
Resultaten eerste halfjaar 2018
• De orderontvangst bedroeg 2.486 miljoen euro in de eerste zes 

maanden van 2018, boven het record van het vorige jaar. GEA haalde 

tijdens het tweede kwartaal vijf grote orders binnen (elk met een bedrag 

van meer dan 15 miljoen euro) terwijl er geen opmerkelijke order tijdens 

het eerste kwartaal binnengehaald werd.

• De omzet voor het eerste semester bedroeg 2.266 miljoen euro, een 

stijging met 5,8% in vergelijking met het eerste semester 2017 (waarvan 

5,7% organische groei), waarbij beide divisies groei lieten optekenen.

• Als gevolg van het zwakke eerste kwartaal van 2018 was de 

operationele EBITDA in de eerste helft van het jaar 19,3 miljoen euro 

lager dan vorig jaar en bedroeg 199,5 miljoen euro. De overeenkomstige 

marge daalde met ongeveer 140 basispunten tot 8,8%. Ondanks een 

sterke omzetgroei was het bedrijfsresultaat van de divisie Equipment 
in het tweede kwartaal lager als gevolg van negatieve effecten van een 

sterke euro en hoge materiaalkosten. Die situatie werd nog verergerd 

door een onevenredige groei van de inkomsten uit productgroepen met 

lagere marges en een vertraging in de dienstenactiviteiten. De divisie 

Solutions slaagde erin zijn operationele EBITDA te verhogen in lijn met 

de omzetgroei.

• In vergelijking met vorig jaar ging de nettothesaurie (inclusief de 

stopgezette activiteiten) van 344 miljoen euro naar een nettoschuld 

van 327 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de uitstroom van 

kasmiddelen voor overnames en voor het inkoopprogramma van eigen 

aandelen.

Kerncijfers
(in miljoen euro) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017

Orderontvangst 2.486 4.751 2.377

Omzet 2.266 4.605 2.142

Operationele EBITDA (1) 200 564 219

Operationele EBIT (1) 153 478 178

Geconsolideerd resultaat 69 243 111

Nettothesaurie/(nettoschuld) (327) 6 344

(1) Vóór toewijzing van aankoopprijzen en aanpassingen

GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) ..........................................................................................................................................................7,29

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  .................................................................................................................................  380 

Stemrechten (%)  ...................................................................................................................................................................................................7,29

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  ..........................................................................................................................................1,98
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