
Total is een geïntegreerde olie- en 
aardgasgroep van wereldformaat die 
actief is in de chemiesector

Financiële Communicatie

Mike Sangster
Director of Financial Communication

Tel.: +44 207 719 79 62

mike.sangster@total.com 

www.total.com      

Resultaten eerste halfjaar 2018
• In het eerste semester zijn de olieprijzen met 37% gestegen 

in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De productie van 

koolwaterstoffen bedroeg 2.710 duizend vat olie equivalent per dag in 

het eerste semester 2018, een stijging van 7% over een jaar.

• Het aangepast nettobedrijfsresultaat van de bedrijfstakken bedroeg 

7.564 miljoen USD in de eerste helft van 2018, een stijging met 37% in 

vergelijking met de eerste helft van 2017, voornamelijk door de goede 

prestatie van de Exploration & Production, te danken aan hogere 

productie in een context van hogere koolwaterstofprijzen en lagere 

kosten.

• De aangepast nettoresultaat (deel van de groep) bedroeg in de eerste 

helft van 2018 6.437 miljoen USD, een stijging van 28% over een jaar, 

voornamelijk door de stijging van de bijdrage van de bedrijfstakken, 

gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de nettokosten van 

de nettoschuld ten gevolge van de stijging van de dollarrente.

• De netto cashflow van de groep was 5.117 miljoen USD in de eerste helft 

van 2018 in vergelijking met 5.396 miljoen USD in de eerste helft van 

2017. De netto-investeringen stegen met 2.027 miljoen USD over een 

jaar, als gevolg van een stijging van de afgeronde overnames, in lijn met 

de anti-cyclische investeringsstrategie van de groep in 2016-2017. Deze 

op het geschikte moment uitgevoerde investeringsinspanning werd 

gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging met 1.748 miljoen USD in 

operationele kasstroom, vóór wijzigingen in het werkkapitaal.

• De schuldratio (1) bedroeg 16,5% per 30 juni 2018.

• Het tweede interim-dividend werd op 0,64 euro per aandeel bepaald, 

hetzelfde dan het eerste interim-dividend, en zal worden onthecht op        

18 december 2018.

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

Omzet 102.151 171.493 81.098

Aangepast nettobedrijfsresultaat van de 

bedrijfstakken 7.564 11.936 5.515

Aangepast nettoresultaat (deel van de 

groep) 6.437 10.578 5.032

Nettoresultaat (deel van de groep) 6.357 8.631 4.886

Financiële nettoschuld 23.773 15.424 21.961

(1) Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen)

GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) ..........................................................................................................................................................0,61

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  .................................................................................................................................  846 

Stemrechten (%)  ...................................................................................................................................................................................................1,15

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  ..........................................................................................................................................4,41

Halfjaarlijks verslag per 30 juni 201818 Portefeuille per 30 juni 2018


