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Resultaten eerste halfjaar 2018
• De netto-omzet in de eerste helft van 2018 steeg met 2,7% op een 

gerapporteerde basis, tot 13.272 miljoen CHF, en met 4,8% op een 

vergelijkbare basis.

• De recurrente EBITDA daalde met 3,8% op een gerapporteerde basis, 

tot 2.484 mijoen CHF, en met 1,4% op vergelijkbare basis, maar de winst 

nam in het tweede kwartaal toe, waarbij de recurrente EBITDA steeg 

met 1,5% (op vergelijkbare basis), waardoor een matig eerste kwartaal 

grotendeels werd gecompenseerd. De recurrente EBITDA nam op 

vergelijkbare basis in alle regio’s toe, behalve in de regio Afrika Midden-

Oosten, waar de omstandigheden moeilijk bleven.

• Het deel van de groep in de nettowinst, vóór waardeverminderingen en 

desinvesteringen daalde van 651 miljoen CHF in het eerste semester 

2017 tot 371 miljoen CHF in het lopende jaar, vooral beïnvloed, net zoals 

het bedrijfsresultaat, door de herstructureringskosten in het kader van 

het in uitvoering zijnde vereenvoudigingsplan.

• De stijging van de netto financiële kosten exclusief 

waardeverminderingen en desinvesteringen was voornamelijk het gevolg 

van hogere kosten in verband met rechtszaken.

• Zonder waardeverminderingen en desinvesteringen verbeterde de 

effectieve belastingdruk van de groep tot 29,5%, een verbetering in 

vergelijking met 30,5% in het boekjaar 2017. 

• De vrije kasstroom kwam uit op - 473 miljoen CHF, een verbetering die 

te danken was aan de wijziging van het nettowerkkapitaal. 

• De netto financiële schuld bedroeg op 30 juni 2018 16,1 miljard CHF.

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

Netto-omzet 13.272 26.129 12.918 (2)

Recurrente EBITDA (1) 2.484 5.990 2.582

Operationeel resultaat 1.080 (3)  (478) 1.418 (3)

Operationele cash flow 53 3.040 (138)

Financiële nettoschuld 16.127 14.346 15.745

(1) Exclusief niet-recurrente elementen 
(2) Netto-omzet in H1 2017 werd herwerkt ingevolge de toepassing van IFRS 15, van kracht sinds 1 januari 2018
(3) Vóór waardeverminderingen & desinvesteringen

GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) ..........................................................................................................................................................9,43

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  ............................................................................................................................. 2.377 

Stemrechten (%)  ...................................................................................................................................................................................................9,43

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  .......................................................................................................................................12,39

Halfjaarlijks verslag per 30 juni 201816 Portefeuille per 30 juni 2018


