VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER
AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2010

1.1

Geconsolideerde balans

Voor de periode eindigend op
30 juni
2010

31 december
2009

(in miljoenen euro)
ACTIVA
Vaste Activa ......................................

1.276

1.236

Immateriële activa ..............................

684

648

Materiële vaste activa.........................

320

326

Investeringen ......................................

11

9

Uitgestelde belastingvorderingen.......

261

253

Vlottende Activa ...............................

1.782

1.616

Voorraden ...........................................

585

483

Handelsvorderingen ...........................

641

592

Actuele belastingvorderingen ............

73

76

Overige vorderingen en overige
vlottende activa...................................

309

319

Activa aangehouden voor verkoop ....

1

1

Geldmiddelen en kasequivalenten .....

136

119

Overlopende rekeningen ....................

28

18

Derivaten ............................................

9

8

Totaal Activa.....................................

3.058

2.852
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Voor de periode eindigend op
30 juni
2010

31 december
2009

(in miljoenen euro)
EIGEN VERMOGEN EN
VERPLICHTINGEN
Eigen vermogen ................................

877

724

Eigen vermogen toe te kennen aan
aandeelhouders van de
Vennootschap

874

721

Maatschappelijk kapitaal....................

140

140

Uitgiftepremies...................................

109

109

Ingehouden winsten............................

877

820

Reserves..............................................

(285)

(282)

Valutakoersverschillen .......................

33

(66)

Minderheidsbelang ...........................

3

3

Langlopende verplichtingen............

1.228

1.263

Verplichtingen wegens vergoedingen
na uitdiensttreding ..............................

572

570

Langlopende verplichtingen met
betrekking tot het personeel ...............

16

14

Langlopende rentedragende
verplichtingen.....................................

514

553

Langlopende voorzieningen ...............

44

44

Overlopende rekeningen ....................

7

9

Uitgestelde belastingverplichtingen...

75

73

Kortlopende verplichtingen ............

953

865

Kortlopende rentedragende
verplichtingen.....................................

13

11

Handelsschulden.................................

235

206

Uitgestelde omzet &
vooruitbetalingen................................

170

123

Actuele belastingverplichtingen.........

44

44

Overige te betalen posten ...................

165

156

Kortlopende verplichtingen met
betrekking tot het personeel ...............

88

86

Kortlopende voorzieningen................

226

234

Overlopende rekeningen ....................

4

3

Derivaten ............................................

8

2

Totaal eigen vermogen en
verplichtingen ..................................

3.058

2.852
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1.2

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
30 juni
2010

2009

(in miljoenen euro)
GECONSOLIDEERDE WINST- EN
VERLIESREKENING
Omzet ..................................................

1.400

1.339

Kostprijs van verkopen .........................

(906)

(917)

Brutowinst ...........................................

494

422

Verkoopkosten ......................................

(188)

(189)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(77)

(78)

Algemene beheerskosten.......................

(104)

(101)

Overige bedrijfsopbrengsten .................

167

195

Overige bedrijfskosten .........................

(172)

(186)

Winst/(verlies) uit
bedrijfsactiviteiten .............................

120

63

Renteopbrengsten/(-kosten) – netto

(6)

(11)

Renteopbrengsten..................................

1

1

Rentekosten...........................................

(7)

(12)

(39)

(46)

Overige financiële opbrengsten/
(-kosten) – netto
Overige financiële opbrengsten

112

88

Overige financiële kosten

(151)

(134)

Netto financieringslasten

(45)

(57)

Winst/(verlies) voor belastingen.........

75

6

Winstbelastingen ..................................

(18)

(24)

Winst/(verlies) over de
verslagperiode ....................................

57

(18)

Eigenaars van de onderneming .............

57

(18)

Minderheidsbelang................................

-

Winst/(verlies) toe te rekenen aan:

0
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30 juni
2010

2009

(in miljoenen euro)
GECONSOLIDEERD
TOTAALOVERZICHT VAN
GEREALISEERDE EN NIETGEREALISEERDE RESULTATEN
Winst/(verlies) over de
verslagperiode .....................................

57

(18)

99

11

Winst/(verlies) over de verslagperiode
geboekt in het eigen vermogen ...........

(3)

3

Herclassificatie van gerealiseerde
winsten naar de winst- en
verliesrekening ...................................

—

(11)

Winst/(verlies) over de verslagperiode
geboekt in het eigen vermogen ...........

—

(2)

Herclassificatie van gerealiseerde
winsten naar de winst- en
verliesrekening ...................................

—

(1)

Totaal van niet-gerealiseerde
resultaten opgenomen in het eigen
vermogen .............................................

96

0

Totaal van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten ......................

153

(18)

toe te rekenen aan de eigenaars van
de Onderneming ...............................

153

(18)

toe te rekenen aan minderheidsbelang

0

Niet-gerealiseerde resultaten over de
verslagperiode – rechtstreeks
opgenomen in het eigen vermogen
– na winstbelastingen
Valutakoersverschillen uit de
omrekening van jaarrekeningen van
buitenlandse activiteiten .....................
Kasstroomafdekkingen:

Doorrollen van grondstofcontracten:

0

Het totaaloverzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de huidige tussentijdse
periode met vergelijkende totaaloverzichten voor de vergelijkbare tussentijdse periode over het
onmiddellijk voorgaande jaar, zoals vereist door IAS 34.20, werd bijgevoegd als addendum.

21 oktober 2010

1.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
30 juni
2010

2009

(in miljoenen euro)
Winst uit bedrijfsactiviteiten .................

120

63

Afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingsverliezen ...........

47

53

Wijzingen in de reële waarde van
derivaten .............................................

2

3

Aanpassing voor andere niet
kasopbrengsten......................................

(2)

—

(Winsten)/verliezen uit de realisatie
van vaste activa...................................

(1)

1

Negatieve goodwill op overnames ........

(4)

—

Wijzigingen in de langlopende
voorzieningen........................................

(39)

(70)

Wijzigingen in de kortlopende
voorzieningen........................................

(13)

(19)1

Betaalde belastingen..............................

(13)

(13)1

Daling/(stijging) van de voorraden........

(53)

34

Daling/(stijging) van de
handelsvorderingen inbegrepen
ontvangsten uit securitisatie van
handelsvorderingen.............................

19

83

Stijging/(daling) van de
handelsschulden ....................................

21

(40)

35

24

(34)

13

Stijging/(daling) van de uitgestelde
omzet en ontvangen
vooruitbetalingen ................................
Wijzigingen in de overige kortlopende
activa en verplichtingen.........................
Nettokasstromen uit
bedrijfsactiviteiten ............................

1

85

132

Investeringen in immateriële activa.......

(3)

(5)

Investeringen in materiële vaste activa..

(14)

(15)

Ontvangsten uit de verkoop van
immateriële activa...............................

3

1

Ontvangsten uit de verkoop van
materiële vaste activa..........................

2

2

Ontvangsten uit de lease portfolio .........

15

18

Overnames ............................................

(16)

—

De gerapporteerde cijfers van 2009 werden herwerkt. In de loop van het vierde kwartaal van 2009 werden de
‘Betaalde belastingen’ op een aparte lijn gepresenteerd. De ‘Betaalde belastingen’ werden geherclassificeerd uit
de lijnen ‘Wijzigingen in de kortlopende voorzieningen’, ‘Wijzigingen in de overige kortlopende activa en
verplichtingen’ en ‘Over de verslagperiode verschuldigde belastinglasten’. Vergelijkende informatie over het
boekjaar 2009 werd aangepast aan deze nieuwe voorstellingswijze.

1
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30 juni
2010

2009

(in miljoenen euro)
Ontvangen rente en dividenden .............

2

1

Ontvangsten uit overige
investeringsactiviteiten .......................

(5)

—

Nettokasstromen uit
investeringsactiviteiten .....................

(16)

2

Netto-uitgifte van leningen....................

(54)

(132)

Betaalde rente........................................

(11)

(19)

Overige financieringskasstromen ..........

—

(16)

Nettokasstromen uit
financieringsactiviteiten ...................

(65)

(167)

Kasstromen tijdens de periode ...........

4

(33)

Impact van wijziging in de
consolidatiekring...............................

—

—

Impact van valutakoersverschillen ....

13

4

WIJZIGINGEN IN
GELDMIDDELEN EN
KASEQUIVALENTEN....................

17

(29)

Geldmiddelen en kasequivalenten bij
het begin van het jaar ............................

118

149

Geldmiddelen en kasequivalenten per
einde boekjaar / periode ........................

135

120
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1.4

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Maatschap
pelijk
kapitaal

Uitgiftepremies

Ingehoude
n winsten

Balans op 1/01/2010 .........

140

109

820

Totaal van gerealiseerde
resultaten rechtstreeks
opgenomen in het
eigen vermogen.............

0

0

57

Winst over de
verslagperiode....................
Niet-gerealiseerde
resultaten rechtstreeks
opgenomen in het
eigen vermogen.............

Eigen
aandelen

(296)

0

Herwaarderingsreserve

Reserve
voor op
aandelen
gebaseerde
betalingen

Afdekkin
gsreserve

0

12

2

0

0

0

0

0

0

0

0

57

109

877

Maatschap
pelijk
kapitaal

Uitgiftepremies

Ingehouden
winsten

Balans op 1/01/2009 .........

140

109

814

Totaal van gerealiseerde
resultaten over de
verslagperiode ..............

0

0

6

Winst over de
verslagperiode....................

0

0

0

(3)

0
(296)

3

724

0

57

0

57

Eigen
aandelen
(296)

0

99

96

99

99

99

(3)

(3)

0

0

0

0

(3)

99

153

0

153

(1)

33

874

3

877

Herwaarderingsreserve

Reserve
voor op
aandelen
gebaseerde
betalingen

Afdekkin
gsreserve

Totaal

Toewijsbaar aan
minderheidsbelan
g

Totaal
Eigen
vermogen

(1)

12

12

(90)

700

4

704

0

0

0

0

6

1

7

6

1

7

24

15

0

15

24

24

24

(7)

(7)

(7)

1

1

(3)

(3)

(3)

1

0

Valuta
koersverschil
len

(10)

1

Overige ..............................

0

0

6

0

1

0

(10)

24

Wijzigingen in
eigendomsbelangen in
dochterondernemingen
– wijziging naar
‘equity’-methode............
Totaal van transacties
met eigenaars................

0

0

0

Balans op 31/12/2009 .......

140

109

820

0
(296)

96

12

Reële
waardeveranderingen
van financiële
instrumenten aangeduid
als
kasstroomafdekkingen
(effectieve gedeelte), na
belastingen .....................
Bijzondere
waardeverminderingsve
rliezen op financiële
activa beschikbaar voor
verkoop ..........................

0

0

6

0

57

0

Valutakoersverschillen ......

Totaal van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde
resultaten over de
verslagperiode ..............

721

(3)

140

Niet-gerealiseerde
resultaten rechtstreeks
opgenomen in het
eigen vermogen.............

(66)

57

Reële
waardeveranderingen
van financiële
instrumenten aangeduid
als
kasstroomafdekkingen
(effectieve gedeelte), na
belastingen .....................

Balans op 30/06/2010 .......

Totaal
Eigen
vermogen

57

Valutakoersverschillen ......

Totaal van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde
resultaten over de
verslagperiode

Totaal

Toewijsba
ar aan
minderhei
dsbelang

Valuta
koersverschil
len

0

0

0

0

0

12

2

(66)

21

1

22

0

(2)

(2)

0

(2)

721

3

(2)
724
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Geselecteerde toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten voor
het semester afgesloten op 30 juni 2010

1.

Rapporterende entiteit
Agfa Gevaert NV (de “Vennootschap”) is een vennootschap die gevestigd is in België. De
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten van de Vennootschap per en voor de
zes maanden eindigend op 30 juni 2010 omvat de Vennootschap 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 2009 zijn beschikbaar op de website van de
Vennootschap: www.agfa.com.

2.

Conformiteitsverklaring
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten werden opgesteld overeenkomstig
IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 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 2009. Deze verkorte geconsolideerde
tussentijdse financiële staten werden op 24 augustus 2010 goedgekeurd door de Raad van
Bestuur. Deze tussentijdse financiële staten werden onderworpen aan een beperkt nazicht
uitgevoerd door KPMG Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de “International Standard on
Review Engagements 2410”, “Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity” (zie bijlage).

3.

Grondslagen voor financiële verslaggeving
De waarderingsregels die door de Groep in deze verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële staten werden toegepast zijn dezelfde als degene die door de Groep werden
toegepast in zijn geconsolideerde financiële staten per en voor het jaar eindigend op 31
december 2009, met uitzondering van IFRS 3 Bedrijfscombinaties (herziene versie van 2008)
die van kracht werd met ingang van 1 januari 2010.
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten worden voorgesteld in euro,
afgerond naar het dichtstbijzijnde miljoen.

4.

Ongebruikelijke elementen die een invloed hebben op de verkorte tussentijdse
financiële staten
Een bedrag van 8 miljoen euro werd opgenomen in de verkorte financiële staten per 30 juni
2010 als gevolg van de laatste afbetalingen van een kruislicentie-overeenkomst inzake
octrooien, die werd aangegaan in september 2009 en waarvan de criteria voor opname van de
omzet in de winst- en verliesrekening slechts werden behaald tijdens het tweede kwartaal van
2010.
21 oktober 2010

5.

Kritische boekhoudkundige ramingen en beoordelingen
De opstelling van tussentijdse financiële staten vereist dat het management beoordelingen,
schattingen en veronderstellingen maakt die de toepassing van de waarderingsregels en de
gerapporteerde bedragen van activa en passiva, opbrengsten en kosten beïnvloedt. Werkelijke
resultaten kunnen afwijken van de schattingen.
Bij het opstellen van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten waren de
beoordelingen die het management had gemaakt bij het toepassen van de waarderingsregels
van de Groep en de belangrijkste bronnen van onzekerheid bij ramingen dezelfde als degene
die werden toegepast voor de geconsolideerde financiële staten per en voor het jaar eindigend
op 31 december 2009.

6.

Toetsing op bijzondere waardevermindering van goodwill en andere immateriële activa
met een onbepaalde levensduur
Eén maal 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. De stijging van de zilverprijs sinds 31
december 2009 en de vergelijking van de marktkapitalisatie van Agfa-Gevaert per 30 juni
2010 met de rentabiliteitswaarde van de Vennootschap op hetzelfde moment zijn beiden
aanwijzingen voor een mogelijke bijzondere waardevermindering in overeenstemming met
IAS 36.12. Volgens IAS 36.8 en 9 vereisen dergelijke aanwijzingen het uitvoeren van een
waardeverminderingstest. Overeenkomstig IAS 36.99 heeft het management besloten om geen
formele waardeverminderingstest uit te voeren op 30 juni 2010 omdat uit de jaarlijkse
waardeverminderingstest uitgevoerd op het niveau van de Kasstroomgenererende Eenheid
geen bijzondere waardevermindering was gebleken op 31 december 2009 en omdat aan de
volgende criteria werd voldaan op 30 juni 2010:
− De activa en passiva die deel uitmaken van de eenheden zijn niet aanzienlijk
gewijzigd sinds het vierde kwartaal van 2009;
− De berekening van de realiseerbare waarde die dateerde van het vierde kwartaal
van 2009 resulteerde in een bedrag dat de boekwaarde van de eenheden
overschreed met een aanzienlijke marge; en
− Op basis van een analyse van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en
omstandigheden die zijn gewijzigd sinds het vierde kwartaal van 2009, is het
weinig waarschijnlijk dat een actuele berekening van de realiseerbare waarde lager
zou zijn dan de huidige boekwaarde van de eenheden.
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7.

Te rapporteren segmenten
Voor de eerste zes maanden, eindigend op 30 juni
in
miljoenen
euro
Omzet
Recurrente
EBIT (*)
Winst
(Verlies) uit
de
bedrijfsactiviteiten

Graphics

HealthCare

Specialty
Products

Totaal

2010
736
71

2009
641
13

2010
572
63

2009
586
54

2010
92
6

2009
112
6

2010
1.400
140

2009
1.339
73

66

14

53

52

3,9

4

123

70

(*) recurrente EBIT = Bedrijfsresultaat zonder herstructureringskosten en eenmalige items

8.

Bepaling van de winst per te rapporteren segment
Voor de zes maanden eindigend op 30 juni

Totale winst/(verlies) uit de bedrijfsactiviteiten
voor te rapporteren segmenten

30 juni 2009
70

Winst/(Verlies) uit de bedrijfsactiviteiten niet toegewezen
aan de te rapporteren segmenten

(3)

(7)

Totaal winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten

120

63

Nettofinancieringslasten

(45)

(57)

Winstbelastingen

(18)

(24)

57

(18)

Netto resultaat over de verslagperiode

9.

30 juni 2010
123

Nettofinanceringslasten
De nettofinancieringslasten voor de eerste helft van 2010 en 2009 omvatten de volgende
opbrengsten en kosten:

Renteopbrengsten op bankdeposito’s
Rentekosten
Op bankleningen

30 juni 2010
1

30 juni 2009
1

(7)

(12)

(3)

(8)
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Op obligatieleningen

Renteopbrengsten/(-kosten) - netto
Overige financiële opbrengsten
Overige financiële kosten

(4)

(4)

(6)

(11)

112

88

(151)

(134)

Overige financiële opbrengsten / (-kosten) - netto

(39)

(46)

Nettofinancieringslasten

(45)

(57)

Overige financiële opbrengsten/(-kosten) - netto bestaan voornamelijk uit het aandeel van de
netto periodieke pensioenkosten die worden beschouwd als overige financiële opbrengsten / (kosten) en het renteaandeel van de overige rentedragende voorzieningen. Overige financiële
opbrengsten / (-kosten) omvatten bovendien de impact van verdiscontering van de activa en
passiva, resultaten op de verkoop van geldwaardepapieren, wijzigingen in de marktwaarde van
derivaten die geen deel uitmaken van een hedging relatie en niet gekoppeld zijn aan
bedrijfsactiviteiten, alsook de valutaresultaten op niet-operationele activiteiten.

10.

Bedrijfscombinaties
Op 15 januari 2010 verwierf de Groep het merendeel van de activa van de Noord-Amerikaanse
activiteiten van Gandi Innovations Holdings LLC en de aandelen van zijn voornaamste
buitenlandse dochtervennootschappen voor een totaal bedrag van 29 miljoen euro. Gandi
Innovations is een wereldleider op gebied van grootformaat inkjetsystemen.
Door het feit dat Gandi Innovations actief was onder de bescherming van de CCAA in Canada
en van “Chapter 15” in de VS, was de Groep in staat om de activa te verwerven tegen een
lagere prijs dan de reële waarde van het verworven eigen vermogen. De winst van de
voordelige koop bedroeg 4 miljoen euro. Voordat de Groep de bovengenoemde winst opnam
heeft hij opnieuw beoordeeld of hij correct alle verworven activa en alle overgenomen passiva
geïdentificeerd heeft in overeenstemming met de vereisten van IFRS 3§36.
Het overgenomen bedrijf werd onmiddellijk geïntegreerd in de organisatiestructuur van de
grafische activiteiten van de Groep. De omzet en de winst of het verlies van de overgenomen
partij, zoals opgenomen in het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten per 30 juni 2010, wordt niet afzonderlijk vermeld omdat dit
onmogelijk geacht wordt vanwege deze integratie.
Verworven identificeerbare activa en overgenomen passiva worden gewaardeerd tegen hun
reële waarde op hun overnamedatum. De overname had het volgende effect op de activa en
passiva van de Groep :
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in miljoenen euro
Winst uit voordelige koop
Vlottende Activa
Vaste Activa
Kortlopende Verplichtingen
Totale Koopprijs
Vergoeding te betalen in toekomstige
verslagperiodes
Verworven geldmiddelen
Uitgaande Kasstroom - netto

11.

Gandi Innovations
Holding LLC
(4)
41
1
(9)
29
(11)
(2)
16

‘Vaste Doel’-Regelingen
Voor de belangrijke landen van de Groep kan de gefinancierde status en de boekwaarde van de
‘vaste doel’-verplichting op 30 juni 2010 en eind 2009 als volgt worden gedetailleerd:
‘Vaste doel’-verplichtingen,
Activa, gefinancierde status
en boekwaarde van de
‘vaste doel’-verplichting
voor belangrijke landen

30 juni 2010

31 december 2009

(in miljoenen EUR)
Wijziging in ‘vaste doel’verplichtingen
‘Vaste doel’-verplichtingen
in het begin van de periode.....

(1.782)

(1.590)

Wijzigingen gedurende de
gerapporteerde periode ...........

(213)

(192)

‘Vaste doel’-verplichtingen
op het einde van de periode .

(1.995)

(1.782)

Wijziging in Activa
Reële waarde van activa in
het begin van de periode.........

822

731

Wijzigingen gedurende de
gerapporteerde periode ...........

66

91

Reële waarde van activa op
het einde van de periode ......

888

822

Gefinancierde status.............
Niet opgenomen actuariële en
verleden servicekosten
Boekwaarde van de ‘Vaste
Doel’-Verplichtingen van
de belangrijke landen van
de Groep

(1.107)
669

(438)

(960)
524

(436)
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De financiële crisis in 2008 had eind 2008 een sterke invloed op de reële waarde van de activa
van de gefinancierde ‘vaste doel’-regelingen. De wijziging in de ‘vaste doel’-verplichtingen in
2009 ten bedrage van 192 miljoen euro was voornamelijk het gevolg van de verminderde
discontovoet (5,3 procent per 31 december 2009 ten opzichte van 6,3 procent per 31 december
2008). De stijging van de ‘vaste doel’-verplichting in 2009 met 192 miljoen euro omvat een
omgekeerd effect van (17) miljoen euro aan regelingswijzigingen in de VS en Duitsland.
De verslechtering van de gefinancierde status van (960) miljoen euro per 31 december 2009
tot (1.107) miljoen euro per 30 juni 2010 is voornamelijk te wijten aan een significante daling
van de discontovoet (4,8 procent per 30 juni 2010 ten opzichte van 5,3 procent per 31
december 2009) die slechts gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de stijging van de reële
waarde van de activa van 822 miljoen euro tot 888 miljoen euro.
Het verwachte rendement op de activa werd bepaald op basis van historische rendementen en
een lange termijn benchmarkrendement, rekening houdend met de mix aan activa van de
regelingen. Voor de berekening van de netto periodieke pensioenkosten van 2009 en 2010
werd het verwachte rendement op activa vastgelegd op 6,8 procent respectievelijk 6,9 procent.
Het verschil tussen de gefinancierde status en de boekwaarde van de ‘vaste doel’verplichtingen van de belangrijke landen van de Groep is te verklaren door niet-opgenomen
actuariële en niet-opgenomen pensioenkosten voor verstreken diensttijd ten bedrage van 669
miljoen euro per 30 juni 2010 (2009: 524 miljoen euro). Deze beweging kan voornamelijk
verklaard worden door de verandering in de veronderstelling van de discontovoet, zoals
hierboven uitgelegd.

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 2009.

13.

Informatieverschaffing over verbonden partijen
Transacties met Bestuurders en leden van het Uitvoerend Management
De vergoeding van managers op sleutelposities die werd opgenomen in de verkorte
geconsolideerde tussentijdse winst-en verliesrekeningen voor de eerste jaarhelft van 2010 en
2009 kan als volgt worden gedetailleerd:

Bestuurders
Uitvoerend Management

30 juni 2010
0,3
2,2

30 juni 2009
0,2
2,4

Per 30 juni 2010 waren er geen uitstaande leningen aan de leden van het Uitvoerend
Management en de leden van de Raad van Bestuur.
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Op 31 december 2009 bedroegen pensioenvoorzieningen voor de leden en de niet-actieve
leden van het Uitvoerend Management 15 miljoen euro.
Andere transacties tussen verwante partijen
Transacties tussen verwante bedrijven betreffen voornamelijk handelstransacties met een prijs
die wordt vastgesteld ‘at arm’s length’ (marktconforme prijs). De omzet en kosten met
betrekking tot deze transacties hebben een geringe impact op de verkorte geconsolideerde
tussentijdse financiële staten als geheel.

14.

Winsten per aandeel
30 juni
2010

2009

Winsten per aandeel:
Uitstaande aandelen op het einde van de 124.788.430
verslagperiode
Aantal gewogen aandelen gebruikt
voor de berekening

124.788.430

124.788.430

0,46

(0,14)

Winsten per aandeel (in euro)

15.

124.788.430

Gebeurtenissen na 30 juni 2010
Op 10 augustus 2010 kocht de Groep geselecteerde activa en passiva van Harold M. Pitman
Company, een Amerikaanse leverancier van producten en systemen voor drukvoorbereiding
(prepress), industriële inkjet, pressroom & verpakking. De procedure van toewijzing van de
koopprijs is nog steeds gaande. De vermelde cijfers van verworven activa en overgenomen
passiva zijn voorlopige bedragen en als dusdanig onderhevig aan wijzigingen.
De overname zal naar verwachting de
volgende invloed hebben op de activa
Vlottende Activa
Vaste Activa
Kortlopende Verplichtingen

Harold M. Pitman
Company
83
7
(48)

Voorlopige netto identificeerbare
activa en passive tegen reële waarden

42

Goodwill bij verwerving - voorlopig

15

Betaalde vergoeding

57

Verworven geldmiddelen

(4)

Uitgaande Kasstroom - Netto

53
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De koopprijs ten bedrage van 57 miljoen euro omvat 15 miljoen euro in contanten en de
overname en afbetaling van een doorlopende kredietlijn (42 miljoen euro). De toewijzing van
de goodwill bij verwerving op identificeerbare verworven immateriële activa is nog niet
afgerond. Daardoor kan een kwalitatieve beschrijving van de factoren die deel uitmaken van
de opgenomen goodwill nog niet worden verstrekt. De Pitman overname wordt niet
weerspiegeld in de tussentijdse financiële staten van 30 juni 2010.
Met ingang van 1 september 2010 bundelden Agfa Graphics NV en zijn zakenpartner
Shenzhen Brothers hun activiteiten gericht op het versterken van de marktpositie van beide
partners in Groot-China en de ASEAN-regio. De bijdrage van de Agfa-Gevaert Groep bestaat
uit zijn portefeuille van intellectuele eigendom en zijn technologische knowhow op het gebied
van Drukvoorbereiding (Prepress), Inkjet en Printing. Shenzhen Brothers levert de verkoopen distributiekanalen. Dit partnerschap is geen joint venture zoals bedoeld in de IAS31
Belangen in joint ventures, maar valt onder de toepassing van IAS27 Geconsolideerde en
enkelvoudige jaarrekening. De Agfa-Gevaert Groep houdt via zijn dochtervennootschap Agfa
Graphics NV controle door middel van een participatie van 51% in Agfa Hong Kong Limited
(voorheen 100 procent eigendom van de Groep), de holding van de gecombineerde activiteiten
van beide partijen en door de verschillende opgezette controlestructuren.

21 oktober 2010

Verslag van de commissaris aan de aandeelhouders van Agfa-Gevaert NV
over het beperkt nazicht van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten voor het
semester afgesloten op 30 juni 2010

Inleiding
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd met betrekking tot de bijgaande verkorte geconsolideerde balans
van Agfa-Gevaert NV (“de Vennootschap”) per 30 juni 2010 en de bijbehorende verkorte geconsolideerde
winst- en verliesrekening, overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht
van het eigen vermogen, het kasstroomoverzicht voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni
2010, en de bijhorende toelichtingen (“de tussentijdse financiële staten”). Het management is
verantwoordelijk voor het opstellen en de voorstelling van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële staten overeenkomstig IAS 34, Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals goedgekeurd door
de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid is een verslag op te stellen met betrekking tot deze
tussentijdse financiële staten op basis van ons beperkt nazicht.

Omvang van het nazicht
Ons beperkt nazicht werd uitgevoerd overeenkomstig de “International Standard on Review Engagements
2410”, “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. Een
beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat voornamelijk in de bespreking van de
financiële informatie met personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige zaken en het
uitvoeren van analytische en andere procedures van beperkt nazicht. Een beperkt nazicht is inhoudelijk
minder diepgaand dan een volkomen controle uitgevoerd overeenkomstig “International Standards on
Auditing” en stelt ons derhalve niet in staat om zekerheid te verkrijgen omtrent alle belangrijke zaken die
zouden zijn geïdentificeerd als gevolg van het uitvoeren van een volkomen controle. Derhalve verstrekken
wij geen controleverslag.

Conclusie
Op basis van ons beperkt nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die ertoe zouden leiden dat de
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten afgesloten op 30 juni 2010 niet opgesteld werden, de
materialiteit in acht genomen, overeenkomstig IAS 34, Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals
goedgekeurd door de Europese Unie.
Kontich, 18 oktober 2010
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

Filip De Bock
Bedrijfsrevisor

Erik Clinck
Bedrijfsrevisor
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Addendum
Deze informatie heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een beperkt nazicht door KPMG
Bedrijfsrevisoren.
AGFA‐GEVAERT GROEP
GECONSOLIDEERD TOTAALOVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET‐GEREALISEERDE
RESULTATEN voor het Kwartaal eindigend juni 2010 / juni 2009

30 juni
enkel 2e
kwartaal
2010

enkel 2e
kwartaal
2009

(in miljoenen euro)
GECONSOLIDEERDE WINST- EN
VERLIESREKENING
Omzet ..................................................

736

677

Kostprijs van verkopen .........................

(471)

(463)

Brutowinst ...........................................

265

214

Verkoopkosten ......................................

(99)

(93)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(40)

(37)

Algemene beheerskosten.......................

(53)

(49)

Overige bedrijfsopbrengsten .................

92

76

Overige bedrijfskosten .........................

(96)

(85)

Winst/(verlies) uit
bedrijfsactiviteiten .............................

69

26

Renteopbrengsten/(-kosten) – netto

(3)

(4)

Renteopbrengsten..................................

-

-

Rentekosten...........................................

(3)

(4)

(19)

(23)

56

46

Overige financiële kosten

(75)

(69)

Nettofinancieringslasten

(22)

(27)

Winst/(verlies) voor belastingen.........

47

(1)

Winstbelastingen ..................................

(8)

(8)

Winst/(verlies) over de
verslagperiode ....................................

39

(9)

Eigenaars van de Onderneming ............

39

(9)

Minderheidsbelang................................

-

Overige financiële opbrengsten/(kosten) – netto
Overige financiële opbrengsten

Winst/(verlies) toe te rekenen aan:

0
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30 juni
enkel 2e
kwartaal
2010

enkel 2e
kwartaal
2009

(in miljoenen euro)
GECONSOLIDEERD
TOTAALOVERZICHT VAN
GEREALISEERDE EN NIETGEREALISEERDE RESULTATEN
Winst/(verlies) over de
verslagperiode .....................................

39

(9)

Niet-gerealiseerde resultaten over de
verslagperiode – rechtstreeks
opgenomen in het eigen vermogen
– na winstbelastingen
Valutakoersverschillen uit de
omrekening van jaarrekeningen van
buitenlandse activiteiten .....................

50

(7)

Kasstroomafdekkingen:
Winst/(verlies) over de verslagperiode
geboekt in het eigen vermogen ...........

(4)

(1)

Herclassificatie van gerealiseerde
winsten naar de winst- en
verliesrekening ...................................

—

(4)

Winst/(verlies) over de verslagperiode
geboekt in het eigen vermogen ...........

—

(1)

Herclassificatie van gerealiseerde
winsten naar de winst- en
verliesrekening ...................................

—

(1)

Totaal van niet-gerealiseerde
resultaten opgenomen in het eigen
vermogen .............................................

46

(14)

Totaal van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten ......................

85

(23)

toe te rekenen aan de eigenaars van
de Onderneming ...............................

85

(23)

toe te rekenen aan minderheidsbelang

0

0

Doorrollen van grondstofcontracten:
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VOORUITZICHTEN VOOR HET DERDE EN VIERDE KWARTAAL 2010
Sedert 30 juni 2010 vonden er geen significante veranderingen plaats in de financiële
positie of in de handelspositie van de Groep. Daarom is de Vennootschap van mening dat
de vooruitzichten voor het volledige jaar 2010 nog steeds geldig zijn.
Op voorwaarde dat de wisselkoersen en de macro-economische omstandigheden stabiel
blijven verwacht de Groep een omzetgroei voor het volledige jaar van ongeveer 200
miljoen euro ten opzichte van 2009. De omzetstijging zal naar verwachting van Graphics
komen, omdat de interne groei van de businessgroep zal worden aangevuld door de impact
van de recent aangekondigde overnames en joint venture. De ratio EBIT-omzet van
Graphics voor het volledige jaar zal naar verwachting hoger zijn dan gemiddeld vanwege
de gunstige grondstofprijzen, het sterker dan verwacht herstel van de grafische industrie in
de VS en het IP-gerelateerde eenmalige effect. HealthCare verwacht een betere maximale
prestatie in de tweede helft van het jaar. De HealthCare businessgroep verwacht dat zijn
ratio EBIT-omzet voor het volledige jaar dichter zal liggen bij 11 procent dan bij 10
procent.
Graphics blijft bij zijn EBIT-doelstelling op middellange termijn van 7 procent. HealthCare
zal doorgaan met zijn programma’s om de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren.
Bovendien zal de rentabiliteit van de businessgroep geleidelijk aan minder blootgesteld
worden aan schommelingen van de zilverprijs. Voor HealthCare wordt verwacht dat de
ratio EBIT-omzet op middellange termijn tussen 10,5 procent en 11 procent zal liggen.
Specialty Products blijft investeren in nieuwe activiteiten, die slechts geleidelijk de
voortdurende achteruitgang van de vraag naar sommige van de traditionele filmproducten
zullen compenseren.
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