
1 
 

 

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET 
SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2018 
 
De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 30 juni 2018, evenals de bijhorende toelichtingen hebben niet het voorwerp 
uitgemaakt van een nazicht door KPMG Bedrijfsrevisoren. 
 

1.1 Verkorte geconsolideerde balans 
In miljoen euro Toelichting  30 juni 2018 1 januari 2018 * 31 december 2017 
 
ACTIVA 

 Vaste activa  1.014  985  985 
 Goodwill  516  509  509 
 Immaterële activa  82  80  80 
 Materiële vaste activa  190  190  190 
 Geassocieerde deelnemingen  5  5  5 
 Financiële activa 14 10  11  11 
 Handelsvorderingen 14 14  14  14 
 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 14 73  55  55 
 Overige activa  5  6  6 
 Uitgestelde belastingvorderingen  119  115  115 
 
 Vlottende activa  1.279  1.248  1.248 
 Voorraden  516  476  487 
 Handelsvorderingen 14 384  419  503 
 Contractuele activa uit contracten met klanten  120  105  - 
 Actuele vorderingen uit winstbelastingen  61  63  63 
 Overige belastingvorderingen   38  23  23 
 Vorderingen uit leaseovereenkomsten  22  30  30 
 Overige vorderingen 14 15  14  14 
 Overige activa  32  34  44 
 Derivaten 14 2  16  16 
 Geldmiddelen en kasequivalenten 14 89  68  68 
 Totaal Activa  2.293  2.233  2.233 
 
 EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 
 Eigen vermogen  306  307  307 
 Toewijsbaar aan aandeelhouders van de Onderneming  270  275  275 
 Maatschappelijk kapitaal  187  187  187 
 Uitgiftepremies  210  210  210 
 Ingehouden winsten  888  878  878 
 Reserves  (81)  (69)  (69) 
 Valutakoersverschillen  (10)  (8)  (8) 
 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: 
    herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde  
    van toegezegdpensioenregelingen  (924)  (923)  (923) 
 Toewijsbaar aan minderheidsbelangen  36  32  32 
 
 Langlopende verplichtingen  1.291  1.241  1.241 
 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 6 1.138  1.149  1.149 
 Overige personeelsbeloningen  14  13  13 
 Rentedragende verplichtingen 14 112  47  47 
 Voorzieningen  5  5  5 
 Uitgestelde belastingverplichtingen  17  21  21 
 Handelsschulden 14 2  3  4 
 Verplichtingen uit contracten met klanten   1  1  - 
 Overlopende rekeningen  2  2  2 
 
 
De toelichtingen op bladzijden 7 tot 19 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten 
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1.1 Verkorte geconsolideerde balans (vervolg) 
In miljoen euro Toelichting  30 juni 2018 1 januari 2018 * 31 december 2017 

 
 Kortlopende verplichtingen  696  685  685 
 Rentedragende verplichtingen 14 32  39  39 
 Voorzieningen  41  49  49 
 Handelsschulden 14 225  220  220 
 Verplichtingen uit contracten met klanten   167  145  128 
 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen  51  53  53 
 Overige belastingverplichtingen  46  34  34 
 Overige te betalen posten 14 10  13  12 
 Personeelsbeloningen  115  128  128 
 Overige verplichtingen  5  2  3 
 Derivaten 14 4  2  2 
 Totaal eigen vermogen en verplichtingen  2.293  2.233  2.233 
 
*Gedurende 2018 heeft de Groep het boekhoudkundig beleid dat ook in voorgaande jaren gold consequent toegepast, met uitzondering van de weergave 
van de geconsolideerde balans die ten gevolge van de toepassing van de nieuwe IFRS standaard, IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’, 
gewijzigd is. De Groep heeft de nieuwe standaard toegepast volgens de cumulatieve methode, waarbij het effect van eerste toepassing wordt getoond op 1 
januari 2018. Dit betekent dat de Groep de nieuwe vereisten van de standaard niet toepast op vergelijkbare periodes voorgesteld. Meer toelichtingen 
hieromtrent worden gegeven in sectie 1.5. ‘Geselecteerde toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten’ van dit 
halfjaarverslag.  

 
1.2 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening en verkort geconsolideerd overzicht van 

gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
In miljoen euro Toelichting 6 maanden  6 maanden 
  eindigend     eindigend 

   op 30 juni 2018 op 30 juni 2017 

 
 Opbrengsten 8 1.108  1.210 
 Kostprijs van de verkopen  (750)  (805) 
 Brutowinst  358  405 
 Verkoopkosten  (161)  (174) 
 Kosten van onderzoek en ontwikkeling  (73)  (74) 
 Algemene beheerskosten  (86)  (86) 
 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op handels – en   (1)  1 
 overige vorderingen inclusief activa uit contracten met klanten – netto bedrag 
 Overige bedrijfsopbrengsten  34  32 
 Overige bedrijfskosten  (25)  (36) 
 Winst uit bedrijfsactiviteiten 7 46  68 
  
 Financieringsbaten (-kosten) – netto  (3)  (3) 
 Financieringsbaten 9 1  1 
 Financieringskosten  9 (4)  (4) 
 Overige financieringsbaten (-kosten) – netto  (17)  (17) 
 Overige financieringsbaten 9 3  5 
 Overige financieringskosten 9 (20)  (22) 
 Nettofinancieringskosten  (20)  (20) 
 
 Winst (verlies) voor belastingen 7 26  48 
 Winstbelastingen  (13)  (13) 
 Winst (verlies) over het boekjaar  13  35 
 
De toelichtingen op bladzijden 7 tot 19 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten 
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1.2 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening en verkort geconsolideerd overzicht van 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (vervolg) 

 
In miljoen euro Toelichting 6 maanden  6 maanden 
  eindigend     eindigend 

   op 30 juni 2018 op 30 juni 2017 
 Winst (verlies) toewijsbaar aan: 
 Aandeelhouders van de Onderneming  10  32 
 Minderheidsbelangen  3  3 
 
 
Gedurende 2018 heeft de Groep het boekhoudkundig beleid dat ook in voorgaande jaren gold consequent toegepast, met uitzondering van de weergave van 
de geconsolideerde winst- en verliesrekening die ten gevolge van de toepassing van de nieuwe IFRS standaard, IFRS 9 ’Financiële Instrumenten’. Deze 
standaard vereist dat de bijzondere waardeverminderingsverliezen op handels- en overige vordering en op activa uit contracten met klanten apart getoond 
worden op de winst- en verliesrekening. Vergelijkende cijfers van voorgaande periode werden aangepast. Per 30 juni 2017 werd een bedrag van 2 miljoen 
euro geherklasseerd uit de overige financieringsbaten en een bedrag van 1 miljoen euro geherklasseerd uit de overige financieringskosten.  
In het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten werden de veranderingen van investeringen, gewaardeerd aan reële 
waarde via de niet-gerealiseerde resultaten, verschoven naar de sectie ‘Niet gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en 
verliesrekening. ‘ 
Meer toelichtingen hieromtrent worden gegeven in sectie 1.5. ‘Geselecteerde toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten’ 
van dit halfjaarverslag.  
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1.2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening en verkort geconsolideerd overzicht van 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (vervolg) 

 
In miljoen euro  6 maanden  6 maanden 
  eindigend     eindigend 

   op 30 juni 2018 op 30 juni 2017 

 
 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
 
 Winst (verlies) over het boekjaar  13   35 
  
 Niet-gerealiseerde resultaten 
 Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de  
 winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen 
  geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
 Valutakoersverschillen:  (1)   (25) 
  Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten  (1)   (25) 
  Valutakoersverschillen die zijn overgeboekt naar de  
  winst- en verliesrekening naar aanleiding van de afstoting   -   - 
  van een buitenlandse activiteit 
  Nettowinst (verlies) op de afdekking van de netto-investering 
     in een buitenlandse activiteit  -   - 
  Winstbelasting op de nettowinst (verlies) op de afdekking van 
     de netto-investering in een buitenlandse activiteit  -   - 
 Kasstroomafdekkingen:  (11)   8 
  Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van 
     kasstroomafdekkingen  (5)   20 
  Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 
      die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening  (5)   - 
  Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar  
      de initiële boekwaarde van het ingedekte actief  (5)   (7) 
  Winstbelastingen  4   (5) 
  
 Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden 
    naar de winst- en verliesrekening: 
  Investeringen gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde 
  resultaten – veranderingen in reële waarde *  (1)   - 
  Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van 
   toegezegdpensioenregelingen  -   - 
  Winstbelasting op de herwaardering van de nettoverplichting 
   uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen  (1)   - 
   
 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar, 
    na winstbelastingen  (14)   (17) 
 
 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten  (1)   18 
 toewijsbaar aan: 
  Aandeelhouders van de Onderneming  (5)   16 
  Minderheidsbelangen  4   2 
 

Het verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de huidige tussentijdse periode (2de kwart. eindigend  30 juni 
2018) met vergelijkende overzichten voor de vergelijkbare tussentijdse periode over het onmiddellijk voorgaande jaar, zoals vereist door IAS 34.20, werd 
bijgevoegd als addendum. 

 
De toelichtingen op bladzijden 7 tot 19 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten 
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1.3 Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 

In miljoen euro         Toelichting              6 maanden eindigend 6 maanden eindigend  
                                                                                                                       op 30 juni 2018  op 30 juni 2017 
 

 
 Winst (verlies) over het boekjaar      13   35 
 Winstbelastingen      13   13 
 Aandeel in de resultaten van geassocieerde deelnemingen        -      - 
 Netto financieringskosten      20   20 
 
             Winst uit bedrijfsactiviteiten      46   68 
 
 Aanpassingen voor  
 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen      27   27 
 Overige niet kaskosten      70   70 
  
 Wijzigingen in: 
 Voorraden      (56)  (72) 
 Handelsvorderingen        33     - 
 Contractuele activa uit contracten met klanten      (16)     - 
 Handelsschulden         4   15 
 Uitgestelde opbrengsten en ontvangsten vooruitbetalingen         -   27 
 Contractuele verplichtingen uit contracten met klanten       23     - 
 Ander werkkapitaal       (1)  (12) 
 
 Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen     (101)  (109) 
 Uitgaande kasstroom voor voorzieningen       (14)   (10) 
  Veranderingen in de lease-portfolio         (9)      2 
 Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten          6      6 
 Betaalde belastingen       (10)    (7) 
 Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten        (4)    (1) 
  
 Investeringsuitgaven     (22)  (18) 
 Ontvangen uit de verkoop van activa         7     3 
 Overnames  10    (13)    (2) 
 Ontvangen rente         1     1 
 Ontvangen dividenden         -     - 
 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten     (27)  (16) 
 
 Betaalde rente en dividenden       (6)    (6) 
 Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen         -  (10) 
 Ontvangsten van leningen       56     - 
 Terugbetalingen van leningen         -  (11) 
 Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten        6     - 
 Overige financieringsbaten / (kosten)      (1)     - 
 Overige financieringskasstromen       (12) 
 Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten      55  (39) 
 
 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten      24  (56) 
  
 Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari      67  127 
 Impact van valutakoersverschillen      (4)  (2) 
 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten      24  (56) 
 Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni      87  69 
 
 
De toelichtingen op bladzijden 7 tot 19 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten 
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1) Gedurende 2018 heeft de Groep de presentatie van het geconsolideerde kasstroomoverzicht gewijzigd door toevoeging van een aparte weergave van de 
volgende niet-kaskosten: afwaarderingen op voorraden, bijzondere waardeverminderingsverliezen op handelsvorderingen, toevoegingen en terugnames van 
provisies en opgebouwde aan de periode toegewezen kosten voor personeelsbeloningen, toegezegdpensioenregelingen en andere personeelsplannen. Deze 
overige niet-kaskosten werden voorheen inbegrepen in wijzigingen van overige kortlopende activa en verplichtingen en veranderingen in langlopende en 
kortlopende voorzieningen en personeelsverplichtingen. Het management meent dat deze gewijzigde presentatie meer relevante informatie verschaft aan de 
lezer van de geconsolideerde financiële staten. De Groep heeft vergelijkende informatie van het voorgaande boekjaar aangepast.  
2) Gedurende 2018 heeft de Groep het boekhoudkundig beleid dat ook in voorgaande jaren gold consequent toegepast met uitzondering van de weergave 
van de geconsolideerde balans en het geconsolideerd kasstroomoverzicht die beiden gewijzigd zijn tengevolge van de implementatie van IFRS 15 
‘Opbrengsten uit contracten met klanten’. De Groep heeft deze nieuwe standaard toegepast volgens de cumulatieve methode, waarbij het effect van eerste 
toepassing wordt getoond op 1 januari 2018. Dit betekent dat de Groep de nieuwe vereisten van de standaard niet toepast op vergelijkende jaarperioden die 
worden voorgesteld. Tengevolge de wijzigingen van de nieuwe standaard IFRS 15, zijn de kasstromen uit wijzigingen van overige kortlopende activa en 
verplichtingen niet vergelijkbaar met 2017 omwille van het feit dat de kas-instromen en -uitstromen van contractuele activa en verplichtingen verbonden 
aan contracten met klanten voor 2017 vervat zaten in wijzigingen in voorraden, wijzigingen in handelsvorderingen en wijzigingen in overige kortlopende 
activa en verplichtingen. Meer informatie wordt verschaft in voetnoot 1 van de geconsolideerde balans.  
3) Negatieve banksaldi zijn gepresenteerd in aftrek van kasmiddelen en voorheen inbegrepen in ontvangsten en terugbetalingen van leningen (31 december 
2017: 1 miljoen euro/ 30 juni 2018: 2 miljoen euro). 

 
1.4 Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 

 Toewijsbaar aan aandeelhouders van de Onderneming 

 

 

In miljoen euro 

Maatschap-

pelijk kapitaal 

Uitgifte-

premie 

Ingehouden 

winsten 

Eigen 

aandelen 

Reële waarde 

reserve 

Afdekkings-

reserve 

Herwaardering van de 

netto -verplichting uit 
hoofde van toegezegd 

pensioenregelingen 

Valuta-
koers 

verschillen Totaal 

Toewijsbaar aan 
minderheids-

belangen 

Totaal eigen 

vermogen 

Balans op 1 januari 2017 187 210 841 (82) 2 1 (976) 32 215 37 252 

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten over de periode  

Winst (verlies) over de periode - - 32 - - - - - 32 3 35 

Niet-gerealiseerde resultaten na 

winstbelastingen - - - - - 8 - (24) (16) (1) (17) 

Totaal van gerealiseerde en niet-

gerealiseerde resultaten over de 

periode - - 32 - - 8 - (24) 16 2 18 

Transacties met aandeelhouders, 
rechtstreeks verwerkt in het eigen 

vermogen  

Dividenden - - - - - - - - - (10) (10) 

Totaal van transacties met 

aandeelhouders, rechtstreeks 

verwerkt in het eigen vermogen - - - - - - - - - (10) (10) 

Balans op 30 juni  2017 187 210 873 (82) 2 9 (976) 8 231 29 260 

   

Balans op 1 januari 2018 187 210 878 (82) 3 10 (923) (8) 275 32 307 

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten over de periode    

Winst (verlies) over de periode - - 10 - - - - - 10 3 13 

Niet-gerealiseerde resultaten na 

winstbelastingen - - - - (1) (11) (1) (2) (15) 1 

 

(14) 

Totaal van gerealiseerde en niet-

gerealiseerde resultaten over de 

periode - - 10 - (1) (11) (1) (2) (5)             4         (1) 

Transacties met aandeelhouders, 

rechtstreeks verwerkt in het eigen 

vermogen  

Dividenden - - - - - - - - - - - 

Totaal van transacties met 

aandeelhouders, rechtstreeks 

verwerkt in het eigen vermogen - - - - - - - - - - - 

Balans op 30 juni  2018 187 210 888 (82) 2 (1) (924) (10) 270 36 306 

De toelichtingen op bladzijden 7 tot 19 maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten 
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1.5 Geselecteerde toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten voor het 

semester afgesloten op 30 juni 2018 

 

1. Rapporterende entiteit 

Agfa-Gevaert NV (de “Onderneming”) is een vennootschap die gevestigd is in België. De verkorte 
geconsolideerde tussentijdse financiële staten van de Onderneming per en voor de zes maanden eindigend op 
30 juni 2018 omvat de Onderneming en haar dochtervennootschappen (samen de “Groep” genoemd) en 
investeringen van de Groep verwerkt volgens de ‘equity’-methode. De geconsolideerde financiële staten van 
de Groep per en voor het jaar eindigend op 31 december 2017 zijn beschikbaar op de website van de 
onderneming: www.agfa.com.  

 
 

2. Conformiteitsverklaring 

Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten werden opgesteld overeenkomstig IAS 34 
Tussentijdse Financiële Verslaggeving zoals aangenomen door de Europese Unie op 30 juni 2018. Ze 
bevatten niet alle informatie die nodig is voor de volledige jaarlijkse financiële staten en dienen te worden 
gelezen in samenhang met de geconsolideerde financiële staten van de Groep per en voor het jaar eindigend 
op 31 december 2017. Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten werden door de Raad van 
Bestuur voor publicatie vrijgegeven op 21 augustus 2018. 

 
 

3. Grondslagen voor financiële verslaggeving 

De Groep heeft voor deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten het boekhoudkundig beleid 
toegepast dat ook gold bij de opstelling van de geconsolideerde financiële staten per en voor het jaar 
eindigend op 31 december 2017 met uitzondering van zoals hierna beschreven. De Groep heeft de standaard 
IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’ en de standaard IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ voor de 
eerste maal toegepast vanaf 1 januari 2018.  
 
De toepassing van IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’ heeft geen materiële impact gehad op 
de geconsolideerde financiële staten maar heeft de presentatie ervan aangepast. De Groep heeft de nieuwe 
standaard toegepast volgens de cumulatieve methode, waarbij het effect van eerste toepassing wordt getoond 
op 1 januari 2018. Dit betekent dat de Groep de nieuwe vereisten van de standaard niet toepast op de 
voorgestelde vergelijkbare periode. 
 
De nieuwe standaard introduceert het concept van activa en verplichtingen uit contracten met klanten en 
vereist dat deze als een aparte rubriek op de balans getoond worden. Per 31 december 2017 zaten deze activa 
en verplichtingen vervat in andere rubrieken op de balans. Op 1 januari 2018 werden de ‘Op te maken 
facturen’ (84 miljoen euro) die voorheen begrepen waren in de rubriek ‘Handelsvorderingen’ geherklasseerd 
naar ‘contractuele activa verbonden aan contracten met klanten’. Herklasseringen vanuit de rubriek 
‘Voorraad’ naar ‘contractuele activa verbonden aan contracten met klanten’ bedragen 11 miljoen euro en 
hebben voornamelijk betrekking op werken in uitvoering. Herklasseringen vanuit ‘Overige Activa’ naar 
‘contractuele activa verbonden aan contracten met klanten’ bedragen 10 miljoen euro en betreffen contracten 
die de Groep afsloot met derden voor de levering van ondersteunende diensten die de Groep in staat stellen 
om onderhoudscontracten te voldoen met haar klanten. Langs de passiefzijde bevatten ‘Contractuele 
verplichtingen uit contracten met klanten’, ‘uitgestelde opbrengsten en vooruitbetalingen’ ten belope van 
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128 miljoen euro, voorheen apart gepresenteerd in een aparte rubriek van de geconsolideerde balans alsook 
te betalen bonussen en kortingen aan klanten voor goederen en diensten verkocht gedurende de periode ten 
belope van 17 miljoen euro. Deze bonussen en kortingen aan klanten werden voorheen gepresenteerd onder 
omzet-gerelateerde voorzieningen.  
 
De toepassing van IFRS15 heeft geen impact gehad noch op het bedrag van de erkende omzet noch op het 
tijdstip van omzeterkenning. Er werd geen effect geboekt in Ingehouden winsten per 1 januari 2018.  
 
Met betrekking tot financiële instrumenten, heeft de Groep in haar halfjaarverslag de vereisten van de 
nieuwe IFRS 9 standaard ‘Financiële Instrumenten’ toegepast. IFRS 9 stelt een nieuw model voorop voor de 
classificatie en waardering van financiële activa en verplichtingen waarbij deze gewaardeerd dienen te 
worden in overeenstemming met het business-model dat gebruikt wordt om deze activa en verplichtingen te 
beheren overeenkomstig de kenmerken van de kasstromen verbonden aan deze activa en verplichtingen. 
Verdere toelichtingen hieromtrent worden gegeven in toelichting 14 van dit halfjaarverslag.  
 
Met betrekking tot bijzondere waardeverminderingsverliezen heeft IFRS 9 een model geïntroduceerd dat 
rekening houdt met verwachte verliezen op het moment dat het actief voor de eerste maal geboekt wordt. De 
methodologie voor de evaluatie van bijzondere waardeverminderingsverliezen, gebaseerd op individueel 
nazicht van uitstaande vorderingen en rekening houdend met toekomstgerichte informatie, werd reeds 
gehanteerd door de Groep. Daarom zal de toepassing van IFRS 9 geen materieel effect hebben op de 
geconsolideerde financiële staten.  
 
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten worden voorgesteld in euro, afgerond naar het 
dichtstbijzijnde miljoen. 

4. Kritische boekhoudkundige ramingen en beoordelingen 

De opstelling van tussentijdse financiële staten vereist een zekere oordeelsvorming door het management en 
het gebruik van bepaalde schattingen en veronderstellingen die de toepassing van het boekhoudkundig beleid 
en de gerapporteerde bedragen van activa en passiva, opbrengsten en kosten beïnvloeden. Werkelijke 
resultaten kunnen afwijken van de schattingen.  
Bij het opstellen van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten waren de beoordelingen van 
het management inzake de toepassing van het boekhoudkundig beleid van de Groep en de belangrijkste 
bronnen van onzekerheid bij ramingen dezelfde als degene die golden voor de geconsolideerde financiële 
staten per en voor het jaar eindigend op 31 december 2017.   
 

5. Toetsing op bijzondere waardevermindering van goodwill en immateriële activa met een onbepaalde 
gebruiksduur 

Eénmaal per jaar moet een waardeverminderingstest worden uitgevoerd, telkens op hetzelfde moment, tenzij 
aanwijzingen aanleiding zouden geven tot een bijzonder waardeverminderingsverlies op een eerder moment. 
De Groep voert zijn waardeverminderingstest uit in het vierde kwartaal.  
Overeenkomstig IAS 36.99 heeft het management besloten om geen formele waardeverminderingstest uit te 
voeren op 30 juni 2018 omdat uit de jaarlijkse waardeverminderingstest uitgevoerd op het niveau van de 
kasstroomgenererende eenheid geen bijzondere waardevermindering was gebleken op 31 december 2017 en 
omdat aan de volgende criteria werd voldaan op 30 juni 2018:  
 
- De activa en passiva die deel uitmaken van de eenheden zijn niet aanzienlijk gewijzigd sinds het 

vierde kwartaal van 2017; 



9 
 

 

- De berekening van de realiseerbare waarde die dateerde van het vierde kwartaal van 2017 
resulteerde in een bedrag dat de boekwaarde van de eenheden overschreed met een aanzienlijke 
marge; 

- Op basis van een analyse van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en omstandigheden die 
zijn gewijzigd sinds het vierde kwartaal van 2017 is het weinig waarschijnlijk dat een actuele 
berekening van de realiseerbare waarde lager zou zijn dan de huidige boekwaarde van de eenheden.
  

6. Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagvergoedingen 

 
In miljoen euro 30 juni 2018 31 december 

2017 
 

Nettoverplichting in materiële 
landen 

1.075 1.079 

Nettoverplichting in niet‐
materiële landen 

39 42 

Langetermijnontslagvergoedingen 24 28 
Totale nettoverplichting 1.138 1.149 

 
Voor de bepaling van haar verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding per 30 juni 2018 heeft de 
Groep de vereisten van IAS19 (gewijzigd 2011) toegepast. 
 
De evolutie in de eerste zes maanden van 2018 in de boekwaarde van de nettoverplichting uit hoofde van 
toegezegdpensioenregelingen voor de materiële landen, met name 4 miljoen euro, wordt verklaard door de 
totale pensioenkost weergegeven in de winst- en verliesrekening ten bedrage van 31 miljoen euro, door de 
Onderneming rechtstreeks betaalde werkgeversbijdragen en uitkeringen voor 40 miljoen euro, het resterend 
verschil wordt verklaard door valutakoersverschillen (5 miljoen euro). De totale pensioenkost van 31 
miljoen euro omvat tevens de pensioenkost van de Belgische toegezegdebijdrageregelingen met 
gewaarborgd rendement voor 9 miljoen euro. De werkgeversbijdragen over de eerste zes maanden van 2018 
werden eveneens voor dit bedrag geïmpacteerd. 

 
Er werden geen actuariële berekeningen op 30 juni 2018 uitgevoerd. Gedetailleerde berekeningen worden 
uitsluitend op jaareinde uitgevoerd. Om de sensitiviteit van de Groep ten aanzien van de disconteringsvoeten 
te begrijpen – over het algemeen de meest bepalende factor in de omvang van de nettopensioenverplichting 
– verwijzen we naar het Jaarlijks Financieel Verslag over 2017, toelichting 24 ‘Personeelsbeloningen‘ bij de 
geconsolideerde jaarrekening. 
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7. Te rapporteren segmenten 

Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 
In miljoen 
euro 

Agfa Graphics Agfa HealthCare Agfa Specialty 
Products 

Totaal 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Opbrengsten 520 609 487 503 101 98 1.108 1.210 
Recurrente 
EBIT (*) 

   9 31      40  36  12  8     61      75 

Resultaat 
van het 
segment  
(**) 

   5 28 31  34  11  8    47      70 

 
(*) Recurrente EBIT is het resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor reorganisatiekosten en niet-recurrente 
resultaten. Onder niet-recurrente resultaten worden onder meer resultaten uit de verkoop van gronden en 
gebouwen, pensioenkosten van verstreken diensttijd en bijzondere waardeverminderingsverliezen begrepen.  
(**) Resultaat van het segment is de winst uit bedrijfsactiviteiten. 

 
 

Reconciliatie van de winst- en verliesrekening 
                                        Voor de zes maanden eindigend op 30 juni  
        2018 2017 
In miljoen euro   
 
Resultaat van het segment 47 70 
Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten niet toegewezen   
aan de te rapporteren segmenten (1)  (2)  
 ____ ____ 
Winst uit bedrijfsactiviteiten 46 68 
Overige niet-toewijsbare bedragen: 
Financieringsbaten (-kosten) – netto (3) (3) 
Overige financieringsbaten (-kosten) – netto (17) (17) 
Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van 
Geassocieerde deelnemingen - - 
 ____ ____ 
Geconsolideerde winst (verlies) voor belastingen 26 48 
 
 
Reconciliatie van de recurrente EBIT 
                                     Voor de zes maanden eindigend op 30 juni  
        2018 2017 
In miljoen euro   
 
Recurrente EBIT van het segment 61 75 
Recurrente EBITuit bedrijfsactiviteiten niet toegewezen   
aan de te rapporteren segmenten (1)  (2) 
 ____ ____ 
Recurrente EBIT 60 73 
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8. Opbrengsten 
In miljoen euro              30 juni 2018 

Opbrengsten uit contracten met klanten      1.103 

Opbrengsten uit andere bronnen 

  Opbrengsten uit kasstroomafdekkingen              5 

                 

Totale Opbrengsten            1.108 

 

De opdeling van Opbrengsten zoals vereist door IFRS 15 per 30 juni 2018 kan als volgt voorgesteld worden: 

IN MILJOEN EURO AGFA 
GRAPHICS 

AGFA 
HEALTHCARE 

AGFA 
SPECIALTY 
PRODUCTS 

Geografische regio 

Europa, Midden-Oosten & Afrika 

NAFTA 

LATAM 

Azië 

Totale opbrengsten per geografische regio 

 

273 

123 

46 

78 

520 

 

286 

103 

39 

59 

487 

 

46 

26 

- 

29 

101 

Opbrengsten naar aard  

Opbrengsten uit de verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van diensten 

 

484 

36 

 

260 

227 

 

101 

- 

Tijdstip van omzeterkenning 

Opbrengsten erkend op een specifiek punt in de tijd 

Opbrengsten erkend volgend verloop van tijd 

 

504 

16 

 

302 

185 

 

101 

- 

               
De Groep heeft de nieuwe IFRS 15 standaard toegepast volgens de cumulatieve methode waarbij het effect van 
eerste toepassing erkend wordt in de verworven reserves op datum van eerste toepassing zijnde per 1 januari 
2018. De Groep dient bijgevolg de nieuwe standaard niet toe te passen op voorgestelde vergelijkbare periodes. 
Op 1 januari 2018 was er geen effect van eerste toepassing in verworven reserves. Meer toelichting wordt 
hieromtrent verstrekt in toelichting 4 van het jaarverslag per 31 december 2017. 
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9. Nettofinancieringslasten 

Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 
 2018 2017 
In miljoen euro  
 
Financieringsbaten op bankdeposito’s 1  1 

Financieringskosten (4)  (4) 
Op bankleningen (2)  (2) 
Op EIB-lening (1)  (1) 
Op obligatielening (1)  (1) 

Financieringsbaten (-kosten) – netto (3)  (3) 
 
Overige financieringsbaten 3  5  
Overige financieringskosten (20)  (22)  
 ____  ____ 
Overige financieringsbaten (-kosten) – netto (17)  (17) 

 ___  ____ 
Nettofinancieringslasten (20)  (20) 
 
Overige financieringsbaten (-kosten) – netto omvatten ontvangen en betaalde interesten met betrekking tot 
overige activa en verplichtingen die geen deel uitmaken van de netto financiële schuldpositie zoals de 
interest op de nettoverplichting wegens vergoedingen na uitdiensttreding en de interestcomponent van 
langetermijnontslagvergoedingen; valutakoersverschillen uit niet-operationele activiteiten; winsten en 
verliezen uit derivaten ter indekking van niet-operationele activiteiten; andere niet-operationele kosten en 
opbrengsten.  
 

10. Overnames 
 

 Inovelan SA 
In het tweede kwartaal van 2018 heeft de Groep 100% van de aandelen verworven van Inovelan SA, 
een Franse vennootschap die gespecialiseerd is in e-health software. De overname zal het Agfa 
healthCare platform rond geïntegreerde zorg versterken, door extra waarde toe te voegen rond het 
beveiligd delen van patiënteninformatie en rond telegeneeskunde op de Franse markt.  
 
De overnameprijs bedroeg 9.5 miljoen euro waarvan 0.7 miljoen euro zal betaald worden over de 
komende 2 jaar afhankelijk van het behalen van EBIT-doelstellingen. Verworven identificeerbare 
activa en verplichtingen zijn gewaardeerd aan hun reële waarde op overnamedatum. 
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Verworven identificeerbare activa en verplichtingen worden weergegeven in de volgende tabel:  

 
IN MILJOEN EURO INOVELAN SA 

Verworven technologie 2 

Verworven klantenrelaties 1 

Handelsvorderingen 1 

Contractuele activa verbonden aan contracten 
met klanten 

1 

Kasmiddelen 1 

Contractuele verplichtingen verbonden aan 
contracten met klanten 

(1) 

Bankschulden (1) 

Uitgestelde belastingverplichtingen (1) 

Totaal verworven identificeerbare netto-
activa  

3 

 
Verworven technologie wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar. De reële waarde van 
immateriële active verworven werd bepaald aan de hand van de contante waarde van de toekomstige 
kasstromen. De goodwill op overname bedraagt 6 miljoen euro en werd als volgt berekend: 

 
IN MILJOEN EURO  INOVELAN SA 

Betaalde overnameprijs 9 

Reële waarde van de identificeerbare netto-
activa 

3 

Goodwill 6 

   
De goodwill op overname heeft voornamelijk betrekking op verwachte synergievoordelen uit de 
samenvoeging van de bedrijfsactiviteiten met de Groep. Het bedrag aan goodwill is fiscaal niet 
aftrekbaar. Kosten verbonden aan de overname zijn immaterieel en werden vervat in algemene 
beheerskosten.  
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 Overeenkomst met een distributeur van ‘hardcopy-fim’ in China 
 
In het tweede kwartaal van 2018, in het kader van een reorganisatie van de hardcopy-distributiekanalen 
van de business groep Agfa HealthCare, heeft de Groep de distributie en dienstverlening van Agfa 
producten in China voorheen uitgevoerd door Ningbo Hongtai Medical equipment, geïntegreerd in haar 
eigen organisatie. De overname van deze bedrijfsactiviteit zal gradueel plaatsvinden per geografisch 
gebied over een periode die start in het eerste kwartaal van 2018 en eindigt per einde juni 2020.  
 
De overnameprijs bedraagt 10 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro betaald werd in cash en 6 miljoen 
euro betaald zal worden over een periode tussen 2018 en juli 2019.  
 
Verworven identificeerbare activa en verplichtingen worden weergegeven in de volgende tabel: 
 

IN MILJOEN EURO  NINGBO HONGTAI MEDICAL 
EQUIPMENT LIMITED 

Verworven klantenrelaties 9 

Uitgestelde belastingverplichtingen (2) 

Totaal verworven identificeerbare netto-
activa die erkend zullen worden over de 
overnameperiode 

7 

 
Klantenrelaties en goodwill zullen gradueel in de tijd erkend worden per geografische regio daar de 
controle overgedragen wordt per zone die getransfereerd wordt. Het bedrag aan goodwill erkend in de 
boeken per 30 juni 2018 bedraagt 0,6 miljoen euro, het bedrag een klantenrelaties erkend bedraagt 2 
miljoen euro. Klantenrelaties worden afgeschreven over een periode van 5 jaar.  
 

IN MILJOEN EURO  NINGBO HONGTAI MEDICAL 
EQUIPMENT LIMITED 

Betaalde overnameprijs 10 

Reële waarde van de identificeerbare 
netto-activa 

7 

Goodwill die zal erkend worden over 
de overnameperiode 

3 

De goodwill op overname heeft voornamelijk betrekking op verwachte synergievoordelen uit de 
samenvoeging van de bedrijfsactiviteiten met de Groep. Het bedrag aan goodwill is fiscaal niet 
aftrekbaar. Kosten verbonden aan de overname zijn immaterieel en werden vervat in algemene 
beheerskosten.  
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Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2018 werd er voor 13 miljoen euro aan overnames betaald : 
9 miljoen euro voor de overname van Inovelan SA en 4 miljoen voor de overname van de 
bedrijfsactiviteit van Ningbo Hongtai Medical Equipment Ltd. 
 

11. Ongebruikelijke elementen die een invloed hebben op de verkorte tussentijdse financiële staten 

Er zijn gedurende het eerste semester afgesloten op 30 juni 2018 geen ongebruikelijke elementen die een 
invloed hebben op de verkorte tussentijdse financiële staten. 

 
 
12. Buiten balans verplichtingen 

Er waren geen andere belangrijke wijzigingen in buiten balans verplichtingen dan degene die werden 
beschreven in de geconsolideerde jaarrekening van de Groep per en voor het jaar eindigend op 31 december 
2017.  
 

 
13. Informatieverschaffing over verbonden partijen 

Transacties met Bestuurders en leden van het Uitvoerend Management  
De vergoeding van managers op sleutelposities over de eerste jaarhelft van 2018 is in vergelijking met vorig 
jaar niet fundamenteel gewijzigd. 
 
Per 30 juni 2018 waren er geen uitstaande leningen aan de leden van het Uitvoerend Management en de 
leden van de Raad van Bestuur. 
  
Andere transacties tussen verwante partijen  
Transacties tussen verwante bedrijven betreffen voornamelijk handelstransacties met een prijs die wordt 
vastgesteld ‘at arm’s length’ (marktconforme prijs). 
 
Minderheidsbelangen houden een materieel belang aan in acht dochterondernemingen, gesitueerd in Groot-
China en de ASEAN-regio (30 juni 2018: 35 miljoen euro; 31 december 2017: 31 miljoen euro). In Europa 
zijn er twee dochterondernemingen waarin minderheidsbelangen een aandeel aanhouden dat van 
ondergeschikt belang is voor de Groep (30 juni 2018: 1 miljoen euro; 31 december 2017: 1 miljoen euro).  

 
Met ingang van 1 september 2010 bundelen Agfa Graphics NV en haar zakenpartner Shenzhen Brother Gao 
Deng Investment Group Co. Ltd. hun activiteiten, gericht op het versterken van de marktpositie van beide 
partners in Groot-China en de ASEAN-regio. 
Shenzhen Brother Gao Deng Investment Group Co. Ltd houdt een participatie aan van 49% in Agfa 
Graphics Asia Ltd., de holding van de gecombineerde activiteiten van beide partijen.  
De dochterondernemingen van Agfa Graphics Asia Ltd. zijn 

 Agfa (Wuxi) Printing Plate Co., Ltd 
 Agfa ASEAN Sdn. Bhd. 
 Agfa Imaging (Shenzhen) Co. Ltd. 
 Agfa Singapore Pte. Ltd.  
 Agfa Taiwan Co Ltd. 
 Shanghai Agfa Imaging Products Co., Ltd. 
 Agfa Graphics Shanghai Co., Ltd 
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Op basis van de analyse van de ‘Governance’ structuren die momenteel van kracht zijn, heeft de Groep 
geoordeeld dat ze controle heeft in de desbetreffende dochterondernemingen. Het geaccumuleerde bedrag 
toewijsbaar aan de minderheidsbelangen van Shenzhen Brother Gao Deng Investment Group Co. Ltd. 
bedraagt 35 miljoen euro. Het deel van de winst van het jaar dat toebehoort aan de minderheidsbelangen van 
deze zakenpartner bedraagt 3 miljoen euro voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2018, 
valutakoersverschillen toewijsbaar aan deze zakenpartner voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2018 
bedragen 1 miljoen euro. 

 
In het tweede kwartaal van 2017 werd een dividend betaald aan Shenzhen Brother Gao Deng Investment 
Group Co. Ltd. ten belope van 10 miljoen euro.  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transactiewaarde en het openstaand 
saldo tussen de Groep en Shenzhen Brother Gao Deng Investment Group Co., Ltd. 
 

 juni 2018 juni 2017 
In miljoen euro Transactiewaarde Openstaand saldo Transactiewaarde Openstaand saldo 
Verkopen aan Shenzhen 
Brother Gao Deng 
Investment Group Co. 
Ltd.  

11 9 13 7 

Aankopen van Shenzhen 
Brother Gao Deng 
Investment Group Co. 
Ltd. 

4 - 17 - 

Dividenden -  10 - 

 
14. Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten een breed gamma aan financiële activa en verplichtingen. Zij omvatten 
zowel niet-afgeleide financiële instrumenten zoals geldmiddelen, vorderingen, investeringen in obligaties en 
aandelen als derivaten. Zij worden gewaardeerd aan reële waarde of aan geamortiseerde kostprijs. 
 
Financiële activa namen af met 102 miljoen euro, van 711 miljoen euro op 31 december 2017 naar 609 
miljoen euro op 30 juni 2018. Deze evolutie is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van de 
handelsvorderingen met 119 miljoen euro, van 517 miljoen euro op 31 december 2017 naar 398 miljoen euro 
op 30 juni 2018. 
De boekwaarde van de financiële verplichtingen in de balans namen toe met 61 miljoen euro, van 324 
miljoen euro op 31 december 2017 naar 385 miljoen euro op 30 juni 2018. Deze evolutie is voornamelijk te 
verklaren door de toename van de rentedragende verplichtingen. In de loop van 2015 onderhandelde de 
Groep een gecommiteerde kredietfaciliteit met een notioneel bedrag van 400 miljoen euro tot juli 2020. 
Geldopnamen onder deze kredietlijnen bedragen 70 miljoen euro op 30 juni 2018. Per 31 december 2017 
waren er geen opnames onder deze faciliteit. 
 
Voor haar financiële instrumenten heeft de Groep voor deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële 
staten de vereisten van de nieuwe standaard IFRS 9 Financiële Instrumenten toegepast. Volgens deze 
standaard worden de verwerkingscategorieën van de voormalige IAS 39 geëlimineerd zijnde de categorieën 
financiële activa aangehouden tot einde looptijd, vorderingen en leningen en activa beschikbaar voor 
verkoop. IFRS 9 stelt een nieuw model voorop voor de classificatie en waardering van financiële activa en 
verplichtingen waarbij deze gewaardeerd dienen te worden in overeenstemming met het business-model dat 
gebruikt wordt om deze activa en verplichtingen te beheren overeenkomstig de kenmerken van de 
kasstromen verbonden aan deze activa en verplichtingen. Na eerste opname dienen alle financiële activa 
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gewaardeerd te worden ofwel tegen geamortiseerde kostprijs ofwel tegen reële waarde via de winst- 
en verliesrekening of via de niet-gerealiseerde resultaten. Deze nieuwe methodologie heeft geen 
impact gehad op de waardering van handels- en leasevorderingen, leningen en investeringen in 
beleggingsinstrumenten. Per 31 december 2017 hield de Groep een investering aan in aandelen die 
onder de voormalige IAS 39 geclassificeerd was als activa beschikbaar voor verkoop en die nu 
geclassificeerd wordt als aangehouden aan reële waarde met waardeveranderingen geboekt in de 
niet-gerealiseerde resultaten. Dit heeft niets veranderd aan de boekhoudkundige behandeling. 
Overige financiêle activa die voorheen geclassificeerd werden als leningen & vorderingen worden 
nu geclassificeerd als gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Derivaten worden nog steeds 
gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen geboekt in de winst-en verliesrekening 
of in de niet gerealiseerde resultaten ingeval ze aangeduid zijn als afdekkingsinstrumenten. Dit is 
geen wijziging ten opzichte van de voorgaande standaard.   

 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden 
afgewikkeld in een regelmatige transactie tussen marktparticipanten op de waarderingsdatum. Alle afgeleide 
financiële instrumenten worden tegen reële waarde opgenomen in de balans. 
 
De financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostpijs of tegen reële waarde 
indien vereist door bepaalde standaarden. De financiële verplichtingen die momenteel gewaardeerd zijn 
tegen reële waarde betreffen de nog te betalen posten uit overnames.  
 
Wat ‘hedge accounting’ betreft, heeft de Groep ervoor gekozen om de vereisten van IFRS 9 toe te passen en 
er niet voor te kiezen om de ‘hedge accounting’- vereisten van IAS 39 voort te zetten. IFRS 9 vereist dat de 
aangeduide afdekkingstransacties in overeenstemming zijn met de objectieven va de Groep inzake 
risicobeheer en strategie en dat er een meer kwalitatieve en toekomstgerichte benadering gebruikt wordt in 
het bepalen van de effectiviteit van de afdekkingstransactie. Deze nieuwe methodologie heeft geen impact 
gehad op de geconsolideerde financiële staten.  
 
De Groep groepeert haar financiële instrumenten rekening houdend met de kenmerken van deze financiële 
instrumenten. De reële waarden en de boekwaarde van financiële activa en verplichtingen gegroepeerd per 
verwerkingscategorie alsook de reconciliatie naar de onderliggende posten in de balans worden toegelicht in 
de hiernavolgende tabel: 
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In miljoen euro 

  Boekwaarde 30 juni 2018 

 

Geboekt 
tegen reële 
waarde 

Geboekt 
tegen 
reële 
waarde 
via de 

winst‐ en 
verliesrek
ening 

Geboekt 
tegen reële 

waarde via de 
niet‐

gerealiseerde 
resultaten 

Financiële 
activa 
geboekt 
tegen 

geamortiseer
de kostprijs 

Overige 
financiële 

verplichtingen 

Totale 
boekwaarden 
in de balans 

  
 

Reële 
waarde 

Reële waarde hiërarchie  (2)  (2/(3))  (1)    (2)     

Activa       

Financiële activa  ‐  ‐  8 2 ‐ 10  10

Handelsvorderingen  ‐  ‐  ‐  398  ‐  398*   

Overige vorderingen 
‐Vorderingen uit lease‐
overeenkomsten 
‐Overige financiële activa 

‐ 
‐ 
 
‐ 

‐ 
‐ 
 
‐ 

 
‐ 
 
‐ 

 
95 
 

15 

 
‐ 
 
‐ 
 

 
95* 
 

15* 

 

Derivaten  
‐ Termijnwisselverrichtingen 
aangeduid als 
afdekkingsinstrumenten 
‐ Swap contracten aangeduid 
als afdekkingsinstrumenten 
‐ Overige 
termijnwisselverrichtingen 
‐ Overige swap contracten  

 

1 
 
‐ 
 
1 
 
‐ 
 
‐ 

1 
 
‐ 
 
‐ 
 
1 
 
‐ 

 

 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 

 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 

 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 

2 
 
‐ 
 
1 
 
1 
 
‐ 

2
 
‐ 
 
1 
 
1 
 
‐ 

Kasmiddelen  ‐  ‐  ‐ 89 ‐ 89  89

Totale activa   1  1  8            599  ‐  609   

               

Rentedragende 
verplichtingen 

EIB Lening 
       Overige bankleningen 
       Obligatielening 

 
 
‐ 
‐ 
‐ 

 
 
‐ 
‐ 
‐ 

 
‐ 
‐ 
‐ 

 
‐ 
‐ 
‐ 

144
 
19 
83 

          42 

144 
 
19 
83 
42 

146
 

19 
83** 
44 

Handelsschulden  ‐  ‐  ‐  ‐  227  227*   

Overige te betalen posten  ‐  2  ‐  ‐  8  10*   

Derivaten 
‐ swapcontracten aangeduid 
als afdekkingsinstrumenten 
‐ termijnwisselverrichtingen 
aangeduid als 
kasstroomafdekkingen 
‐ Overige 
termijnwisselverrichtingen 
 

3 
 
1 
2 
 
 
 
‐ 

1 
 
‐ 
‐ 
 
 
 
1 
 

 
‐ 
‐ 
 
 
 
‐ 

 
‐ 
‐ 
 
 
 
‐ 

 
‐ 
‐ 
 
 
 
‐ 

4 
 
1 
2 
 
 
 
1 
 

4
 
1 
2 
 
 
 
1 

Totale verplichtingen  3  1  ‐  ‐  379  385   

Reële waarde hiërarchie: 
(1)  Reële waarde hiërarchie 1 betekent dat de reele waarde bepaald werd op basis van genoteerde prijzen in actieve markten.   
(2)  Reële waarde hiërarchie 2 betekent dat de reële waarde gebaseerd is op data die relevant zijn voor het desbetreffende aktief of verplichting, andere dan 
genoteerde prijzen.  
(3)  Reële waarde hiërarchie 3 betekent dat de reële waarde niet gebaseerd is op relevante data voor het desbetreffende aktief of verplichting: betreft 
overige te betalen posten. 

 
* De Groep heeft de reële waarde van hands- en overige vorderingen en van handels- en overige schulden niet apart toegelicht daar de boekwaarde een 
goede weergave is van de reële waarden van dergelijke activa en verplichtingen.  
** Transactiekosten zijn na aftrek geboekt in de financiële verplichtingen (1 miljoen euro) 
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In miljoen euro 

  Boekwaarde 31 december 2017 

 

Geboekt 
tegen reële 
waarde 

Geboekt tegen 
reële waarde 

via de winst‐ en 
verliesrekening 

Geboekt 
tegen reële 

waarde via de 
niet‐

gerealiseerde 
resultaten 

Financiële activa 
geboekt tegen 
geamortiseerde 

kostprijs 

Overige financiële 
verplichtingen 

Totale 
boekwaarden in 

de balans 

  
 

Reële 
waarde 

Reële waarde hiërarchie  (2)  (2)  (1)    (2)     

Financiële activa  ‐  ‐  9 2 ‐ 11 11

Handelsvorderingen  ‐  ‐  ‐  517  ‐  517 *   

Overige vorderingen 
‐Vorderingen uit lease‐
overeenkomsten 
‐Overige financiële activa 

 
‐ 
 
‐ 

 
‐ 
 
‐ 

 
‐ 
 
‐ 

 
85 
 

14 

 
‐ 
 
‐ 

 
85 * 
 

14 * 

 

Derivaten  
‐ Termijnwisselverrichtingen 
aangeduid als 
afdekkingsinstrumenten 
‐ Swap contracts aangeduid 
als afdekkingsinstrumenten 
‐ Overige 
termijnwisselverrichtingen 
‐ Overige swap contracten  

 

14 
 
4 
 

10 
 
‐ 

 
‐ 

2 
 
‐ 
 
‐ 
 
1 
 
1 

 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 

 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 

 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 
 
‐ 

16 
 
4 
 
10 
 
1 
 
1 

16 
 

         4 
 

10 
 
1 
 
1 

Kasmiddelen  ‐  ‐  ‐                  68  ‐  68  68 

Totale activa   14  2  9  686  ‐  711   

       

Rentedragende 
verplichtingen 

EIB Lening 
       Overige bankleningen 
       Obligatielening 

 
‐ 
‐ 
‐ 

 
‐ 
‐ 
‐ 

‐ 
‐ 
‐ 

‐ 
‐ 
‐ 

86
 

32 
12 
42 

86
 
32 
12 
42 

90
 

33 
       13 ** 

44 

Handelsschulden  ‐  ‐  ‐  ‐  224  224 *   

Overige te betalen posten  ‐  3  ‐  ‐  9  12 *   

Derivaten 
‐ 
termijnwisselverrichtingen 
aangeduid als 
kasstroomafdekkingen 
 

1 
 
1 
 
‐ 

 

1 
 
‐ 
 
1 

 
‐ 
 
‐ 

 
‐ 
 
‐ 

 
‐ 
 
‐ 

2
 
1 
 
1 

2
 
1 
 
1 
 

Toale verplichtingen  1  4  ‐ 319 324

 
Reële waarde hiërarchie: 
(1)  Reële waarde hiërarchie 1 betekent dat de reele waarde bepaald werd op basis van genoteerde prijzen in actieve markten.   
(2)  Reële waarde hiërarchie 2 betekent dat de reële waarde gebaseerd is op data die relevant zijn voor het desbetreffende actief of verplichting, andere dan 
genoteerde prijzen.  
 
 
* De Groep heeft de reële waarde van handels- en overige vorderingen en van handels- en overige schulden niet apart toegelicht daar de boekwaarde een 
goede weergave is van de reële warden van dergelijke activa en verplichtingen.  
** Transactiekosten zijn na aftrek geboekt in de financiële verplichtingen (1 miljoen euro) 
 

15. Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.  
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Addendum 

Deze informatie maakt integraal deel uit van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten, deze 
informatie  heeft niet het onderwerp uitgemaakt van een nazicht door KPMG Bedrijfsrevisoren. 
 
AGFA-GEVAERT GROEP  
 
VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-
GEREALISEERDE RESULTATEN voor het tweede kwartaal eindigend juni 2018 / juni 2017 
 
 In miljoen euro 2de kwart. eindigend     2de kwart. eindigend 
  30 juni 2018  30 juni 2017 
 

 

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 

 Opbrengsten 559 622 
 Kostprijs van de verkopen (379) (409) 
 Brutowinst 180 213 
 Verkoopkosten (81) (88) 
 Kosten van onderzoek en ontwikkeling (35) (37) 
 Algemene beheerskosten (42) (43) 
 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op handels – en  - 1 
 overige vorderingen inclusief activa uit contracten met klanten  
 – netto bedrag 
 Overige bedrijfsopbrengsten 15 19 
 Overige bedrijfskosten (10) (20) 
 Winst uit bedrijfsactiviteiten 26 45 
  
 Financieringsbaten (-kosten) – netto (1) (1) 
 Financieringsbaten 1 1 
 Financieringskosten (2) (2) 
 Overige financieringsbaten (-kosten) – netto (9) (7) 
 Overige financieringsbaten 2 3 
 Overige financieringskosten (11) (10) 
 Nettofinancieringskosten (10) (8) 
 
 Winst (verlies) voor belastingen 16 37 
 Winstbelastingen (10) (10) 
 Winst (verlies) over het boekjaar 6 27 
 
 Winst (verlies) toewijsbaar aan: 
 Aandeelhouders van de Onderneming 5 26 
 Minderheidsbelangen 1 1 
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 In miljoen euro 2de kwart. eindigend 2de kwart. eindigend 
  30 juni 2018 30 juni 2017 
 
 

 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
 
 Winst (verlies) over het boekjaar 6 27 
  
 Niet-gerealiseerde resultaten 
 Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de  
 winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen 12 (24) 
  geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: 
 Valutakoersverschillen: 11 (24) 
  Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 11 (24) 
  Valutakoersverschillen die zijn overgeboekt naar de  
  winst- en verliesrekening naar aanleiding van de afstoting  - - 
  van een buitenlandse activiteit 
  Nettowinst (verlies) op de afdekking van de netto-investering 
     in een buitenlandse activiteit - - 
  Winstbelasting op de nettowinst (verlies) op de afdekking van 
     de netto-investering in een buitenlandse activiteit - - 
 Kasstroomafdekkingen: 1 - 
  Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van 
     kasstroomafdekkingen 3 5 
  Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 
      die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - (1) 
  Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de  
     initiële boekwaarde van het ingedekte actief (2) (4) 
  Winstbelastingen - - 
  
 Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden (3) (1) 
    naar de winst- en verliesrekening:   
  Investeringen gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde 
  resultaten – veranderingen in reële waarde * (2) (1) 
  Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van 
   toegezegdpensioenregelingen - - 
  Winstbelasting op de herwaardering van de nettoverplichting 
   uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (1) - 
 
 
 Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar,  
    na winstbelastingen 9 (25) 
 
 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 15 2 
 toewijsbaar aan: 
  Aandeelhouders van de Onderneming 14 2 
  Minderheidsbelangen 1 - 
 
 
 


