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Resultaten eerste halfjaar 2018
• De omzet van de groep groeide 6,5% (bij constante wisselkoersen), 

waarvan 5,6% organische groei was. Over de gehele activiteiten-

portefeuille werd positieve organische groei gerealiseerd, naarmate de 

groep zijn aanbod aan klanten verder uitbouwt.

• Het aangepast bedrijfsresultaat kwam uit op 481 miljoen CHF, tegenover 

441 miljoen CHF vorig jaar (bij constante wisselkoersen), een stijging van 

9,2% (bij constante wisselkoersen).

• De aangepaste marge op het bedrijfsresultaat steeg van 14,2% vorig 

jaar naar 14,6% (bij constante wisselkoersen). Dit weerspiegelt een 

onderliggende margeverbetering die in de meeste activiteiten werd 

waargenomen, aangevoerd door marktherstel in Minerals en efficiëntie-

winsten bij Government & Institutions en Environment, Health & Safety.
• Het bedrijfsresultaat kwam in het eerste semester van 2018 uit op  

411 miljoen CHF, een daling met 2,6% bij constante wisselkoersen 

en stabiel op gerapporteerde basis (+0,2%) in vergelijking met vorig 

jaar. Het bedrijfsresultaat omvat de impact van een niet-recurrente 

voorziening van 47 miljoen CHF met betrekking tot Brazilië.

• Het deel van de groep in de nettowinst bereikte 274 miljoen CHF voor 

de periode, een daling van 3,9% tegenover vorig jaar (bij constante 

wisselkoersen), en een daling van 0,7% tegenover 276 miljoen CHF 

gerapporteerd in juni 2017.

• De nettoschuldpositie van de groep bedraagt 1.146 miljoen CHF, te 

vergelijken met 1.136 miljoen CHF op 30 juni 2017.

• De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 316 miljoen CHF, een 

daling met 13 miljoen CHF als gevolg van een toename van de behoefte 

aan werkkapitaal, ter ondersteuning van de sterke organische groei 

van de activiteiten, en de gestegen betaalde belastingen. De netto-

investeringen in vaste activa bedroegen 140 miljoen CHF en de groep 

voltooide 7 overnames voor een totale vergoeding in contanten van           

41 miljoen CHF.

Kerncijfers
(in miljoen CHF) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 (1)

Omzet 3.306 6.349 3.104

Aangepaste EBITDA 625 1.247 585

Aangepast bedrijfsresultaat 481 969 441

Bedrijfsresultaat (EBIT) 411 894 422

Nettowinst (deel van de groep) 274 621 285

Nettoschuld 1.146 698 1.136

(1) Pro forma resultatenrekening bij constante wisselkoersen

GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) .......................................................................................................................................................16,60

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  ............................................................................................................................. 2.893

Stemrechten (%)  ................................................................................................................................................................................................16,60

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  .......................................................................................................................................15,08

Halfjaarlijks verslag per 30 juni 201814 Portefeuille per 30 juni 2018


