
Resultaten eerste halfjaar 2018
• In de eerste helft van 2018 stegen de opbrengsten met 10% op een 

valutaneutrale basis. Uitgedrukt in euro’s stegen de opbrengsten 

met 3% tot 10,8 miljard euro (2017: 10,5 miljard euro). Vanuit een 

merkperspectief groeiden de valutaneutrale opbrengsten voor het  

merk adidas met 12%. De verkopen van Reebok daalden met 3%  

op een valutaneutrale basis ten opzichte van het voorgaande jaar.

• De brutomarge verbeterde met 1,8 procentpunt tot 51,7% (2017: 

49,9%) als gevolg van de positieve effecten van een verbeterde 

prijssamenstelling, die negatieve valuta-effecten ruimschoots 

compenseerden, evenals een minder gunstige samenstelling van  

de afzetkanalen en hogere inkoopkosten.

• Het operationeel resultaat van de onderneming steeg met 17% tot 

1,3 miljard euro (2017: 1,1 miljard euro), wat neerkomt op een 

operationele marge van 12,4% (2017: 10,9%), een stijging van 

1,5 procentpunt ten opzichte van het voorgaande jaar. 

• Het nettoresultaat uit voortgezette activiteiten steeg met 19% tot  

960 miljoen euro (2017: 809 miljoen euro), wat resulteerde in een stijging 

van de gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten met 18% 

tot 4,71 euro (2017: 4,00 euro).

• De nettothesaurie op 30 juni 2018 bedroeg 89 miljoen euro, een 

verbetering met 824 miljoen euro in vergelijking met een nettoschuld  

van 735 miljoen euro in het voorgaande jaar. Deze evolutie is het gevolg 

van een daling van de kortetermijnleningen en een toename van de 

kaspositie van de onderneming, voornamelijk als gevolg van de sterke 

kasstroom uit operationele activiteiten.

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

Netto-omzet 10.809 21.218 10.485

Operationeel resultaat 1.338 2.070 1.142

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten 960 1.430 (2)
809

Nettoresultaat (toerekenbaar aan de 

aandeelhouders) 936 1.097 613

Nettothesaurie/(nettoschuld) 89 484 (735)

(1)  Herzien om de voortgezette activiteiten weer te geven na de desinvesteringen van Rockport, TaylorMade,  
Adams Golf, Ashworth en CCM Hockey

(2) Exclusief een éénmalige negatieve belastingsimpact in 2017
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GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) ..........................................................................................................................................................7,50

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  ............................................................................................................................. 2.934 

Stemrechten (%)  ...................................................................................................................................................................................................7,50

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  .......................................................................................................................................15,29
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