd door 
de stijging van de investering in de deelneming, die de Onderneming aanhoudt in Agfa-Gevaert AG, 
tot 100%. 

Dividenden
Op 10 maart 2005 heeft de Raad van Bestuur de uitbetaling van 75,6 miljoen Euro 
(0,6 Euro per gewoon aandeel) voorgesteld. Dit dividend is nog niet goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Agfa-Gevaert N.V. en is daarom nog niet in 
de geconsolideerde jaarrekening opgenomen.

A. Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en andere langetermijnpersoneelsbeloningen
In de meeste landen waarin de Groep actief is, voorzien de ondernemingen van de Agfa-Gevaert 
Groep in vergoedingen na uitdiensttreding. Dergelijke vergoedingen gelden meestal voor alle 
werknemers en zijn gebaseerd op het salaris van de werknemer en het aantal jaren dienst. De 
Groep voorziet eveneens medische verzekering na de pensionering in de Verenigde Staten en lange 
termijn voordeelregelingen in Duitsland. Deze vergoedingen worden boekhoudkundig verwerkt 
zoals voorzien in IAS 19.
Per 31 december 2004 bedroeg de totale netto verplichting met betrekking tot vergoedingen na 
uitdiensttreding en andere langetermijnpersoneelsbeloningen van de Groep 727 miljoen Euro 
(799 miljoen Euro per 31 december 2003), opgebouwd als volgt:

MILJOEN EURO 31 DEC. 2003 31 DEC. 2004

Nettoverplichting in landen van materieel belang 584 526
Nettoverplichting ontslagvergoedingen 182 158
Nettoverplichting in landen zonder materieel belang 33 43
Totale nettoverplichting 799 727

Of een land van materieel belang is, wordt bepaald op basis van het bedrag van de pensioenlast 
volgens IAS 19. Landen met een materieel belang vertegenwoordigen meer dan 90 % van de totale 
pensioenlasten van de Groep volgens IAS 19.

Toegezegde-bijdragenregelingen
In het geval van toegezegde-bijdragenregelingen betalen de Agfa-Gevaert ondernemingen 
bijdragen aan openbaar of privaat beheerde pensioen- of verzekeringsfondsen. Eenmaal 
de bijdrage werd betaald, hebben de ondernemingen van de Groep geen verdere 
betalingsverplichtingen meer. De periodieke bijdragen vormen een kost van het jaar waarin ze 
verschuldigd zijn. In 2004 bedroeg deze kost 14 miljoen Euro (2003: 15 miljoen Euro) voor 
de landen van materieel belang.
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In Duitsland zijn de werknemers van Agfa-Gevaert AG en van Agfa Deutschland 
Vertriebsgesellschaft mbH & Cie lid van de Bayer Pensionskasse. De Bayer Pensionskasse is een 
collectieve regeling van meer werkgevers die administratief wordt verwerkt alsof het een 
toegezegde-bijdragenregeling betreft (IAS 19.30(a)). Deze pensioenregeling is een toegezegd-
pensioenregeling die wordt beheerd door Bayer AG, de voormalige moedermaatschappij van de 
Groep. Onvoldoende informatie is beschikbaar om de Groep toe te laten deze regeling 
administratief te verwerken als een toegezegd-pensioenregeling.
 
Toegezegd-pensioenregelingen
De totale last in 2004 van de toegezegd-pensioenregelingen voor de landen van materieel belang 
bedroeg 23 miljoen Euro (2003: 39 miljoen Euro):

MILJOEN EURO   2003   2004

 PENSIOEN-  ANDERE  TOTAAL PENSIOEN-  ANDERE TOTAAL

 REGELINGEN LANGETERMIJN-  REGELINGEN LANGETERMIJN-

  PERSONEELS-   PERSONEELS-

  BELONINGEN    BELONINGEN

Aan het dienstjaar toegerekende 
pensioenkosten, exclusief 
werknemersbijdragen 35 5 40 32 4 36
Rentekosten 95 7 102 93 6 99
Verwacht rendement 
op fondsbeleggingen (56) 0 (56) (61) 0 (61)
Pensioenkosten van verstreken 
diensttijd (0) (6) (6) 0 (6) (6)
Afschrijving van de niet- opgenomen 
actuariële (winsten)/verliezen 16 0 16 14 (3) 11
(Winst)/verlies bij belangrijke 
inperkingen/afwikkelingen (55) (2) (57) (43) (13) (56)
Totale pensioenlast van de periode 35 4 39 35 (12) 23

De wijziging in de nettoverplichting gedurende de jaren 2003 en 2004 wordt in onderstaande  
tabel weergegeven:

MILJOEN EURO   2003   2004

 PENSIOEN-  ANDERE  TOTAAL PENSIOEN-  ANDERE  TOTAAL

 REGELINGEN LANGETERMIJN-  REGELINGEN LANGETERMIJN-

  PERSONEELS-   PERSONEELS-

  BELONINGEN    BELONINGEN

Nettoverplichting op 1 januari 500 104 604 492 92 584
Totale pensioenlast van de periode 35 4 39 35 (12) 23
Werkgeversbijdragen (97) (4) (101) (71) (4) (75)
Wijziging in grondslagen 
van financiële verslaggeving 55 0 55 0 0 0
Valutakoersverschillen: debet of (credit) (1) (12) (13) (2) (4) (6)
Nettoverplichting op 31 december 492 92 584 454 72 526

De contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van de toegezegd-pensioenregelingen,  
de fondsbeleggingen en de financiering van de regelingen in de landen van materieel belang worden 
hieronder weergegeven.
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Per 31 december 2004 bedroeg de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van de toegezegd-
pensioenregelingen voor de Groep 1.835 miljoen Euro (1.757 miljoen Euro per 31 december 2003), 
waarvan 1.076 miljoen Euro (1.020 miljoen Euro per 31 december 2003) betrekking heeft op geheel of 
gedeeltelijk gefinancierde toegezegd-pensioenregelingen en de overige 759 miljoen Euro (737 miljoen 
Euro per 31 december 2003) betrekking heeft op niet gefinancierde toegezegd-pensioenregelingen.

In 2003 werd besloten om de indexering van de vergoedingen na uitdiensttreding voorzien door de Bayer 
Pensionskasse, administratief te verwerken als een toegezegd-pensioenregeling zoals voorzien in IAS 19. 

De in 2004 opgenomen belangrijke inperkingen / afwikkelingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de 
verkoop van de “Consumer Imaging” activiteiten.

MILJOEN EURO   2003   2004

 PENSIOEN-  ANDERE  TOTAAL PENSIOEN-  ANDERE  TOTAAL

 REGELINGEN LANGETERMIJN-  REGELINGEN LANGETERMIJN-

  PERSONEELS-   PERSONEELS-

  BELONINGEN    BELONINGEN

Wijziging in de contante waarde 
van de brutoverplichting 
Contante waarde van 
de brutoverplichting op 1 januari 1.703 112 1.815 1.658 99 1.757
Aan het dienstjaar toegerekende 
pensioenkosten, exclusief 
werknemersbijdragen 35 5 40 32 4 36
Werknemersbijdragen  2 0 2 5 0 5
Rentekosten 95 7 102 93 6 99
Uitkeringen (90) (4) (94) (101) (4) (105)
Pensioenkosten van verstreken diensttijd 0 0 0 0 0 0
Belangrijke inperkingen/afwikkelingen (55) (2) (57) (51) (13) (64)
Wijziging in grondslagen van 
financiële verslaggeving 55 0 55 0 0 0
Actuariële (winsten)/verliezen 10 (4) 6 137 10 147
Valutakoersverschillen: debet of (credit) (97) (15) (112) (33) (7) (40)
Contante waarde van de 
brutoverplichting op 31 dec. 1.658 99 1.757 1.740 95 1.835

Wijziging in fondsbeleggingen 
Reële waarde van fondsbeleggingen 
op 1 januari  785 0 785 810 0 810
Werkgeversbijdragen 97 4 101 71 4 75
Werknemersbijdragen 2 0 2 5 0 5
Effectief rendement op fondsbeleggingen 87 0 87 114 0 114
Uitkeringen (90) (4) (94) (101) (4) (105)
Valutakoersverschillen: (debet) of credit (71) 0 (71) (23) 0 (23)
Reële waarde van fondsbeleggingen 
op 31 dec. 810 0 810 876 0 876

Financieringspositie op 31 dec. 
Financieringspositie (848) (99) (947) (864) (95) (959)
Niet-opgenomen actuariële (winsten) 
of verliezen 356 23 379 410 33 443
Niet-opgenomen pensioenkosten 
van verstreken diensttijd 0 (16) (16) 0 (10) (10)
Nettoverplichting op 31 dec. (492) (92) (584) (454) (72) (526)
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Belangrijke actuariële veronderstellingen op balansdatum (gewogen gemiddelden)

 31 DEC. 2003 31 DEC. 2004

Disconteringsvoet 5,6% 5%
Verwacht rendement op fondsbeleggingen 7,4% 7,4%
Toekomstige verhoging van lonen/salarissen 3,2% 3,2%

De gemiddelden inzake disconteringsvoet, de stijging van de lonen / salarissen werden gewogen 
op basis van de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioen-
regelingen. Het gemiddeld verwacht rendement op fondsbeleggingen werd gewogen op basis van 
de reële waarde van fondsbeleggingen.

B. Beloningen in de vorm van eigen-vermogensinstrumenten
1. "Long Term Incentive Plan” (eerste tranche)
Op 10 november 1999 creëerde de Groep een aandelen warrant plan (het ”Long Term Incentive 
Plan”- eerste tranche) voor de leden van het Directiecomité van Agfa-Gevaert N.V. en de 
Directieraad (Vorstand) van Agfa-Gevaert AG evenals voor een selecte groep managers. ”Eén” 
warrant verleent de houder het recht om in te tekenen op ”één” nieuw gewoon aandeel van de 
Onderneming. In totaal werden er 581.100 warrants uitgegeven en verdeeld onder de 
begunstigden. Elke begunstigde had recht op 13 warrants voor elk aandeel van de Onderneming 
dat hij/zij had gekocht en neergelegd had onder de vorm van een initiële investering. De warrants 
werden gratis toegekend indien de aandelen van de initiële investering tegen 22 Euro per aandeel 
of meer werden aangekocht. Indien de prijs per aandeel van de initiële investering lager dan 
22 Euro was dan diende er een bedrag te worden betaald gelijk aan 1/13 van het verschil tussen de 
22 Euro per aandeel en de effectief betaalde prijs per aandeel. Volgens de voorwaarden van het 
plan kunnen de warrants enkel worden uitgeoefend tussen 1 januari 2003 en 10 november 2008 
waarna ze waardeloos worden. De uitoefenprijs van de warrants is gelijk aan 22 Euro.

Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal uitstaande warrants op 31 december 2004.

Warrants uitgegeven 581.100
Warrants vervallen gedurende 2001  19.500
Warrants vervallen gedurende 2002  78.000
Warrants vervallen gedurende 2003  58.500
Warrants vervallen gedurende 2004 249.600
 
Warrants uitstaande 
op 31 december 2004 175.500

2. ”Long Term Incentive Plan” (tweede tranche)
Op 25 april 2000, creëerde de Groep een aandelen optie plan (het ”Long Term Incentive Plan” - 
tweede tranche) voor de leden van het Directiecomité van Agfa-Gevaert N.V. en Kaderleden van 
niveau VII, VIII en IX van Agfa-Gevaert N.V. of van gelijkwaardige niveaus binnen de Groep, 
aangesteld door het Directiecomité van Agfa-Gevaert N.V. ”Eén” optie verleent de houder het recht 
om ”één” gewoon aandeel van de Onderneming te kopen. In totaal werden 416.950 opties 
uitgegeven en verdeeld onder de begunstigden. De opties werden gratis toegekend. 
Overeenkomstig het programma, kunnen de opties worden uitgeoefend tussen 1 januari 2004 en 
5 juni 2009 waarna ze waardeloos worden. De uitoefenprijs van de opties is gelijk aan 22 Euro. 
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Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal uitstaande opties op 31 december 2004.

Opties uitgegeven 416.950
Opties vervallen gedurende 2001  15.000
Opties vervallen gedurende 2002    0
Opties vervallen gedurende 2003  17.100
Opties vervallen gedurende 2004 193.300
Opties uitgeoefend gedurende 2004  4.200
 
Opties uitstaande op 31 december 2004 187.350

3. ”Long Term Incentive Plan” (derde tranche)
Op 18 juni 2001, creëerde de Groep een aandelen optie plan (het ”Long Term Incentive Plan” - 
derde tranche) voor de leden van het Directiecomité van Agfa-Gevaert N.V. en Kaderleden van 
niveau A, B en C van Agfa-Gevaert N.V. of van gelijkwaardige niveaus binnen de Groep. ”Eén” optie 
verleent de houder het recht om ”één” gewoon aandeel van de Onderneming te kopen. In totaal 
werden 522.940 opties uitgegeven en verdeeld onder de begunstigden. De opties werden gratis 
toegekend. Overeenkomstig het programma, kunnen de opties worden uitgeoefend tussen 
6 juli 2004 en 6 juli 2010 waarna ze waardeloos worden. De uitoefenprijs van de opties is gelijk aan 
20 Euro. 

Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal uitstaande opties op 31 december 2004.

Opties uitgegeven 522.940
Opties vervallen gedurende 2001  19.000
Opties vervallen gedurende 2002    0
Opties vervallen gedurende 2003  19.000
Opties vervallen gedurende 2004  6.200
Opties uitgeoefend gedurende 2004  50.480
 
Opties uitstaande op 31 december 2004 428.260

4. ”Long Term Incentive Plan” (vierde tranche)
Op 17 juni 2002, creëerde de Groep een aandelen optie plan (het ”Long Term Incentive Plan” - 
vierde tranche) voor de leden van het Directiecomité van Agfa-Gevaert N.V. en Kaderleden van 
niveau A, B en C van Agfa-Gevaert N.V. of van gelijkwaardige niveaus binnen de Groep. ”Eén” optie 
verleent de houder het recht om ”één” gewoon aandeel van de Onderneming te kopen. In totaal 
werden 600.300 opties uitgegeven en verdeeld onder de begunstigden. De opties werden gratis 
toegekend. Overeenkomstig het programma, kunnen de opties worden uitgeoefend tussen 
26 augustus 2005 en 27 augustus 2011 waarna ze waardeloos worden. De uitoefenprijs van de 
opties is gelijk aan 18 Euro. 
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Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal uitstaande opties op 31 december 2004.

Opties uitgegeven 600.300
Opties vervallen gedurende 2002 6.300
Opties vervallen gedurende 2003 31.500
Opties vervallen gedurende 2004 -
 
Opties uitstaande op 31 december 2004 562.500

5. ”Long Term Incentive Plan” (vijfde tranche)
Op 29 april 2003, creëerde de Groep een aandelen optie plan (het ”Long Term Incentive Plan” – 
vijfde tranche) voor de leden van het Directiecomité van Agfa-Gevaert N.V. en Kaderleden van 
niveau A, B en C van Agfa-Gevaert N.V. of van gelijkwaardige niveaus binnen de Groep. ”Eén” optie 
verleent de houder het recht om ”één” gewoon aandeel van de Onderneming te kopen. In totaal 
werden 567.974 opties uitgegeven en verdeeld onder de begunstigden. De opties werden gratis 
toegekend. Overeenkomstig het programma, kunnen de opties worden uitgeoefend tussen 28 juli 
2006 en 27 juli 2013 waarna ze waardeloos worden. De uitoefenprijs van de opties is gelijk aan 
18,27 Euro. 

Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal uitstaande opties op 31 december 2004.

Opties uitgegeven 567.974
Opties vervallen gedurende 2003    0
Opties vervallen gedurende 2004 2.800
 
Opties uitstaande op 31 december 2004 565.174

6. ”Long Term Incentive Plan” (zesde tranche en zesde tranche a)
Op 22 juni 2004, creëerde de Groep een aandelen optie plan (het ”Long Term Incentive Plan” – 
zesde tranche en zesde tranche a) voor de leden van het Directiecomité van Agfa-Gevaert N.V. en 
Kaderleden van niveau A, B en C van Agfa-Gevaert N.V. of van gelijkwaardige niveaus binnen de 
Groep. ”Eén” optie verleent de houder het recht om ”één” gewoon aandeel van de Onderneming te 
kopen. In totaal werden 488.880 opties uitgegeven en verdeeld onder de begunstigden. De opties 
werden gratis toegekend. Overeenkomstig het programma, kunnen de opties onder tranche 6 
worden uitgeoefend tussen 10 augustus 2007 en 10 augustus 2011 waarna ze waardeloos worden. 
De uitoefenprijs van de opties is gelijk aan 19,95 Euro. 

De opties toegekend onder tranche 6a zijn uitoefenbaar tussen 15 december 2007 en 14 december 
2011 waarna ze waardeloos worden. De uitoefenprijs van de opties is gelijk aan 24,02 Euro.
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Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal uitstaande opties op 31 december 2004:

Opties uitgegeven onder tranche 6 471.380

Opties uitstaande op 31 december 2004 471.380

Opties uitgegeven onder tranche 6a 17.500
 
Opties uitstaande op 31 december 2004 17.500

De aandelen die kunnen worden verkregen door uitoefening van de hiervoor genoemde opties zijn afge-
dekt door middel van ingekochte eigen aandelen en derivaten.

 
MILJOEN EURO 2004 2003

 
Langlopende rentedragende verplichtingen 247 558
“Revolving multi-currency” kredietfaciliteiten 1 226 540
Rentedragende leningen 2  6 7
Financiële leaseverplichtingen 3 15 11

Kortlopende rentedragende verplichtingen 239 72
Niet gewaarborgde rentedragende leningen 2 235 71
Financiële leaseverplichtingen 3 4 1
 

(1) “Revolving multi-currency” niet gewaarborgde kredietfaciliteiten 
De Onderneming heeft “revolving multi-currency” kredietfaciliteiten ter beschikking met 
eindvervaldagen in 2006 en 2008 met een nominaal bedrag van 817 miljoen Euro. In het algemeen 
hebben de geldopnamen onder deze kredietfaciliteiten een looptijd tussen 1 maand en 1 jaar. 
Er werden geen waarborgen verstrekt voor de kredietopeningen.
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De verdeling over de diverse looptijden is als volgt: 
 
MILJOEN EURO  NOMINAAL  UITSTAAND  MUNT  RENTEVOET EIND-

 BEDRAG BEDRAG    VERVALDAG

  2004 2003 2004 2003  2004 2003 

  - 365 - 152 USD - 1,35%-1,42% 2004
    - 41 EUR - 2,35% 
    - 33 AUD - 1,98%-5,56% 
    - 20 GBP - 3,65% 
    - 5 INR - 5,45%-5,75% 
    - 5 TWD - 1,13%-1,91% 
  377 315 7 91 USD 2,53%-3,48%  1,32% 2006
    79 167 EUR 2,31%-2,37% 2,31%-2,37% 
    7 7 KRW 4,5% 5,35% 
    - 19 AUD - 5,2%-5,4% 
    4 - TWD 1,51%-1,57% - 
    4 - INR 6,75%-7% - 
    20 - GBP 5,1% - 
  440 40 88 - USD 2,89% - 2008
    17 -  AUD 5,69%-5,71% - 
 
 TOTAAL 817 720 226 540 

Teneinde het renterisico te beheren, maakt de Groep gebruik van renteswaps om de rentevariabiliteit 
van de rentedragende verplichtingen in USD in te dekken (toelichting 24). 

(2) Rentedragende leningen

MILJOEN EURO     2004   2003

 MUNT UIT- RENTE- EIND- UIT-  RENTE- EIND-

  STAAND VOET  VERVAL- STAAND VOET    VERVAL-

  SALDO  DAG SALDO  DAG

Langlopende rente- 
dragende leningen EURO 6 1,92%- 2008 - - -
   4,11%
 SEK - - - 7 6,30% Doorlopend

TOTAAL   6 *   7 

* gewaarborgd door zero-coupon obligaties

MILJOEN EURO     2004   2003

 MUNT UIT-  GEWOGEN  EIND- UIT-  GEWOGEN  EIND-

  STAAND  GEMID-   VERVAL- STAAND  GEMID-   VERVAL-

  SALDO DELDE DAG SALDO DELDE DAG

   RENTE-   RENTE-

   VOET   VOET

Kortlopende rente-  Multi-
dragende leningen currency 235 3,13% 12/05 71 3,84% 03/04
 
TOTAAL  235*   71 

* gedeeltelijk gewaarborgd door zero-coupon obligaties (9 miljoen Euro)
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(3) Financiële leaseverplichtingen
Lease-overeenkomsten waarbij de Groep optreedt als lessee worden als rentedragende verplichting 
in de balans opgenomen voor een bedrag gelijk aan het laagste van de reële waarde van het 
geleasde actief en de contante waarde van de minimale leasebetalingen bij de aanvang van de 
lease-overeenkomst. Deze verplichtingen bedroegen 19 miljoen Euro per 31 december 2004 en 
zullen aanleiding geven tot rentelasten van 10 miljoen Euro tot en met vervaldag.

De vervaldagstructuur van de financiële leaseverplichtingen is als volgt: 

MILJOEN EURO   2004   2003 

  MINIMALE  NIET  CONTANTE  MINIMALE  NIET  CONTANTE 

  LEASEBE- VERVALLEN  WAARDE  LEASEBE- VERVALLEN  WAARDE 

  TALINGEN RENTELASTEN MINIMALE TALINGEN RENTELASTEN MINIMALE

    LEASEBE-   LEASEBE-

    TALINGEN   TALINGEN  

Niet later dan één jaar 6 2 4 2 1 1
Later dan één jaar en 
niet later dan vijf jaar 16 5 11 10 5 5
Later dan vijf jaar 7 3 4 10 4 6
 
TOTAAL 29 10 19 22 10 12

De overige te betalen posten omvatten: 

MILJOEN EURO 2004 2003

 
Actuele belastingverplichtingen 63 46
Verplichtingen met betrekking tot 
bezoldigingen 34 37
Sociale verplichtingen 28 33
Gelopen, niet vervallen rente 1 2
Andere diverse te betalen posten 85 87
 
TOTAAL 211 205

De actuele belastingverplichtingen omvatten niet alleen de eigen belastingverplichtingen van 
de Groep maar ook de door de groepsvennootschappen ingehouden belastingen voor rekening 
van derden.
Sociale verplichtingen omvatten voornamelijk de sociale zekerheidsbijdragen die nog niet betaald 
werden op balansdatum.
De andere diverse te betalen posten omvatten onder meer waarborgen, aan klanten te betalen 
commissies, verplichtingen ingevolge liquiditeitsovereenkomsten, enz.
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A. Kortlopende 
MILJOEN EURO MILIEU- OMZET  BELAS- ANDERE TOTAAL

  VOOR- GERELA- TINGEN

  ZIENINGEN TEERDE 

   VOOR-

   ZIENINGEN  

Voorzieningen per 31 december 2003 20 107 86 114 327
 
Wijziging in consolidatiekring - 1 - 1 2
Voorzieningen aangelegd in de loop 
van het boekjaar 9 64 49 117 239
Aanwending van voorzieningen in de loop 
van het boekjaar (1) (65) (57) (81) (204)
Afstoting van Consumer Imaging - (23) - (25) (48)
Terugname van voorzieningen in de loop 
van het boekjaar - (7) (2) (20) (29)
Valutakoersverschillen (1) (3) (3) (2) (9)
Overboekingen (4) (3) - 11 4
 
Voorzieningen per 31 december 2004 23 71 73 115 282

Omzetgerelateerde voorzieningen omvatten ondermeer te betalen bedragen aan klanten met 
betrekking tot geleverde goederen en diensten gedurende de verslagperiode, zoals omzetkortingen, 
rabatten, commissies betaald aan agenten en bijkomende verplichtingen in verband met aan- en 
verkoopcontracten.
Andere voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op reorganisaties (toelichting 7). 
Andere voorzieningen betreffen tevens betwistingen, vorderingen en verbintenissen met een 
mogelijk negatieve afloop.

De Groep is onderworpen aan een hele reeks milieureglementeringen in de diverse landen waarin 
zij actief is, met inbegrip van de reglementering in verband met de emissie van afvalwater en 
luchtverontreiniging, het beheer van gevaarlijke stoffen, de preventie van lozingen en 
afvalreiniging. De Groep heeft belangrijke uitgaven gedaan en voorzieningen aangelegd om te 
voldoen aan de vigerende normen en reglementen. De voorzieningen met betrekking tot 
milieubescherming dekken toekomstige aanpassingswerken van terreinen en de sanering van 
bodems die zijn verontreinigd door vroegere industriële activiteiten. De milieuvoorzieningen 
bevatten tevens voorzieningen voor betwistingen in verband met milieuverontreiniging.

B. Langlopende
MILJOEN EURO 

 
Voorzieningen per 31 december 2003   27
 
Voorzieningen aangelegd in de loop van het boekjaar   47
Afstoting van Consumer Imaging   (11)
Aanwending van voorzieningen in de loop van het boekjaar  (3)
Terugname van voorzieningen in de loop van het boekjaar  (12)
Valutakoersverschillen   -
Overboekingen   (5)
  
Voorzieningen per 31 december 2004   43

23. Voorzieningen
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Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteit wordt de Groep blootgesteld aan valutarisico’s, rente- 
en kredietrisico’s. Derivaten worden gebruikt om het risico voor de Groep verbonden aan 
de schommelingen van de wisselkoersen en de rente te verminderen. Hoewel de derivaten 
onderhevig zijn aan het risico dat de marktprijs na verwerving zal wijzigen, wordt dit effect in 
principe geneutraliseerd doordat de marktprijs van het ingedekte / afgedekte bestanddeel een 
tegengestelde beweging zal vertonen.

Valutarisico
In de balans opgenomen activa en verplichtingen
Het valutarisico ontstaat uit de mogelijke waardeschommelingen van financiële instrumenten 
ingevolge wisselkoersfluctuaties. De Groep is blootgesteld aan een valutarisico op de verkopen, 
aankopen en rentedragende leningen uitgedrukt in een andere munt dan de functionele munt van 
de onderneming. De munten die per 31 december 2004 aanleiding gaven tot een valutarisico 
betreffen voornamelijk de US Dollar, Hong Kong Dollar en Pond Sterling. 

Zulke risico’s kunnen op een natuurlijke wijze ingedekt zijn wanneer een vordering in een bepaalde 
munt gecompenseerd wordt met een verplichting voor hetzelfde bedrag, met een gelijkwaardige 
termijn en in dezelfde munt. Zij kunnen tevens worden ingedekt met behulp van derivaten.

De Groep hanteert termijnwisselcontracten ter indekking van het valutarisico met betrekking tot 
handelsvorderingen, handelsschulden en rentedragende leningen uitgedrukt in een vreemde 
munt. Deze termijnwisselcontracten vervallen binnen het jaar. 

Valutarisico’s ingevolge intragroepsleningen worden ingedekt, hetzij op een natuurlijke wijze, 
hetzij door gebruik te maken van derivaten. De belangrijkste hiervoor gebruikte instrumenten zijn 
termijnwisselcontracten.

Wanneer derivaten gebruikt worden ter indekking van het wisselkoersrisico verbonden aan in de 
balans opgenomen activa of verplichtingen, wordt er geen hedge accounting toegepast. Winsten of 
verliezen die voortvloeien uit de waardering van deze derivaten tegen reële waarde worden 
geboekt in de winst- en verliesrekening. 

Per 31 december 2004 was de Groep blootgesteld aan de volgende valutarisico’s met betrekking tot 
financiële activa en verplichtingen die deel uitmaken van het bedrijfskapitaal en rentedragende 
leningen:
 
  31 DECEMBER 2004 31 DECEMBER 2003

MILJOEN EURO ACTIVA  VERPLICHTINGEN ACTIVA  VERPLICHTINGEN

 
Valutarisico 431 558 617 352
Natuurlijke indekking (83) (83) (128) (128)
Indekking door middel van derivaten (287) (373) (193) (169)
Residueel niet ingedekt valutarisico 61 102 296 55
 

Verwachte transacties en niet in de balans opgenomen vaststaande toezeggingen
De Groep heeft optiecontracten en termijnwisselcontracten toegewezen als kasstroomafdekkingen 
ter afdekking van haar valutarisico in US Dollar en Hong Kong Dollar met betrekking tot verwachte 
verkopen voor de volgende 6 maanden. Het effectieve deel van de winsten of verliezen op het 
afdekkingsinstrument wordt rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen (31 december 2004: 
+1 miljoen Euro).

24. Derivaten
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Afdekking van een netto investering in een buitenlandse entiteit
De Groep maakt gebruik van leningen in US Dollar en termijnwisselcontracten om het valutarisico 
met betrekking tot de netto investering in haar dochteronderneming Agfa Corporation in de 
Verenigde Staten af te dekken.

MILJOEN EURO 31 DEC. 2004 31 DEC. 2003 

Bankleningen in US Dollar  119   295
Termijnwisselcontracten 381  205

TOTAAL   500 500 

Per 31 december 2004 werd de afdekking van de netto investering in de dochteronderneming 
Agfa Corporation (Verenigde Staten) bepaald als een effectieve afdekkingsverrichting. 
Het effectieve deel van de winst op de afdekkingsinstrumenten werd bijgevolg rechtstreeks in 
het eigen vermogen opgenomen (na belastingen 92 miljoen Euro). 

Renterisico
Het renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal schommelen ingevolge 
wijzigingen in de marktrentevoeten. Per 31 december 2004 werd het renterisico van de Groep 
beheerd door renteswaps ten belope van een totaal bedrag in hoofdsom van 175 miljoen Euro. 
De Groep heeft enkel een gedeelte (37 miljoen Euro) van haar renteswaps aangeduid als 
kasstroomafdekkingen. Het effectieve deel van de winsten of de verliezen op het 
afdekkingsinstrument wordt rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen (31 december 2004: 
-0,2 miljoen Euro).

Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico dat één van de contracterende partijen zijn verplichtingen met 
betrekking tot het financiële instrument niet nakomt waardoor er voor de andere partij een verlies 
kan ontstaan. De Groep eist geen waarborgen met betrekking tot financiële activa, behalve voor de 
langlopende vorderingen op AgfaPhoto (toelichting 15). Het management heeft een kredietpolitiek 
uitgewerkt en de blootstelling aan het kredietrisico wordt continu opgevolgd. Elke klant wiens 
krediet een bepaald bedrag overstijgt wordt aan een kredietwaardigheidsonderzoek onderworpen.

Enkel beleggingen in liquide effecten en met tegenpartijen waarvan de kredietwaardigheid 
minstens gelijk is aan die van de Groep, zijn toegestaan. Transacties met derivaten zijn enkel 
toegelaten met tegenpartijen die over een hoge kredietwaardigheid beschikken. 

Per balansdatum waren er geen noemenswaardige concentraties van kredietrisico. De in de balans 
opgenomen boekwaarden van financiële activa, inclusief derivaten, vertegenwoordigen de 
maximale blootstelling aan kredietrisico. 

Marktrisico 
Het marktrisico ontstaat wanneer de waarde van financiële instrumenten in positieve of negatieve 
zin beïnvloed wordt door fluctuerende prijzen op de financiële markten.

In 2001, sloot de Onderneming een “Equity Swap” af teneinde het prijsrisico verbonden aan het 
aandelen optie plan (“Long Term Incentive Plan” derde tranche; toelichting 20B) gedeeltelijk af te 
dekken. Deze afdekkingsverrichting werd toegewezen als een reële waarde-afdekking, waarbij de 
veranderingen in reële waarde van zowel het afdekkingsinstrument als de afgedekte positie 
opgenomen werden in de winst- en verliesrekening. 

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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Reële waarden - Nominale bedragen
De reële waarden zijn de actuele marktwaarden (de genoteerde marktwaarden of een berekening 
op basis van inschattingstechnieken) van de derivaten, zonder rekening te houden met 
tegengestelde ontwikkelingen in de waarde van de ingedekte / afgedekte transacties. 

De reële waarden van derivaten afgesloten ter afdekking van het renterisico werden berekend op 
basis van gedisconteerde verwachte toekomstige kasstromen rekening houdend met actuele 
marktrentevoeten en de rendementscurve over de resterende looptijd van het instrument. De reële 
waarden van termijnwisselcontracten zijn de genoteerde marktwaarden op balansdatum, zijnde 
de contante waarde van de genoteerde termijnkoersen. 

De nominale bedragen geven het volume weer van de op balansdatum uitstaande derivaten en 
vertegenwoordigen alsdusdanig geenszins het risico van de Groep op dergelijke transacties.

De nominale en contractuele bedragen en de respectieve reële waarden van de derivaten bedragen:

MILJOEN EURO NOMINAAL OF  REËLE WAARDE

 CONTRACTUEEL BEDRAG

 31 DEC. 2004 31 DEC. 2003 31 DEC. 2004 31 DEC. 2003

Termijnwisselcontracten 1.111 691 6 6 
Valutaopties 35 265 1 13 
Deviezenswaps - 30 - 6 
Instrumenten ter indekking van 
het renterisico 175 568 (1) (10) 
Andere derivaten 7 6 4 3 

TOTAAL   10 18

Effectisering van handelsvorderingen
Sedert een aantal jaren heeft de Groep een effectiseringsovereenkomst afgesloten met een 
internationale bank waarbij handelsvorderingen ten belope van 61 miljoen Euro verkocht worden. 

Leases als lessee
De Groep least voornamelijk gebouwen en infrastructuur onder een aantal operationele lease-overeen-
komsten. De vervaldagstructuur van de toekomstige minimale leasebetalingen onder deze niet opzegbare 
lease-overeenkomsten is:

MILJOEN EURO 2004 2003

Niet later dan één jaar 26 42
Later dan één jaar en niet later dan vijf jaar 50 80
Later dan vijf jaar 5 17
 
TOTAAL 81 139

24. Derivaten
vervolg

25. Operationele leases
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Leases als lessor
De Groep houdt overige materiële vaste activa aan onder operationele lease. De baten onder deze 
niet opzegbare operationele leases bedragen:

MILJOEN EURO 2004 2003

 
Niet later dan één jaar 15 15
Later dan één jaar en niet later dan vijf jaar 23 20
Later dan vijf jaar - 3
 
TOTAAL 38 38

 
MILJOEN EURO 2004 2003

 
Verplichtingen met betrekking tot wissels 5 12
Borgtochten 18 12
Garantieverplichtingen 3 4
Andere 5 9

TOTAAL 31 37

De totale aankoopverplichtingen in het kader van belangrijke kapitaalinvesteringsprojecten 
waarvoor de respectieve contracten reeds werden toegekend of de orders werden geplaatst,
bedroegen op 31 december 2004 5 miljoen Euro (2003: 2 miljoen Euro).

Transacties met Bestuurders en leden van het Directiecomité 
De vergoeding van het Directiecomité voor 2004 bedroeg 4.092.477 Euro (2003: 6.709.830 Euro). 
De vergoedingen voor gepensioneerde leden van het Directiecomité en hun wettelijke erfgenamen 
bedroegen 1.662.213 Euro (2003: 2.373.650 Euro).
De verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding voor de leden en de gepensioneerde 
leden van het Directiecomité, opgenomen in de geconsolideerde balans op 31 december 2004, 
bedragen 18.983.000 Euro.
Aan diegenen die lid waren van de Raad van Bestuur werd in 2004 een vergoeding betaald van 
696.834 Euro (2003: 553.334 Euro).
Per 31 december 2004 waren er geen uitstaande leningen ten behoeve van leden van het 
Directiecomité en de leden van de Raad van Bestuur.

Transacties met andere partijen
Transacties met verwante partijen betreffen voornamelijk handelstransacties en zijn gebaseerd op 
het “at arm’s length” principe. De kosten en opbrengsten met betrekking tot deze transacties zijn 
immaterieel in het kader van de geconsolideerde jaarrekening.

 

25. Operationele leases
vervolg

26. Verbintenissen 
en buiten balans 

verplichtingen

27. Informatie-
verschaffing over 

verbonden partijen
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Basisberekening gewone winst per aandeel
De berekening van de gewone winst per aandeel is gebaseerd op een netto toe te kennen verlies 
aan de gewone aandeelhouders van 143 miljoen Euro (2003: nettowinst 323 miljoen Euro) en een 
gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande aandelen gedurende het jaar van 126.008.540 
(2003: 132.045.438).

Het gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande aandelen werd als volgt berekend: 

Aantal uitstaande gewone aandelen op 1 januari 2004  126.000.000
Effect van ingekochte eigen aandelen     8.540

Gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande aandelen op 31 december 2004 126.008.540

  2004 2003
Gewone winst per aandeel – basisberekening (Euro) (1,14) 2,44
 
 
Verwaterde winst per aandeel
De berekening van de verwaterde winst per aandeel is gebaseerd op een netto toe te kennen verlies 
aan de gewone aandeelhouders van 143 miljoen Euro (2003: nettowinst 323 miljoen Euro) en een 
gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande verwaterde aandelen gedurende het jaar van 
126.295.625.

Het gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande verwaterde aandelen werd als volgt berekend: 

Gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande aandelen op 31 december  126.008.540
Effect van potentiële gewone aandelen die tot verwatering zullen leiden (toelichting 20)   287.085

Gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande verwaterde aandelen 
op 31 december 2004  126.295.625
 
De gemiddelde reële waarde van een gewoon aandeel bedroeg in 2004 22,07 Euro per aandeel. 

  2004 2003
Verwaterde winst per aandeel (Euro) (1,13) 2,44
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De moedermaatschappij van de Groep, Agfa-Gevaert N.V., Mortsel/België is de 
moedermaatschappij van de volgende belangrijke dochterondernemingen: 
 
Geconsolideerde ondernemingen per 31 december 2004

NAAM VAN DE ONDERNEMING LOCATIE EFFECTIEF 

   DEELNEMINGS %

Agfa (Pty.) Ltd. Isando/Zuid-Afrika 100
Agfa (Wuxi) Imaging co., Ltd.  Wuxi/PR China 99,90
Agfa (Wuxi) Printing Plate Co. Ltd. Wuxi/PR China 100
Agfa ASEAN Sdn. BHD  Petaling Jaya/Maleisië 100
Agfa België N.V. Mortsel/België 100
Agfa Corporation Ridgefield Park/Verenigde Staten 100
Agfa de Mexico S.A. de C.V. Colonia Escandon/Mexico 99,80
Agfa Deutschland Vertriebsgesellschaft mbH & Cie Keulen/Duitsland 100
Agfa Europe N.V. Mortsel/België 100
Agfa Finance France S.A. Rueil-Malmaison/Frankrijk 100
Agfa Finance Italy S.p.a. Milaan/Italië 100
Agfa Finance N.V. Mortsel/België 100
Agfa Finance Poland Sp.z.o.o. Warschau/Polen 100
Agfa Finance Pty. Ltd. Burwood/Australië 100
Agfa Healthcare Germany GmbH Bonn/Duitsland 100
Agfa Hong Kong Ltd. Hong Kong/PR China 100
Agfa Hungaria Kft. Budapest/Hongarije 100
Agfa Inc. Etobicoke/Canada 100
Agfa India Ltd. Thane/Indië 100
Agfa Industries Korea Ltd. Kyunggi-do/Zuid-Korea 100
Agfa Korea Ltd. Seoul/Zuid-Korea 100
Agfa Limited Dublin/Ierland 100
Agfa NDT Ltd. Coventry/Verenigd Koninkrijk 100
Agfa NDT S.A. Limonest/Frankrijk 100
Agfa s.r.o. (Czechia) Praag/Tsjechië 100
Agfa Singapore Pte. Ltd. Singapore 100
Agfa Sp. z.o.o. Warschau/Polen 100
Agfa Taiwan Co Ltd. Taipei/Taiwan 100
Agfa-Dotrix N.V. Gent/België 100
Agfa-Gevaert A/S (Denmark) Holte/Denemarken 100
Agfa-Gevaert AB (Sweden) Kista/Zweden 100
Agfa-Gevaert AEBE Athene/Griekenland 100
Agfa-Gevaert AG Leverkusen/Duitsland 100
Agfa-Gevaert AG/SA Dübendorf/Zwitserland 99,12
Agfa-Gevaert Argentina S.A. Buenos Aires/Argentinië 100
Agfa-Gevaert B.V. Rijswijk/Nederland 99,99
Agfa-Gevaert Colombia Ltda Bogota/Colombië 99,99
Agfa-Gevaert de Venezuela S.A. Caracas/Venezuela 100
Agfa-Gevaert do Brasil Ltda. Sao Paulo/Brazilië 100
Agfa-Gevaert G.m.b.H. Wenen/Oostenrijk 100

29. Investeringen in 
dochterondernemingen 

en geassocieerde 
deelnemingen
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NAAM VAN DE ONDERNEMING LOCATIE EFFECTIEF 

   DEELNEMINGS %

Agfa-Gevaert International N.V. Mortsel/België 100
Agfa-Gevaert Investment Fund N.V. Mortsel/België 100
Agfa-Gevaert Japan, Ltd. Tokyo/Japan 100
Agfa-Gevaert Limited (Australia) Burwood/Australië 100
Agfa-Gevaert Limited (England) Brentford/Verenigd Koninkrijk 100
Agfa-Gevaert Ltda. (Chile) Santiago De Chile/Chili 100
Agfa-Gevaert New Zealand Ltd. Glenfield/Nieuw-Zeeland 100
Agfa-Gevaert S.A. (France) Rueil-Malmaison/Frankrijk 99,99
Agfa-Gevaert S.A.U. Barcelona/Spanje 100
Agfa-Gevaert S.p.a. Milaan/Italië 100
Agfa-Gevaert, Lda. Linda-a-Velha/Portugal 100
Autologic Information International Ramat-Gan/Israël 100
Autologic Information International Inc. Thousand Oaks/Verenigde Staten 100
Autologic Information International Ltd. St. Albans/Verenigd Koninkrijk 100
Autologic Information International, Ltd. Thousand Oaks/Verenigde Staten 100
Cea Aktiebolag Strängnäs/Zweden 100
CEA Deutschland GmbH Hamburg/Duitsland 100
Identis S.A. Rueil-Malmaison/Frankrijk 57,77
Lastra America Corporation Jacksonville/Verenigde Staten 100
Lastra Attrezature S.r.l. Manerbio/Italië 60
Lastra Deutschland GmbH Hainburg/Duitsland 100
Lastra Northern Europe B.V. Etten-Leur/Nederland 100
Lastra S.p.a. Manerbio/Italië 100
Luithagen N.V. Mortsel/België 100
Microgran S.r.l. Manerbio/Italië 100
Mitra Inc. Waterloo/Canada 100
New ProImage America Inc. Princeton/Verenigde Staten 100
New ProImage Ltd. Or Akiva/Israël 100
OY Agfa-Gevaert AB Espoo/Finland 100
Plurimetal do Brasil Ltda. Rio de Janeiro/Brazilië 100
Printing Techniques, Ltd. Northampton/Verenigd Koninkrijk 100
Quadrat N.V. Mortsel/België 100
Seifert X-Ray Ltd. Coventry/Verenigd Koninkrijk 100
Shanghai Agfa Imaging Products Co., Ltd. Shanghai/PR China 100
Société Européenne Eylau S.A. Artigues près Bordeaux/Frankrijk 100
Symphonie On Line S.A. Artigues près Bordeaux/Frankrijk 100
Talk Technology Inc. Bensalem/Verenigde Staten 100
Western Lithotech Canada Ltd. Ontario/Canada 100
Western Lithotech Europe Ltd. Delaware/Verenigde Staten 100
Xitron Europe Ltd. Swindon/Verenigd Koninkrijk 100
Xitron, Inc. Ann Arbor/Verenigde Staten 100
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Dochterondernemingen niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
per 31 december 2004

NAAM VAN DE ONDERNEMING LOCATIE EFFECTIEF 

   DEELNEMINGS %

Agfa Argentina S.A.C.I. i.L. Buenos Aires/Argentinië 100
Agfa Deutschland Vertriebs-verwaltungsgesellschaft mbH Keulen/Duitsland 100
Agfa Holding Germany GmbH Keulen/Duitsland 100
Agfa OOO Ltd.  Moskou/Rusland 100
Agfa-Gevaert Iran S.S.K. Teheran/Iran 76
Agfa-Gevaert Unterstützungskasse GmbH Leverkusen/Duitsland 100
CAWO Photochemische Fabrik GmbH Schrobenhausen/Duitsland 100
Cea America Corporation Ridgefield Park/Verenigde Staten 100
GST Grafic Service Team Verwaltungs GmbH Leverkusen/Duitsland 100
GST Grafic-Service-Team GmbH & Co. Leverkusen/Duitsland 100
Image building N.V. Antwerpen/België 70
Mortselse Immobiliënvennootschap N.V. Mortsel/België 100
Tecsa S.A.S. Les Loges en Josas/Frankrijk 100

Geassocieerde deelnemingen per 31 december 2004

NAAM VAN DE ONDERNEMING LOCATIE EFFECTIEF 

   DEELNEMINGS %

Antwerp Digital Mainport C.V. Antwerpen/België 12,50
Digiplast N.V. Mortsel/België 20
Idoc N.V. Brussel/België 33,33
Lastra Imaging (UK) Ltd Hertfordshire/Verenigd Koninkrijk 10
Lastra Niraj Pvt Ltd. Bombay/Indië 39
Med2Rad Macerata/Italië 30
Medicalis Corp. Waterloo/Canada 23
Medivision Medical Imaging Ltd. Yokneam Elit/Israël 16
PrintCity GmbH & Co. KG Augsburg/Duitsland 14,50
PrintCity Verwaltungsgesellschaft mbH Augsburg/Duitsland 12,48
Tecnografica S.r.l. Brugherio/Italië 10
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Titel
Op 13 januari 2005 verwierf de Groep alle aandelen van GWI. GWI, een Duitse AG in privé-bezit 
die in 1990 werd opgericht en zijn hoofdzetel in Bonn/Duitsland heeft, ontwikkelt en verkoopt 
administratieve en klinische IT-toepassingen voor ziekenhuizen met als basis het volledig 
geïntegreerde en op maat leverbare IT-systeem ORBIS®.
De overnameprijs bestaat uit een vast bedrag van 256,5 miljoen Euro en een earn-out regeling ter 
waarde van maximum 95 miljoen Euro, afhankelijk van het behalen van bepaalde commerciële 
resultaten. De overnameprijs zal cash worden betaald. De kostprijs van de overname is in bepaalde 
mate afhankelijk van voorwaardelijke gebeurtenissen zoals beschreven in de 
aankoopovereenkomst. Het voorwaardelijke deel, zijnde een earn-out regeling ter waarde van 
maximum 95 miljoen Euro, wordt als waarschijnlijk beschouwd en kan op een betrouwbare wijze 
worden geschat en wordt derhalve opgenomen in de kostprijs van de overname.
De overname wordt administratief verwerkt volgens de overnamemethode waarbij de 
bedrijfsresultaten van GWI worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Groep 
vanaf 14 januari 2005.
Op dit ogenblik loopt er een project waarbij een openingsbalans aan boekwaarde per 
14 januari 2005 wordt opgemaakt op basis van IFRS. Aanvullend werd een project opgestart met 
als doel het bepalen van de reële waarde aanpassingen en het waarderen van de balansposten aan 
reële waarde in overeenstemming met de relevante IAS/IFRS standaarden. Er wordt verwacht dat 
het resultaat van deze projecten zal worden verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van 
de Groep van het eerste kwartaal 2005.

30. Gebeurtenissen na 
balansdatum
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Statutaire
Rekeningen

De volgende bladzijden zijn uittreksels van de statutaire jaarrekening van
Agfa-Gevaert N.V., opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudkundige regels.
Het verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders en de jaarrekening van Agfa-Gevaert N.V. zullen samen met het
verslag van de commissaris-revisor gedeponeerd worden bij de Nationale Bank van
België binnen de statutair bepaalde termijn. Deze documenten zijn op aanvraag verkrijg-
baar bij de afdeling Investor Relations van de vennootschap en beschikbaar op
www.agfa.com/investors/financials.

Alleen de geconsolideerde jaarrekening vervat in de voorafgaande bladzijden geven
een correct en betrouwbaar beeld van de financiële situatie en de prestaties van de
Agfa-Gevaert Groep.

Het statutair verslag van de commissaris-revisor bevat geen bemerkingen en
verklaart dat de niet-geconsolideerde jaarrekening van Agfa-Gevaert N.V. over het
jaar, dat eindigde op 31 december 2004, een correct en betrouwbaar beeld geeft
van de financiële situatie en de resultaten van de vennootschap, en dit in
overeenstemming met alle wettelijke en statutaire bepalingen.



MILJOEN EURO  2004  2003

I.  Bedrijfsopbrengsten
A.  Omzet  1.809 1.879
B.  Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en 
 gereed product en in de bestellingen in uitvoering 
 (toename +, afname –)  (37) (6)
C.  Geproduceerde vaste activa  88 98
D.  Andere bedrijfsopbrengsten  69 49
Totale bedrijfsopbrengsten  1.929 2.020

II. Bedrijfskosten
A.  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
 1.  Inkopen  1.108 1.109
 2.  Wijziging in de voorraad (toename –, afname +)  3 (9)
B.  Diensten en diverse goederen  295 266
C.  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  386 418
D.  Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa  140 148
F.  Voorzieningen voor risico’s en kosten
 (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen –)  1 (26)
G.  Andere bedrijfskosten  11 12
Totale bedrijfskosten  1.944 1.918

III.  Bedrijfsresultaat  (15) 102
IV.  Financiële opbrengsten  240 287
V.  Financiële kosten  (217) (225)
VI.  Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting  8 164
VII.  Uitzonderlijke opbrengsten  6 99
VIII.  Uitzonderlijke kosten  (400) 0
IX.  Resultaat van het boekjaar vóór belasting  (386) 263
IXbis.  B Overboeking naar uitgestelde belastingen  0 0
X.  Belastingen op het resultaat  (2) (25) 
XI.  Resultaat van het boekjaar  (388) 238
XII.  Overboeking naar belastingvrije reserves  0 0
XIII.  Te bestemmen resultaat van het boekjaar  (388) 238

Resultaatverwerking

A.  Te bestemmen resultaat  (153) 333
 1.  Te bestemmen resultaat van het boekjaar (388) 238
 2.  Overgedragen winst van het vorig boekjaar  235 95
B.  Onttrekking aan het eigen vermogen 229 0
C.  Toevoeging aan de overige reserves  (1) (3)
D.  1. Over te dragen winst  0 (235)
F.  Uit te keren winst  (75) (95)

SAMENVATTING VAN DE JAARREKENING AGFA-GEVAERT N.V.

RESULTATENREKENING
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MILJOEN EURO  31 DEC. 2004  31 DEC. 2003

Activa
II.  Immateriële vaste activa  167  184
III.  Materiële vaste activa  76 75
IV.  Financiële vaste activa  3.417 3.269
V. Vorderingen op meer dan één jaar 16 0
VI.  Voorraden en bestellingen in uitvoering  181 221
VII.  Vorderingen op ten hoogste 1 jaar  304 298
VIII.  Geldbeleggingen  62 277
IX.  Liquide middelen  2 3
X.  Overlopende rekeningen  9 4
  4.234 4.331

Passiva
I.  Kapitaal  140 140
II.  Uitgiftepremies  107 107
IV.  Reserves  413 855
V.  Overgedragen winst  0 235
  660 1.337

VII.  Voorzieningen en uitgestelde belastingen  148 147
VIII.  Schulden op meer dan 1 jaar  722 522
IX.  Schulden op ten hoogste 1 jaar  2.647 2.275
X.  Overlopende rekeningen  57 50
   4.234 4.331 
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SAMENVATTING VAN DE JAARREKENING AGFA-GEVAERT N.V.

Commentaar bij de jaarrekening
De jaarrekening zoals ze zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 26 april 
2005, werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

Ter Algemene Vergadering zullen de hierna volgende punten in het bijzonder ter goedkeuring 
worden voorgelegd.
De jaarrekening sluit met een verlies voor het boekjaar 2004 van 387.411.081,31 euro.

Vooraleer het voorstel tot winstverdeling te formuleren, herinnert de Raad van Bestuur aan de 
vernietiging van 11,2 miljoen aandelen in de loop van 2004 en stelt vast dat per 31 december 
2004 Agfa-Gevaert N.V. in totaal 2,8 miljoen eigen aandelen in bezit had. De aandelen in het 
bezit van de onderneming op datum van betaalbaarstelling van het dividend komen niet in 
aanmerking voor inning van het dividend. De hier voorgestelde vergoeding van het kapitaal 
gaat uit van een dividendtoekenning aan 126.054.680 aandelen. 

Na opname van het overgedragen resultaat van de vorige jaren, ten belope van 234.571.294,80 
euro en incorporatie van beschikbare reserves ten belope van 229.072.432,86 euro bedraagt 
het te verdelen resultaat van het boekjaar 76.232.646,35 euro.
 
Er wordt voorgesteld dit saldo als volgt toe te wijzen:
-  vergoeding van het kapitaal van 75.632.808 euro, hetzij 60 cent per aandeel (coupon nr. 6). 

Voor de Belgische aandeelhouders betekent dit een nettodividend van 45 cent per aandeel, 
na 25% roerende voorheffing, betaalbaar vanaf 27 april 2005. Voor de buitenlandse 
aandeelhouders kan het bedrag van het nettodividend mede bepaald worden door de 
dubbele belastingsverdragen tussen België en de diverse landen. De nodige attesten dienen 
uiterlijk op 9 mei 2005 in ons bezit te zijn.

-  toevoeging van 599.838,35 euro aan de reserves.

Op haar zitting van 22 juni 2004 heeft de Raad van Bestuur een optieplan toegekend aan de 
leiding, met inachtneming van art. 523 van het Vennootschapswetboek. In dit verband wordt 
verwezen naar de notulen van de Raad van Bestuur: “De Raad besluit met eenparigheid van 
stemmen doch met uitzondering van de heren Verhoeven en Gedopt die zich onthielden van 
deelname in de beraadslaging en stemming, tot goedkeuring van de uitgifte van Tranche VI 
van aandelenopties onder het aandelenoptieplan der Vennootschap.” De heren Verhoeven 
en  Gedopt verklaren dat zij de commissaris-revisor van de vennootschap van hun belang 
schriftelijk op de hoogte hebben gebracht.

Aan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) werd in het raam van hun dienstverlening 
inzake Auditing en belastingadvies, tijdens het boekjaar 2004, een ereloon betaald van 
2.125.390 euro, buiten de normale vergoeding als commissaris, nl.:
-  KPMG belastingadviseurs (in binnen- en buitenland) 357.631 euro
-  KPMG audit, vnl. in raam van due diligence activiteiten 1.767.759 euro

Mortsel, 8 maart 2005
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chemievrije drukplaat
Een drukplaat die na de belichting geen extra chemische 
behandelingen nodig heeft. Dit betekent dat ze 
onmiddellijk klaar is voor de drukpers.
zie ook: drukplaat 

computerradiografie (CR)
Computed Radiography of CR. Technologie waarbij 
röntgenbeelden gemaakt worden met conventionele 
röntgenapparatuur, maar waarbij de beelden vastgelegd 
worden op herbruikbare platen, in plaats van op 
röntgenfilm die slechts een keer gebruikt kan worden. 
De informatie op de platen wordt gelezen door een 
digitaliseerder, wat een digitaal beeld oplevert. 
Aangepaste software (zoals Agfa’s MUSICA) kan 
gebruikt worden om de kwaliteit van de beelden 
automatisch te optimaliseren voor het stellen van 
diagnoses. De digitale beelden kunnen ook aangevuld 
worden met manuele input (aantekeningen, 
afmetingen,…). Ze zijn geschikt om gearchiveerd te 
worden op een PACS-systeem. 
zie ook: directe radiografie

computer-to-film
Een proces waarbij finale pagina’s van bijvoorbeeld 
kranten of magazines rechtstreeks vanaf computerfiles 
digitaal belicht worden op een (transparante) film. 
De films worden dan chemisch ontwikkeld en gebruikt 
om drukplaten te maken.

computer-to-plate
Een proces waarbij opgemaakte pagina’s van 
bijvoorbeeld kranten of magazines rechtstreeks vanaf 
computerfiles digitaal belicht worden op drukplaten, 
zonder dat daarbij film nodig is.

CT (Computed Tomography of computertomografie) 
Een CT-scanner gebruikt een reeks röntgenstralen om 
‘beeldschijven’ van het lichaam te maken. Agfa’s 
productportfolio bevat geen CT-scanners, maar zijn 
hardcopy printers kunnen erop aangesloten worden om 
hoogkwalitatieve afdrukken te produceren en zijn 
PACS-systemen worden gebruikt om de digitale beelden 
te beheren.

digitaal proefdruksysteem 
Een proefdruksysteem dat contractproefdrukken en 
impositieproefdrukken genereert aan de hand van de 
digitale bestanden die gebruikt zullen worden voor het 
maken van de drukplaten.

directe radiografie 
Direct Radiography of DR. Radiografische technologie 
die röntgenenergie omzet in digitale gegevens zonder 
als tussenstap gebruik te maken van platen voor het 
vastleggen van beelden. Deze digitale data generen een 
diagnostisch beeld op een PC. Het feit dat het om 
digitale gegevens gaat, opent een hele reeks 
mogelijkheden op het gebied van beeldoptimalisering 
en -aanvulling en van archivering op PACS-systemen. 
zie ook: computerradiografie

drukplaat
- analoog
 Drukplaat die bestaat uit een hoogkwalitatief 

aluminiumsubstraat en een deklaag die ontworpen is 
om te weerstaan aan relatief hoge hoeveelheden 
ultravioletenergie (UV). Een belichte film (zie: grafische 
film) wordt vacuüm in contact gebracht met een plaat. 
De UV-lichtbron kopieert de gegevens van de film op de 
plaat. De afbeeldingen en tekst zijn de opake delen van 
de film, de rest is transparant. Het UV-licht treft de plaat 
alleen waar de film transparant is. Een chemisch 
ontwikkelingsprocédé etst de belichte delen van de 
plaat, terwijl de niet-belichte delen onveranderd blijven. 
De inkt hecht zich aan de belichte – of chemisch 
behandelde – delen op de drukpers.

- digitaal
 Drukplaat die bestaat uit een hoogkwalitatief geruwd 

en geanodiseerd aluminiumsubstraat en een deklaag 
(uit zilver of fotopolymeer) die duizend keer gevoeliger 
is dan die van analoge platen. De lasers die gebruikt 
worden voor het belichten van deze platen werken met 
thermische energie of zichtbaar licht. De deklaag 
reageert op de laserenergie waardoor chemische/
fysische veranderingen aan het oppervlak van de plaat 
ontstaan. Net als de analoge platen worden de digitale 
platen daarna ontwikkeld om een plaat te creëren 
waarmee gedrukt kan worden. Bij enkele technologieën 
is er geen ontwikkeling van de digitale plaat meer nodig.

drukvoorbereiding
De voorbereiding en verwerking van beelden, tekst en 
documentgegevens voordat ze op analoge of digitale 
drukplaten overgebracht worden, inclusief het scannen 
met hoge resolutie van beelden, de separatie van 
kleuren, de verschillende types van proefdrukken, enz.

EPR (Electronic Patient Record)
Het elektronisch alternatief voor het patiëntendossier 
op papier. Het EPR bevat alle gegevens van een patiënt, 
waaronder demografische info, de onderzoeks-
opdrachten en de resultaten ervan, laboratorium-
rapporten, radiologische beelden en rapporten, 
behandelingsplannen, enz. Het kan eenvoudig in het 
hele ziekenhuis en zelfs daarbuiten geraadpleegd 
worden.

flexografie 
Een drukproces waarin flexibele drukplaten van rubber 
of fotopolymeer gebruikt worden om inkt direct op 
papier of een andere drager over te brengen. Het wordt 
veel gebruikt in de verpakkingsindustrie om flexibele 
materialen zoals draagtasjes, stof of plastic te 
bedrukken.

 geluidsregistratiefilm 
Op polyester gebaseerde film die speciaal ontworpen is 
voor het opnemen en printen van alle hedendaagse 
types van soundtracks, zoals analoge en digitale 
soundtracks, Dolby, DTS (Digital Theater Systems) en 

Woordenlijst
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SDDS (Sony Dynamic Digital Sound).
grafische film

(Polyester)materiaal waarop tekst en afbeeldingen 
fotografisch of digitaal vastgelegd worden. Bij 
vierkleurendruk is er een film per drukkleur. Meestal 
vormt de belichte film een tussenstap in het produceren 
van drukplaten of printed circuit boards.

grootformaatprinter
Soms ook breedformaatprinter genoemd. Het is een 
digitale inkjetprinter die op vellen of rollen van 24 inch 
of breder drukt. Toepassingen zijn o.a. posters voor 
binnen of buiten, bewegwijzering, vlaggen en 
productdisplays in winkels.

hardcopy printer 
Toestel voor het printen van medische beelden die 
afkomstig zijn van verschillende bronnen: 
röntgenstralen, CT-scans, MRI-scans, systemen voor 
computerradiografie, ... Agfa produceert zowel 
zogenaamde ‘natte’ als ‘droge’ printers. Natte 
lasertechnologie maakt gebruik van waterige chemische 
oplossingen voor de ontwikkeling van het beeld. De 
droge technologie print het beeld rechtstreeks van de 
computer op een speciale film door middel van 
thermische effecten. De toenemende digitalisering van 
beelden heeft niet geleid tot een kleinere vraag naar 
hardcopy printers. Integendeel, het gebruik van 
hardcopy blijft groeien, vooral in het milieuvriendelijke 
segment van het droge printen.

IMPAX 
zie: PACS

inkjetprinter
Elke printer die extreem kleine druppels inkt op papier 
plaatst om een beeld te vormen, gaande van kleine 
toestellen voor gebruik in kantoren, over middelgrote 
printers voor bijvoorbeeld posterdruk tot grote systemen 
voor industriële toepassingen zoals verpakkingen of 
decoratie.

inkjetdrukkop
De kern van een inkjetprinter, die een reeks straalkoppen 
bevat die druppels inkt sproeien.

JDF 
JDF is een opkomende industriestandaard die gecreëerd 
werd om de communicatie tussen verschillende 
toepassingen en systemen in de grafische industrie te 
vergemakkelijken, bijvoorbeeld tussen druk en 
afwerking van elke drukopdracht, en tussen productie- 
en beheersystemen. 

kleurenfilm voor het maken van kopieën (cinefilm) 
Film waarmee kopieën gemaakt worden van de 
moederversie van een bioscoopfilm. Deze kopieën 
worden aan de bioscopen geleverd.

kruisgemoduleerd rasteren
zie rasteren

laser
Afkorting van Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation: een instrument dat een enkele 
lichtfrequentie versterkt binnen het spectrum om een 
gerichte, intense straal te creëren. Deze lichtstraal kan 
gebruikt worden om gegevens op een drukplaat of een 
film te schrijven. Er zijn thermische lasers en 
zichtbaarlicht-lasers. De eerste worden gebruikt met 
hittegevoelige materialen; de laatste beschrijven 
materialen die gevoelig zijn voor licht en kunnen 
opgedeeld worden in groene, violette en rode 
laserstralen, afhankelijk van voor welke band van het 
zichtbaar-lichtspectrum ze gevoelig zijn. Rood wordt 
vandaag nog weinig gebruikt, terwijl de populariteit 
van violette lasers aanzienlijk verhoogd is door hun 
gebruiksgemak, betrouwbaarheid en lage kost.

MRI (Magnetic Resonance Imaging) 
Een medische beeldvormer die een magnetisch veld 
creëert rond de patiënt. Het systeem produceert 
beelden door radiogolven te pulseren, gericht op de te 
onderzoeken lichaamsdelen. Agfa’s productportfolio 
bevat geen MRI-scanners, maar zijn hardcopy printers 
kunnen erop aangesloten worden om hoogkwalitatieve 
afdrukken te produceren en zijn PACS-systeem wordt 
gebruikt om de digitale beelden te beheren.

non-destructive testing
De structuur en de tolerantie van materialen checken 
zonder ze te beschadigen of te vervormen. 

PACS (Picture Archiving and Communication System) 
Agfa’s PACS-systemen worden op de markt gebracht 
onder de naam IMPAX. PACS werd oorspronkelijk 
ontworpen om de distributie en archivering van de 
diagnostische beelden van radiologieafdelingen 
efficiënt te beheren. Door technologische evoluties en 
specifieke softwareontwikkelingen konden Agfa’s 
PACS-systemen ook snel door andere 
ziekenhuisafdelingen gebruikt worden.

phototooling film
Een film die de extreme lijnscherpte biedt die nodig is 
voor de miniaturisatie in de productie van printed 
circuit boards.

plaatbelichter
Een plaatbelichter ‘kopieert’ op een digitale manier 
gegevens van de computer op drukplaten, die dan 
ontwikkeld en op de drukpers geplaatst worden. Er zijn 
vlakbed- en trommelplaatbelichters. In de eerste blijven 
de platen vlak tijdens het belichtingsproces, terwijl ze 
in het laatste geval rondom of binnenin een trommel 
bevestigd worden.
zie ook: drukplaat

printed-circuit board (PCB)
Een dunne plaat (ook bord genoemd) waarop chips en 
andere elektronische componenten bevestigd worden. 
Computers bevatten een of meer borden.

proefdruk
- contractproefdruk
 De proefdruk die door de klant (de koper van drukwerk) 
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wordt goedgekeurd. Hij toont hoe de kleuren door de 
drukpers weergegeven zullen worden. De drukker gaat 
dus een ‘contract’ over de kleurendruk aan met de klant. 
Deze weergave van het uiteindelijke resultaat wordt 
mogelijk gemaakt door Agfa’s hoogtechnologische 
softwaresystemen voor kleurenbeheer.

- impositieproefdruk 
 Geeft de drukker de mogelijkheid te bepalen of de 

positie van de pagina’s op de drukplaat correct is. Dit is 
een cruciale controle voor de start van het drukken 
aangezien de pagina’s zonder goede plaatsing niet in de 
juiste volgorde gedrukt zullen worden voor het 
afwerken (vouwen, inbinden, kappen).

proefdrukken op afstand
Proefdrukken op afstand is een systeem waarbij een 
drukkerij een digitaal bestand naar een klant of 
ontwerper stuurt die dit in zijn eigen omgeving op een 
digitale proefdrukker print en bekijkt. Op die manier 
wordt tijd bespaard die anders nodig was om de 
proefdruk naar één of meerdere locaties te sturen.

rasteren 
Het creëren van een patroon van punten van 
verschillende grootte, gebruikt om kleuren- of 
grijswaardenbeelden weer te geven. Er bestaan 
verschillende rastertechnologieën:
- Amplitudegemoduleerd rasteren (AM) plaatst een 

vast aantal punten op een rechthoekige raster. De 
raster wordt gemeten in lijnen per inch (lpi). De 
grootte van het punt verandert volgens de 
toonwaarden van het beeld. Donkere tonen brengen 
grotere punten voort en lichtere gebieden hebben 
kleinere punten.

- Frequentiegemoduleerd (FM) rasteren, ook bekend 
als stochastisch rasteren, wijzigt de frequentie van de 
punten in plaats van de afmetingen. De punten 
worden niet in een vast patroon geplaatst maar in 
overeenstemming met de dichtheid van het af te 
beelden onderwerp.

- Kruisgemoduleerd rasteren (XM) gebruikt FM-
rastering in de lichte en schaduwgebieden en AM-
rastering in de middentonen. Bovendien gebruikt het 
een gepatenteerde technologie om geleidelijk over te 
gaan van een soort rastering naar de andere en om 
het kleinste punt te berekenen dat de pers kan 
drukken. Bijgevolg biedt deze techniek alle voordelen 
van de gecombineerde rastermethodes zonder de 
nadelen ervan. :Sublima is de eerste toepassing van 
XM-technologie, gepatenteerd door Agfa.

RIS (Radiologie-informatiesysteem of Radiology Information 
System) 

Een computergestuurde oplossing voor de planning, de 
follow-up en de communicatie van alle gegevens over 
patiënten en hun onderzoeken in de radiologieafdeling, 
startend vanaf het moment dat een onderzoek werd 
aangevraagd tot en met het rapport van de radioloog. 

RIS hangt nauw samen met PACS (voor de beelden die 
deel uitmaken van de onderzoeken).

software voor projectbeheer
Software die gebruikers de mogelijkheid geeft om 
vorderingen te traceren en het verloop en de levering 
van verschillende drukopdrachten van begin tot einde 
te beheren en om on line samen te werken met klanten 
en partners.

software voor workflowbeheer
Software die operators in staat stelt het 
drukvoorbereidingsproces te controleren via een 
interface. Ze stroomlijnt de opdrachten door de 
individuele stappen in het drukvoorbereidingsproces te 
automatiseren, wat tijd bespaart en kosten reduceert.

violette lasertechnologie 
Violette lasertechnologie belicht drukplaten door 
gebruik te maken van de violette band van het zichtbaar 
lichtspectrum. Ze zorgt voor een snelle productie, 
eenvoudige bediening en grote betrouwbaarheid. 
zie ook: laser 

zeefdruk
Drukproces waarbij de inkt door een metalen of nylon 
zeef op het papier wordt gegoten, dat waterafstotend 
gemaakt is in de delen die niet bedrukt moeten worden 
door middel van sjablonen.
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MILJOEN EURO 2004 2003 2002 2001 2000

Omzet 3.762 4.215 4.683 4.911 5.260
Kostprijs van verkopen (2.265) (2.449) (2.705) (3.119) (3.171)

Brutowinst 1.497 1.766 1.978 1.792 2.089

Verkoopkosten (701) (790) (902) (970) (1,000)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (191) (233) (248) (231) (224)
Algemene beheerskosten (268) (297) (277) (310) (279) 
Overige bedrijfsopbrengsten 540 661 318 294 233
Overige bedrijfskosten (1.004) (579) (476) (839) (418) 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten (127) 528 393 (264) 401

Renteopbrengsten (-kosten) – netto (19) (28) (40) (63) (81) 
Overige financiële 
opbrengsten (-kosten) – netto (37) (43) (57) (57) (49)

Winst (verlies) uit financiële activiteiten (56) (71) (97) (120) (130)

Winst (verlies) voor belastingen (183) 457 296 (384) 271

Belastingbaten (-lasten) 39 (135) (99) 133 (96)

Geconsolideerde winst (verlies) 
na belastingen (144) 322 197 (251) 175

Minderheidsbelangen 1 1  - 1 1 
Aandeel in de winst (verlies) van 
investeringen in deelnemingen opgenomen
volgens de ‘equity’-methode - - (3) (38) (7)

Nettowinst (verlies) (143) 323 194 (288) 169

Gewone winst per aandeel (Euro) (1,14) 2,44 1,39 (2,06) 1,2
Verwaterde winst per aandeel (Euro) (1,13) 2,44 1,39 (2,06) 1,2

AGFA-GEVAERT GROEP 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENINGEN 2000-2004
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MILJOEN EURO 31 DEC.  31 DEC.  31 DEC.  31 DEC.  31 DEC. 

 2004 2003 2002 2001 2000

Activa
Vaste activa 1.011 976 1.174 1.233 1.487
Immateriële activa 338 325 456 403 379
Materiële vaste activa 519 616 672 780 994
Investeringen in deelnemingen 38 32 40 49 114
Langlopende termijnleningen 112 - - - -
Derivaten 4 3 6 1  -

Vlottende activa 2.035 2.652 2.717 3.006 3.411
Voorraden 576 813 948 1.055 1.293
Handelsvorderingen 744 826 959 1.125 1.316
Overige vorderingen en overige vlottende activa 391 569 630 580 509
Geldmiddelen en kasequivalenten 293 397 145 224 228
Overlopende rekeningen 18 18 30 21 65
Derivaten 13 29 5 1  -

Uitgestelde belastingvorderingen 310 211 268 288 172

Totale activa 3.356 3.839 4.159 4.527 5.070

Verplichtingen
Eigen vermogen 1.080 1.371 1.383 1.267 1.570
Maatschappelijk kapitaal van Agfa-Gevaert N.V. 140 140 140 140 140
Uitgiftepremies van Agfa-Gevaert N.V. 107 107 107 107 107
Ingehouden winsten 1.284 1.056 962 1.281 1.124
Reserves  (264) (260) (20) (5) -
Nettowinst (-verlies) (143) 323 194  (288) 169
Valutakoersverschillen (44) 5  - 32 30

Minderheidsbelangen 2 2 3 1 7

Langlopende verplichtingen 1.052 1.424 1.598 1.894 1.825
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 727 799 843 879 778
Langlopende verplichtingen met betrekking tot het personeel 35 36 39 46 59
Langlopende rentedragende verplichtingen 247 558 665 898 970
Langlopende voorzieningen 43 27 37 57 18
Derivaten - 4 14 14  -

Kortlopende verplichtingen 1.185 1.010 1.119 1.334 1.542
Kortlopende rentedragende verplichtingen 239 72 53 168 405
Handelsschulden 369 304 322 352 281
Overige te betalen posten 211 205 249 290 287
Kortlopende verplichtingen met betrekking tot het personeel 72 85 105 103 117
Kortlopende voorzieningen 282 327 380 380 396
Overlopende rekeningen  5 7  9  31  56
Derivaten  7 10  1  10  -

Uitgestelde belastingverplichtingen  37 32  56  31  126

Totale verplichtingen  3.356 3.839  4.159  4.527  5.070

AGFA-GEVAERT GROEP

GECONSOLIDEERDE BALANSEN 2000-2004
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MILJOEN EURO 2004 2003 2002 2001 2000

Geldmiddelen en kasequivalenten 
bij het begin van het jaar 394 141 223 220 130

Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten (127) 528 393 (264) 401
Over de verslagperiode verschuldigde belastinglasten  (84) (102) (70) (17) (116)
Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 291 216 270 434 286
Wijzigingen in de reële waarde van derivaten 4 3  (8) 9  -
Wijzigingen in de langlopende voorzieningen  (11) (86) (76) 91 (38)
Verliezen/(winsten) uit de realisatie van vaste activa (17) 2 (27) (27) (7)
Winst/(verlies) uit verkopen   (126) (231)  -  -  -
Verlies op afgestoten netto activa 270 - - - -
Belastinglast op verkopen  46 63  -  -  -
Bruto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 246 393 482 226 526

Daling/(stijging) van de voorraden 81 80 70 282 (53)
Daling/(stijging) van de handelsvorderingen (58) 62 125 223 120
Stijging/(daling) van de handelsschulden 83 7 (17) 52 (7)
Wijzigingen in de kortlopende voorzieningen  (34) (9) 14 (61) (45)
Wijzigingen in de overige kortlopende 
activa en verplichtingen (13) (11) (63) 16 (105)
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 305 522 611 738 436

Investeringen in immateriële activa (12) (28) (41) (26) (21)
Investeringen in materiële vaste activa (100) (150) (126) (160) (194)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa  1 - 1 1 10
Ontvangsten uit de verkoop van materiële 
vaste activa 55 8 58 50 84
Afstotingen 129 241 - - 19
Netto investeringen in deelnemingen en 
financiering toegekend aan cliënteel 6 6 (72) (36) (101)
Overnames  (122) - (178) (65) (116)
Ontvangen rente en dividenden 18 24 48 45 64
Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten (25) 101 (310) (191) (255)

Kapitaalverhogingen - - - - 2
Betaalde dividenden (95) (67) (32) (63) (46)
Ingekochte eigen aandelen  - (253) (12) -  -
Netto uitgifte van leningen (231) 19 (261) (336) 96
Betaalde rente (39) (56) (87) (106) (139)
Overige financieringskasstromen  (22) (1) 16 (40) (10)
Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten (387) (358) (376) (545) (97)

Kasstromen tijdens de periode (107) 265  (75) 2 84
Impact van wijziging in de consolidatiekring  - - 1  - 4
Impact van valutakoersverschillen  3 (12) (8) 1 2
Geldmiddelen en kasequivalenten 
per einde boekjaar 290 394 141 223 220

AGFA-GEVAERT GROEP

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2000-2004
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Informatie voor de 
aandeelhouders  

Notering Aandelenbeurs van Brussel en Frankfurt 
Reuters ticker AGFAt.BR/AGEG.DE
Bloomberg ticker AGFB BB/AGE GR 
Datastream B:AGF

2 % Aandelen in eigen bezit
10 % Highfields Capital Management
27 % Gevaert
61 % Vrij in omloop

Eerste notering 1 juni 1999
Aantal uitstaande aandelen op 31 dec. 2004 126.054.680
Beurskapitalisatie op 31 dec. 2004 3,215 miljard euro

Afdeling Investor Relations Tel.: +32.(0)3.444 3923
Septestraat 27 Fax: +32.(0)3.444 4485
B-2640 Mortsel, België investor.relations@agfa.com
www.agfa.com/investors

Jaarlijkse Algemene Vergadering 26 april 2005 om 11 uur
Buitengewone Algemene Vergadering 26 april 2005 volgend op JAV
Uitbetaling dividend 2004 27 april 2005
Resultaten eerste kwartaal 2005 12 mei 2005
Resultaten halfjaar 2005  18 augustus 2005
Resultaten derde kwartaal 2005  17 november 2005
Volledig jaarresultaat 2005 maart 2006
Jaarlijkse Algemene Vergadering 25 april 2006 om 11 uur 

Aandeelhoudersstructuur 

Aandeleninformatie 

Het Agfa-aandeel 
tegenover de Bel-20

Contactadres voor 
aandeelhouders

Financiële kalender 
2005-2006
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IN EURO 2004 2003 2002 2001 2000
Winst per aandeel (nettoresultaat) (1,14) 2,44 1,39 (2,06) 1,21
Netto bedrijfskasstroom per aandeel 2,42 3,95 4,38 5,27 3,11
Bruto dividend 0,60 0,75 0,50 0,23 0,45
Beurskoers aan het einde van het jaar 24,96 22,60 21,25 15,19 25,39
Hoogste beurskoers van het jaar 25,90 22,71 21,41 25,85 29,16
Laagste beurskoers van het jaar 18,24 16,35 12,95 10,90 17,07
Gemiddeld volume verhandelde aandelen/dag 364.220 207.507 156.681 136.710 225.084
Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen* 126.008.540 132.045.438 139.611.425 139.927.261 140.000.000
* uitstaande aandelen, exclusief aandelen in eigen bezit 
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