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1 KERNCIJFERS/FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN1 
 
Voor de zes maanden eindigend op 30 juni2

In miljoen EUR 
 2007 

niet 
geauditeerd 

 2006 
niet 

geauditeerd 
Wijzigingen 

in %

Resultaten      

      
Netto-omzet  1 709  1 133 51% 
Opbrengsten  1 861  1 322 41% 
Recurrente EBITDA   485  317 53% 
Recurrente EBIT  312  271 15% 
Operationele winst  306  360 - 15% 
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   167  237 - 29% 
Winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
Vennootschap 

 171  237 - 28% 

      
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten   374  307 22% 
Investeringen (met inbegrip van immateriële activa)  137  61 25% 
Netto financiële schuld  2 073  2 111 - 2% 
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  206  167 23% 
      
Aandelen      
Gewone winst per aandeel (EUR)3  0.95  1.66 - 43% 
 

                                                 
1 Het is mogelijk dat de totalen in dit document niet lijken te kloppen. Dit is het gevolg van de afronding van cijfers. 
2 Uitgezonderd voor de presentatie van de nettoschuld, waarvoor 2006 verwijst naar de situatie zoals vermeld in de 
geauditeerde geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006. 
3 Gewone winst per aandeel zoals gedefinieerd in overeenstemming met de International Accounting Standard 33 (Winst 
per aandeel). 

UCB – The next generation biopharma leader Halfjaarlijks verslag 2007 3



Halfjaarlijks financieel verslag   
 

2 MANAGEMENTVERSLAG OVER HET EERSTE SEMESTER VAN 2007  
De financiële gegevens in dit managementverslag moeten worden gelezen in samenhang met het verkort geconsolideerd 
tussentijds financieel verslag en de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2006. Dit verkort geconsolideerd 
tussentijds financieel verslag werd niet geauditeerd. 
 

1. Belangrijkste feiten van het eerste semester van 2007 
De belangrijkste feiten van de eerste helft van 2007 kunnen als volgt worden samengevat: 

⋅ Opbrengsten gestegen met 41% op gerapporteerde basis en met 3% op pro-formabasis (of +7% bij constante 
wisselkoersen). Solide wereldwijde verkoop van Keppra® in de eerste helft van dit jaar voor een bedrag van 498 
miljoen euro, een groei met 36% (of +44% bij constante wisselkoersen). 

⋅ Recurrente EBITDA van 485 miljoen euro – vóór de impact van 94 miljoen euro voorraadherwaardering als 
gevolg van de overname – of een groei van 53% tegenover vorig jaar op gerapporteerde basis en van 14% op 
pro-formabasis; dit resultaat weerspiegelt de gestegen opbrengsten, productieverbeteringen en 
kostenbeheersing. 

⋅ Daling van de gerapporteerde nettowinst van 237 miljoen euro in 2006 (inclusief 74 miljoen euro meerwaarden 
na winstbelastingen) naar 171 miljoen in 2007; deze daling weerspiegelt de financiële lasten in het kader van de 
overname evenals de niet-geldelijke voorraadherwaardering en bijkomende afschrijvingslasten, naast initiële 
herstructureringslasten. 

⋅ Registratie van de dominatie- en winsttransferovereenkomst die moet leiden tot de volledige integratie van 
Schwarz Pharma. Nieuwe organisatie aangekondigd en integratie op schema. Synergiedoelstelling opgetrokken 
van 300 miljoen euro naar 380 miljoen euro vóór winstbelastingen na 3 jaar. 

⋅ Lacosamide voor adjuvante behandeling van epilepsie geregistreerd bij de Europese overheid.  
⋅ Neupro®-patch goedgekeurd voor de gevorderde stadia van de ziekte van Parkinson in Europa en voor de vroege 

fases van de ziekte in de VS, en lancering in de VS begin juli 2007.  
⋅ Xyrem® voor de behandeling van narcolepsie met cataplexie goedgekeurd door de Europese Commissie in het 

eerste kwartaal van 2007. 
⋅ Voor Cimzia™ in de behandeling van de ziekte van Crohn is de volledige responsbrief van de regelgevende 

overheid in de VS beantwoord in april 2007. De herbehandelingstest voor de evaluatie van Cimzia™ bij psoriasis 
is voltooid. 

⋅ Anti-histamine Xyzal® op voorschrift goedgekeurd in de VS en lancering gepland in het najaar van 2007 samen 
met sanofi-aventis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actueel Pro Form a
Pro Form a 

Verschil

Gerappor-
teerd 

actueel

Gerappor-
teerd 

verschil

2007 2006
Reële 

w isselkoersen 2006
Reële 

w isselkoersen

Opbrengsten 1 861 1 806 3% 1 322 41%
Netto-om zet 1 709 1 617 6% 1 133 51%
Royalty-inkom sten  152  189 -19%  189 -19%

Brutow inst (1) 1 303 1 353 -4% 1 041 25%

Marketing- & verkoopkosten ( 529) ( 526) -1% ( 360) -47%

Onderzoeks- & ontw ikkelingskosten ( 374) ( 404) 7% ( 307) -22%

Algem ene & adm in istratiekosten ( 135) ( 150) 10% ( 102) -33%

Overige bedrijfsbaten/-lasten  47  84 -44% ( 1)

Recurrente EBIT (REBIT) (1)  312 -13% 15%
exclusief voorraadopw aardering  406 14% 50%

    Eenm alige baten/lasten ( 6)  87  89

EBIT (operationele w inst) (1)  306  445 -31%  360 -15%

    F inanciële lasten ( 77) ( 21) ( 24)

W inst vóór w instbelastingen  229  423 -46%  336 -32%

    W instbelastingen ( 61) ( 145) ( 98)

W inst u it voortgezette bedrijfsactiviteiten  167  279 -40%  237 -29%
Nettow inst (na m inderheidsbelangen)  171  279 -39%  237 -28%

Recurrente EBITDA  485  427 14%  317 53%
Aangepaste nettow inst (2)  224  223 1%  180 24%
Aantal aandelen - n iet verwaterd (m iljoenen) 180.2 180.2 143.0
EPS (EUR per n iet-verwaterd aandeel) 0.95 1.55 -39% 1.66 -43%
Aangepaste EPS (EUR per n iet-verwaterd aande 1.24 1.24 1% 1.26 -1%

(1) na € 94 m  voorraadherwaardering ivm  overnam e van Schwarz Pharm a
(2) aangepast m et im pact na w instbelastingen van éénm alige posten en voorraadherwaardering ivm  overnam e van Schwarz Pharm a

m iljoen EUR

 357  271
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2. Netto-omzet per product en volgens geografisch gebied 
 

Actueel Pro Forma
Gerappor-

teerd Actueel

Gerappor-
teerd 

Verschil

2007 2006

Reële 
wissel-
koersen

Constante 
wissel-
koersen 2006

Reële 
wissel-koersen

Keppra® 498 365 36% 44% 365 36%
Zyrtec® (includ. Zyrtec-D®/Cirrus®) 298 317 (6%) 1% 317 (6%)
Xyzal® 104 88 18% 20% 88 18%
Omeprazole 88 99 (11%) (4%)
Tussionex® 54 47 14% 23% 47 14%
Nootropil® 53 50 6% 6% 50 6%
Metadate™ CD/Equasym® XL 39 36 11% 18% 36 11%
Atarax® 28 27 4% 4% 27 4%
Atmadisc® 24 23 5% 5%
Neupro® 17 3
Andere producten 505 562 (10%) (8%) 203 149%

Totale netto-omzet 1 709 1 617 6% 1 133 51%
    bij constante wisselkoersen 1 784 10%

Netto-omzet bij constante perimeter 1 709 1 565 9% 14% 1 104 55%

Gemiddelde wisselkoers US$/EUR 1.328 1.228 (7.5%) 1.228 (7.5%)
Gemiddelde wisselkoers JPY/EUR 159.41 142.13 (10.8%) 142.13 (10.8%)

            (1) exclusief Bioproducts, Delsym®, Corifeo®-rechten, Gastrocrom®, OTC Europe en productverliezen wegens gewijzigde controles (Rifun®)

Pro Forma Verschil 
%miljoen EUR

 
 

⋅ De netto-omzet is gestegen tot 1 709 miljoen euro of 51% meer dan vorig jaar op gerapporteerde basis en +6% 
op pro-formabasis (of +10% bij constante wisselkoersen). De valutaschommelingen tijdens het eerste semester 
hadden een negatieve impact op de netto-omzet voor een bedrag van 75 miljoen euro, voornamelijk als gevolg 
van de depreciatie van de US-dollar met 7,5% en van de Japanse yen met 10,8%.  

⋅ De netto-omzet bij gelijkblijvende consolidatiekring, d.w.z. exclusief de verkoop van de overgedragen rechten op 
Bioproducts, Delsym®, OTC Europe en Corifeo® en productverliezen wegens gewijzigde controleclausules 
(Rifun®), zou 14% hoger geweest zijn dan vorig jaar bij constante wisselkoersen.  

⋅ De netto-omzet van Keppra® voor 498 miljoen euro is 36% hoger in euro of 44% hoger bij constante 
wisselkoersen dan vorig jaar, dankzij sterke prestaties in Noord-Amerika (+49% bij constante wisselkoersen), 
Europa (+35%) en de Rest van de Wereld (+36%), ondersteund door nieuwe indicaties en vormen hetgeen een 
versteviging van het marktleiderschap in de VS en Europa betekent.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007
Netto-omzet

CNS *
37%

Allergie
24%

Andere 
producten

39%

Pro Forma 2006
Netto-omzet

CNS *
30%

Allergie
25%

Andere 
producten

45%

* CNS omvat Keppra®, Metadate™/Equasym™, Nootropil®, Neupro®, Atarax®, Xyrem® 
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⋅ De netto-omzet van Zyrtec® (inclusief Zyrtec®-D/Cirrus®) is gedaald met 6%, van 317 miljoen euro naar 298 

miljoen euro, maar gestegen met 1% zonder valuta-impact. De aanhoudend sterke prestatie in de VS (omzet van 
Zyrtec® in de VS steeg met 6%, van 798 miljoen US-dollar naar 846 miljoen US-dollar, door de verdere toename 
van het marktaandeel en een gunstige productmix; de door UCB gerapporteerde omzet, die het aandeel van UCB 
van 25% in de brutowinst evenals de bulkverkoop aan Pfizer omvat, is gestegen met 9% bij constante 
wisselkoersen), gecombineerd met winsten in de Rest van de Wereld, werden gecompenseerd door de 
omzetdaling in Europa (hoewel de verliezen meer dan goedgemaakt worden door de omzetstijging van Xyzal®) 
en in Japan (-19% of -9% bij constante wisselkoersen) als gevolg van het lager dan gemiddelde pollenseizoen. 

⋅ De netto-omzet van Xyzal® voor 104 miljoen euro is met 18% gestegen tegenover 2006 en met +20% bij 
constante wisselkoersen, ondersteund door de groei in Europa en de Rest van de Wereld. 

⋅ De netto-omzet van Omeprazole bedraagt 88 miljoen euro, dat is 11% lager dan vorig jaar (of -4% bij 
constante wisselkoersen). 

⋅ De netto-omzet van Tussionex® voor 54 miljoen euro is met 14% gestegen tegenover vorig jaar of +23% bij 
constante wisselkoersen, als gevolg van de voor de verkoop minder gunstige weersomstandigheden in het eerste 
kwartaal van 2006. 

⋅ De netto-omzet van Nootropil® is met 6% gestegen, van 50 miljoen euro tot 53 miljoen euro, vooral in de 
opkomende landen van Europa. 

⋅ De netto-omzet van Atarax® is met 4% gestegen, van 27 miljoen euro tot 28 miljoen euro, vooral in de Rest 
van de Wereld. 

⋅ De netto-omzet van Atmadisc® (een inhalator tegen astma die verkocht wordt in Duitsland) blijft groeien, in 
deze verslagperiode met 5% van 23 miljoen euro naar 24 miljoen euro. 

⋅ De netto-omzet van Metadate™ CD/Equasym™ XL voor 39 miljoen euro is gestegen met 11% of +18% bij 
constante wisselkoersen, dankzij een volgehouden sterke marktprestatie in de VS en verdere lanceringen in 
Europa en Rest van de Wereld. 

⋅ De netto-omzet van Neupro® voor 17 miljoen euro stijgt fors één jaar na de eerste lancering in Europa. Het 
product zal in juli gelanceerd worden in de VS. 

⋅ De netto-omzet van de andere producten ligt 10% lager (of -8% bij constante wisselkoersen) op pro-
formabasis, hoofdzakelijk als gevolg van het afstoten van verschillende producten (OTC Europe, Delsym®, enz.) 
en het stopzetten van de verkoop van producten wegens controleclausules (bv. Rifun® in Duitsland). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2007 Netto-omzet

Europa
42%

Japan
5%

Noord-
Amerika

46%

Rest van de 
Wereld

8%

Pro Forma
2006 Netto-omzet

Europa
43%

Japan
7%

Noord-
Amerika

44%

Rest van de 
Wereld

6%

⋅ Noord-Amerika: op pro-formabasis is de netto-omzet in Noord-Amerika gestegen met 10% (of +19% bij 
constante wisselkoersen) met een stijgend marktaandeel voor Keppra® (+49%), allergie (+9%), Tussionex® 
(+23%) en Metadate™ CD (+6%), die de verliezen voor Omeprazole (-4%) en andere producten meer dan 
compenseren. 

⋅ Europa: op pro-formabasis is de netto-omzet in Europa gestegen met 5% (ook tegen constante wisselkoersen), 
dankzij aanzienlijke stijgingen voor Keppra® (+35%), verbeterde verkoopcijfers voor allergie (+7%), en een 
hogere verkoop van Nootropil® (+11%) en Equasym™ XL, die de verliezen in andere producten meer dan 
compenseren, met inbegrip van de impact van afgestoten producten (OTC) en controleclausules (Rifun®).  

⋅ Japan: de netto-omzet ligt 19% lager of -9% bij constante wisselkoersen, als gevolg van het lager dan 
gemiddelde pollenseizoen en de verdere verslechtering in andere producten voor basisgezondheidszorg.  

⋅ Rest van de wereld: op pro-formabasis is de netto-omzet in de Rest van de Wereld verbeterd met 9% of 14% 
bij constante wisselkoersen, vooral door de gestegen verkoop van Keppra® (+36%) en de allergiefranchise 
(+15%).  
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3. Royalty-inkomsten en –lasten 
 

Actueel Pro Forma

Gerappor-
teerd 

Actueel

Gerappor-
teerd 

Verschil

2007 2006

Reële 
wissel-
koersen

Constante 
wissel-
koersen 2006

Reële 
wissel-koersen

Royalty-inkomsten en vergoedingen 152 189 -20% -17% 189 -20%
Zyrtec® US 77 77 0% 77 0%
Boss-gerelateerd 0 62 -100% 62 -100%
Overige 75 50 50% 50 50%

Royaltylasten (30) (35) -14% -14% (35) -14%
Boss-gerelateerd 0 (31) -100% (31) -100%
Overige (30) (3) (3)

Netto royalty-inkomsten en vergoedingen 122 154 -21% -18% 154 -21%

miljoen EUR
Pro Forma Verschil 

%

 
De netto-inkomsten en vergoedingen uit royalty's voor de eerste helft van 2007 bedragen 122 miljoen euro, dit is 21% 
lager dan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar of -18% bij constante wisselkoersen: 

• De inkomsten en vergoedingen uit royalty's bedragen 152 miljoen euro, een daling met 17% tegenover vorig jaar 
bij constante wisselkoersen; ze weerspiegelen de stabiele royaltystromen van Pfizer voortvloeiend uit de 
aanhoudend sterke verkoop van Zyrtec® op de Amerikaanse markt, en de geplande verstrijking van de royalty's 
voor Boss, gedeeltelijk gecompenseerd door blijvende royaltyinkomsten van Herceptin® en Avastin®. 

• De royaltylasten van 30 miljoen euro, die geboekt worden in de kostprijs van de omzet, zijn met 14% gedaald 
tegenover vorig jaar, wegens het verstrijken van de Boss-overeenkomst, gedeeltelijk gecompenseerd door 
blijvende royaltylasten voor Herceptin®, Avastin® en andere producten. 

 

4. Brutowinst 
 

Actueel Pro Forma

Gerappor-
teerd 

Actueel

Gerappor-
teerd 

Verschil

2007 2006

Reële 
wissel-
koersen

Constante 
wissel-
koersen 2006

Reële 
wissel-koersen

Opbrengsten 1 861 1 806 3% 7% 1 322 47%
Netto-omzet 1 709 1 617 6% 10% 1 133 57%
Royalty-inkomsten  152  189 -19% -17%  189 -17%

Kostprijs van de omzet ( 558) ( 453) -23% -28% ( 281) -99%
Kostprijs van de omzet voor producten ( 396) ( 393) -1% -6% ( 232) -71%
Royaltylasten ( 30) ( 35) 14% 14% ( 35) 14%
Voorraadherwaardering ( 94)

Afschrijving van met de omzet verbonden immateriële activa ( 38) ( 25) -50% -50% ( 14) -165%

Brutowinst 1 303 1 353 -4% 1% 1 041 25%
Min: voorraadherwaardering ivm overname van Schwarz Pharma  94

Brutowinst vóór voorraadherwaardering 1 397 1 353 3% 8% 1 041 34%

Pro Forma Verschil 
%miljoen EUR

 
 

Brutowinst: 

• Op gerapporteerde basis bedraagt de brutowinst 1 303 miljoen euro, dit is 25% meer dan in de eerste 6 
maanden van 2006 dankzij de overname van Schwarz Pharma. Zonder de 94 miljoen euro niet-geldelijke 
éénmalige impact van de voorraadherwaardering zoals vereist door IFRS, zou de brutowinst gestegen zijn 
met 34%. 

• Op pro-formabasis is de brutowinst van 1 303 miljoen euro 4% lager dan in 2006. Zonder de 94 miljoen euro 
éénmalige impact van de voorraadherwaardering zou de brutowinst gestegen zijn met 3%, dankzij 
omzetstijgingen, verdere productieverbeteringen en een gunstige productmix. 

 

UCB – The next generation biopharma leader Halfjaarlijks verslag 2007 7



Halfjaarlijks financieel verslag   
 

5. Recurrente EBIT & recurrente EBITDA 
 

Actueel Pro Forma

Gerappor-
teerd 

Actueel

Gerappor-
teerd 

Verschil

2007 2006

Reële 
wissel-
koersen

Constante 
wissel-
koersen 2006

Reële 
wissel-koersen

Inkomsten 1 861 1 806 3% 7% 1 322 41%
Netto-omzet 1 709 1 617 6% 10% 1 133 51%
Royalty-inkomsten & vergoedingen  152  189 -19% -17%  189 -19%

Brutowinst (1) 1 303 1 353 -4% 1% 1 041 25%

    Marketing- & verkoopskosten ( 529) ( 526) -1% -5% ( 360) -47%

    Onderzoeks- & ontwikkelingskosten ( 374) ( 404) 7% 6% ( 307) -22%

    Algemene & administratiekosten ( 135) ( 150) 10% 8% ( 102) -33%

    Overige bedrijfsbaten/-lasten  47  84 ( 1)

Totale bedrijfslasten ( 991) ( 995) 0% -2% ( 770) -29%

Recurrente EBIT (REBIT) (1)  312 -13% -4% 15%
    exclusief voorraadherwaardering  406 14% 22% 50%

+ Afschrijving immateriële activa  43  32  19
+ Kosten bijzondere waardeverminderingen  36  37  27
+ Voorraadherwaardering (éénmalig niet-geldelijk)  94

Recurrente EBITDA (REBITDA)  485  427 14% 21%  317 53%

(1) na € 94 m voorraadherwaardering ivm overname van Schwarz Pharma en bijkomende afschrijvingskosten

miljoen EUR

Pro Forma Verschil 
%

 271 357

 
 

⋅ De operationele lasten zijn op gerapporteerde basis 29% hoger dan vorig jaar als resultaat van de overname van 
Schwarz Pharma. Op pro-formabasis liggen de operationele lasten op het niveau van de eerste 6 maanden van vorig 
jaar, en bestaan ze voornamelijk uit:  
♦ 3 miljoen euro hogere marketing- & verkoopkosten of een kostenstijging van 1%, met voortgezette investeringen 

die de verkoopgroei ondersteunen maar ook kostenbesparingen die aantonen dat de reeds doorgevoerde 
herstructureringsinspanningen haar eerste vruchten beginnen af te werpen.  

♦ 30 miljoen euro lagere onderzoeks- & ontwikkelingskosten of een daling met 7%, met dalende uitgaven 
verbonden aan meerdere met succes voltooide fase III-studies en kostenbesparende maatregelen doorgevoerd in 
het kader van de integratie.  

♦ 15 miljoen euro lagere algemene & administratiekosten of 10% minder uitgaven, ten gevolge van substantiële 
besparingen bij individuele entiteiten en door de klemtoon te leggen op kostenbeheersing binnen de 
onderneming.  

♦ Overige bedrijfsbaten/(lasten): In 2006 werd 79 miljoen euro geboekt als andere bedrijfsbaten als onderdeel van 
de overeenkomst tussen Schwarz Pharma en Pfizer met betrekking tot fesoterodine, voor de behandeling van de 
overactieve blaas. De overige bedrijfsbaten voor het eerste semester 2007 bevatten 45 miljoen euro als gevolg 
van het behalen van een mijlpaal in verband met fesoterodine.  

⋅ De recurrente EBIT is met 15% gestegen op gerapporteerde basis, door de opname van het resultaat van Schwarz 
Pharma. Zonder de 94 miljoen euro éénmalige impact van de voorraadherwaardering, zou de recurrente EBIT 
gestegen zijn met 50%. Op pro-formabasis is de recurrente EBIT, na voorraadherwaardering, gedaald met 13%. 
Zonder de 94 miljoen euro éénmalige impact van de voorraadherwaardering, zou de recurrente EBIT gestegen zijn 
met 14%.  

⋅ De recurrente EBITDA, waarin de éénmalige impact van de voorraadherwaardering is opgenomen, is op 
gerapporteerde basis met 53% gestegen tot 485 miljoen euro in vergelijking met de eerste 6 maanden van 2006. Op 
pro-formabasis zou de recurrente EBITDA gestegen zijn met 14%, voornamelijk door de forse stijging van de 
opbrengsten en de brutowinst evenals door de vlakke operationele lasten.  
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6. Nettowinst & aangepaste nettowinst 
 

Actueel Pro Forma

Gerappor-
teerd 

Actueel

Gerappor-
teerd 

Verschil

2007 2006

Reële 
wissel-
koersen

Constante 
wissel-
koersen 2006

Reële 
wisselkoersen

Recurrente EBIT (REBIT) (1)  312  357 -13% -4%  271 15%

    Eenmalige baten/lasten ( 6)  87  89

EBIT (Operationele winst) (1)  306  445 -31% -24%  360 -15%

    Financiële lasten ( 77) ( 21) ( 24)

Winst vóór winstbelastingen  229  423 -46% -39%  336 -32%

    Winstbelastingen ( 61) ( 145) ( 98)

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  167  279 -40% -32%  237 -29%
    Plus: winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten  0  0  0
    Min: minderheidsbelangen  4  0  0
Nettowinst  171  279 -39% -31%  237 -28%

    Min: éénmalige posten na belastingen ( 4) ( 56) ( 57)
    Min: winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten  0  0  0
    plus : voorraadherwaardering na winstbelastingen  57

Aangepaste nettowinst (na minderheidsbelangen)  224  223 1% 8%  180 24%

(1) na € 94 m voorraadherwaardering ivm overname van Schwarz Pharma

miljoen EUR
Pro Forma Verschil 

%

 
 

⋅ Op gerapporteerde basis bedraagt de nettowinst voor de eerste helft van 2007 171 miljoen euro, dit is 66 miljoen 
euro of 28% minder dan vorig jaar, voornamelijk door de opname van Schwarz Pharma, de gestegen financiële 
kosten in verband met de overname, de éénmalige impact van de voorraadherwaardering (94 miljoen euro vóór 
winstbelastingen, 57 miljoen euro na winstbelastingen), en de lagere bijdrage na winstbelastingen van éénmalige 
posten (4 miljoen euro positieve bijdrage na winstbelastingen tegenover 57 miljoen euro positieve bijdrage in 2006). 

⋅ Op pro-formabasis bedraagt de nettowinst voor de eerste helft van 2007 171 miljoen euro, dit is 107 miljoen euro 
of 38% minder dan vorig jaar, voornamelijk door de gestegen financiële kosten in verband met de overname, de 
éénmalige niet-geldelijke impact van de door IFRS vereiste voorraadherwaardering (94 miljoen euro vóór 
winstbelastingen, 57 miljoen euro na winstbelastingen), en de lagere bijdrage na winstbelastingen van éénmalige 
posten (4 miljoen euro positieve bijdrage na winstbelastingen tegenover 55 miljoen euro positieve bijdrage in 2006). 

⋅ Na aanpassing met de impact na winstbelastingen van éénmalige posten en met de éénmalige niet-geldelijke impact 
na winstbelastingen van de voorraadherwaardering, bedraagt de aangepaste nettowinst 224 miljoen euro. Dit is 
1% meer dan de 223 miljoen euro van de pro forma aangepaste nettowinst voor de eerste 6 maanden van 2006, 
waarbij de operationele prestatie de bijkomende financiële kosten verbonden aan de overname en de 
afschrijvingskosten voor immateriële activa meer dan compenseert. 

⋅ De herstructurerings- & éénmalige inkomsten/(uitgaven) bedragen (6) miljoen euro vóór winstbelastingen en 
+4 miljoen euro na winstbelastingen, en liggen aanzienlijk lager dan vorig jaar toen er aanzienlijke meerwaarden 
waren op de verkoop van producten/activiteiten. De éénmalige posten voor het eerste semester van 2007 omvatten 
voornamelijk: 

♦ Meerwaarde op de verkoop van Cytec-aandelen 29 miljoen euro vóór winstbelastingen 
♦ Meerwaarde op de verkoop van OTC Europe  18 miljoen euro vóór winstbelastingen 
♦ Herstructurerings- & integratiekosten - 43 miljoen euro vóór winstbelastingen 

⋅ De financiële lasten in de eerste helft van 2007 liggen 53 miljoen euro hoger dan vorig jaar, als gevolg van de 
rentelasten verbonden aan de bijkomende schuld die werd aangegaan voor de overname van Schwarz Pharma. Op 
pro-formabasis zijn de financiële lasten gestegen met 56 miljoen euro.  

⋅ Het gemiddelde belastingtarief voor de recurrente bedrijfsactiviteiten in de eerste helft van 2007 bedraagt 30% 
tegenover 27% vorig jaar, toen de resultaten van Schwarz Pharma niet geconsolideerd waren. De éénmalige posten 
meegerekend, daalt het gemiddelde belastingtarief voor de eerste helft van 2007 tot 27% als gevolg van de lage 
winstbelastingen die op de meeste meerwaarden drukten. Op pro-formabasis is dit 34%, voornamelijk als gevolg van 
de relatief hogere belastingtarieven voor de entiteiten van Schwarz Pharma. 
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7. Balans 
 

2 007 2006
11 110 Dec. 31 (1)

Vaste activa 7 916 8 246

Immateriële activa 2 479 2 528

Goodwill 4 330 4 372

Overige vaste activa 1 107 1 346

Vlottende activa 1 919 2 349

Totaal Activa 9 835 10 595

Eigen vermogen (2) 4 713 4 774

Geplaatst kapitaal en reserves 4 345 4 206

Winst over de periode  171  367

Minderheidsbelangen  197  201

Langlopende verplichtingen 3 477 4 196

Kortlopende verplichtingen 1 645 1 625

Totaal verplichtingen en eigen vermogen 9 835 10 595

(1) gecorrigeerd om aanpassingen weer te geven aan de voorlopige waarden van eerste verwerking van de bedrijfscombinatie

(2) vóór winstverdeling voor het huidige jaar

Nettoschuld (2 073) (2 111)
Liquide activa  587 1 003
Financiële verplichtingen (2 660) (3 114)

Handelswerkkapitaal  475  443

miljoen EUR

 
De balans zoals voorgesteld op 30 juni 2007 omvat de balans van Schwarz Pharma, met inbegrip van de aangepaste 
eerste verwerking op basis van voorlopige waarden. Aangezien de balans van Schwarz reeds was opgenomen in de 
geconsolideerde balans van UCB per 31 december 2006, zouden de cijfers in bovenstaande tabel vergelijkbaar moeten 
zijn: 

⋅ Immateriële activa: Als gevolg van de afschrijving van de immateriële activa in verband met de overname van 
Celltech en Schwarz Pharma, valuta-impacten en kleinere aanpassingen aan de waarden toegekend aan de verworven 
immateriële activa van Schwarz Pharma, dalen de immateriële activa met 49 miljoen euro tegenover 31 december 
2006 tot 2 479 miljoen euro per 30 juni 2007. 

⋅ Goodwill: De beperkte schommeling van de goodwill tussen 31 december 2006 en 30 juni 2007 weerspiegelt 
kleinere aanpassingen aan de eerste verwerking op basis van voorlopige waarden en valuta-impact (vooral de 
verzwakkende US-dollar). 

⋅ Overige vaste activa: De overige vaste activa dalen met 239 miljoen euro, voornamelijk door de verkoop van de 
Cytec-aandelen met een waarde van 248 miljoen euro eind 2006, gecompenseerd door investeringen in materiële 
vaste activa en vooruitbetalingen voor de verkoop van de divisie Bioproducts aan Lonza. 

⋅ Vlottende activa: De scherpe daling van de vlottende activa van 2 349 miljoen euro naar 1 919 miljoen euro vloeit 
voort uit de vermindering van de liquide activa met 396 miljoen euro. Verder weerspiegelt de stijging met 49 miljoen 
euro in handels- en andere vorderingen, van 800 miljoen euro naar 847 miljoen euro, de sterke onderliggende 
verkoop in de eerste helft van 2007, terwijl het voorraadniveau gedaald is van 432 miljoen euro eind 2006 tot 343 
miljoen euro eind juni 2007, wat bijna volledig het gevolg is van de voorraadherwaardering met 94 miljoen euro 
geboekt in het kader van de overname van Schwarz Pharma. 

⋅ Eigen vermogen: Het eigen vermogen van UCB, voor een bedrag van 4 713 miljoen euro, is gedaald met 61 
miljoen euro tussen 31 december 2006 en 30 juni 2007. Het eigen vermogen neemt toe met het bedrag van de 
resultaten van het eerste semester (171 miljoen euro) maar daalt ook met 161 miljoen euro door de betaalde 
dividenden over de resultaten van 2006 en met 66 miljoen euro als gevolg van cumulatieve omrekeningsverschillenn 
wegens de dalende US-dollar en Japanse yen. 

⋅ Langlopende verplichtingen: De daling van de langlopende verplichtingen van 4 196 miljoen euro tot 3 477 
miljoen euro is voornamelijk het gevolg van de daling met 544 miljoen euro van de financiële schuld op lange termijn 
volgend op de daling van de cashniveaus in combinatie met een toename van de financiële schuld op korte termijn 
vóór de aankoop van bijkomende aangeboden aandelen en een daling van uitgestelde belastingschulden. 
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⋅ Kortlopende verplichtingen: De toename van de kortlopende verplichtingen van 1 625 miljoen euro naar 1 645 

miljoen euro is overwegend veroorzaakt door een stijging van de financiële schuld op korte termijn met 89 miljoen 
euro, als onderdeel van de optimalisering van de bestaande schuld vóór de aankoop van bijkomende aangeboden 
aandelen, gecompenseerd door een daling van andere verplichtingen verbonden met de betaling van de tweede schijf 
voor Schwarz Pharma in januari 2007.  

⋅ Nettoschuld: De nettoschuld van (2 073) miljoen euro betekent een daling van 38 miljoen euro (zie het gedeelte 
kasstroomoverzicht hierna). 

 

8. Kasstroomoverzicht 
 

2007 2006
Eerste helft Eerste helft

Gerapporteerd Gerapporteerd

Nettowinst van het jaar  171  237

Niet geldelijke posten  41 ( 16)
Wijziging in werkkapitaal ( 6) ( 54)

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten  206  167

Kasstromen uit investeringsactiviteiten ( 10)  181
    waarvan aankoop van materiële vaste activa ( 120) ( 21)
    waarvan verbonden met overname van Schwarz Pharma ( 134)
    waarvan afstotingen  259  239

Vrije kasstroom uit voortgezette activiteiten  196  348

Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( 590) ( 108)

miljoen EUR

 
 

De evolutie van door de biofarmaceutische activiteiten gegenereerde kasstromen wordt gedragen door de volgende 
elementen: 

• Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten: De nettowinst van 171 miljoen euro, gecorrigeerd voor éénmalige 
meerwaarden in combinatie met een relatief stabiel werkkapitaal, verklaart de stijging van de kasstromen uit 
bedrijfsactiviteiten van 167 miljoen euro in de eerste maanden van 2006 tot 206 miljoen euro in dezelfde 
periode van 2007. 

• Kasstromen uit investeringsactiviteiten: De toename van de materiële vaste activa bedraagt 120 
miljoen euro en weerspiegelt vooral de vooruitgang in de bouw van een fabrieksuitbreiding voor de productie 
van fesoterodine. Een bedrag van 134 miljoen euro werd uitgegeven in verband met de overname van 
Schwarz Pharma (inclusief de betaling van de tweede schijf die plaatsvond in januari). De toename van de 
materiële vaste activa en de kasuitstroom in verband met de overname van Schwarz Pharma worden bijna 
volledig gecompenseerd door de verkoop van de Cytec-aandelen (248 miljoen euro zoals aangekondigd in 
maart) en door de andere verkopen. De kasstromen uit investeringsactiviteiten voor (10) miljoen euro in de 
eerste helft van 2007 tonen een daling ten opzichte van het niveau van 181 miljoen euro in 2006, dat 
gunstig beïnvloed werd door aanzienlijke opbrengsten uit de verkoop van activiteiten en de afwezigheid van 
overnames. 

• Kasstromen uit financieringsactiviteiten: De betaling van het dividend over de resultaten van 2006 
bedraagt 158 miljoen euro na zes maanden. Verder werden 434 miljoen euro kasmiddelen gebruikt om 
schulden terug te betalen. De kasstromen uit financieringsactiviteiten stegen als gevolg daarvan tot (590) 
miljoen euro.  
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9. Update onderzoek & ontwikkeling 
Centraal zenuwstelsel 

♦ Meer patiënten met epilepsie worden geholpen met Keppra®. In het eerste kwartaal werd Keppra® (levetiracetam) 
in de EU en de VS goedgekeurd als adjuvante therapie voor de behandeling van primaire gegeneraliseerde tonisch-
klonische aanvallen bij patiënten met idiopathische gegeneraliseerde epilepsie. Bovendien werd Keppra® in China en 
Zuid-Korea gelanceerd. In april maakte UCB positieve resultaten van Fase III bekend voor Keppra® als adjuvante 
therapie voor de behandeling van partiële aanvallen bij kinderen van een maand tot minder dan vier jaar. De Fase 
III-resultaten voor Keppra® XR worden in het vierde kwartaal van 2007 verwacht. 

♦ De Fase III-proeven met brivaracetam in de ziekte van Unverricht Lundborg (ULD) verlopen volgens plan, waarvoor 
de eerste resultaten van de eerste proef verwacht worden voor het vierde kwartaal van 2007. Fases III-proeven met 
brivaracetam als adjuvante behandeling voor epilepsie zullen naar verwachting tegen het einde van 2007 beginnen. 
De ontwikkeling van seletracetam werd opgeschort om de inspanningen op brivaracetam en lacosamide in epilepsie te 
concentreren.  

♦ Lacosamide voor adjuvante behandeling van epilepsie is geregistreerd bij de Europese autoriteiten in het tweede 
kwartaal van 2007. Voorlegging voor goedkeuring door de Amerikaanse overheid is gepland voor het vierde kwartaal 
van 2007. Een fase IIb/III-programma voor monotherapeutische behandeling is reeds opgestart en zal de eerste 
resultaten rapporteren in het tweede kwartaal van 2010. 

♦ Lacosamide voor de behandeling van diabetische neuropathische pijn zal volgens plan in het derde kwartaal van 
2007 aan de Europese overheid voorgelegd worden en in het vierde kwartaal van 2007 aan de Food & Drug 
Administration in de VS. 

♦ Neupro® (rotigotine transdermal system), de patch tegen Parkinson, werd in het eerste kwartaal van 2007 in Europa 
goedgekeurd en in het tweede kwartaal in de VS voor vroege stadia van de ziekte. De patch werd in Europa met 
succes op de markt gebracht en werd in juli 2007 in de VS gelanceerd. 

♦ Rotigotine voor de behandeling van Rusteloze-benensyndroom (RLS) zal volgens plan in het vierde kwartaal 
voorgelegd worden aan de bevoegde overheden in Europa en de VS. 

♦ In de eerste helft van 2007 begon UCB ‘proof of concept’-tests met lacosamide in fibromyalgie, osteoartritis en de 
profylaxe van migraine evenals met rotigotine in fibromyalgie. De eerste resultaten worden in 2008 verwacht. 

♦ Xyrem® (natriumoxybaat) werd in het eerste kwartaal van 2007 door de Europese Commissie goedgekeurd voor de 
behandeling van narcolepsie met cataplexie. 

♦ In juni begonnen Fase II-studies voor CDP323 voor de behandeling van multiple sclerose (MS). De eerste resultaten 
worden verwacht tegen het einde van 2008. 

Inflammatoire aandoeningen 

♦ De aanvraag tot regularisatie van Cimzia® (certolizumab pegol) voor reumatoïde artritis in de VS is voor het vierde 
kwartaal van 2007 gepland.  

♦ Voor Cimzia® in de behandeling van de ziekte van Crohn werd de volledige responsbrief van de Amerikaanse 
regelgevende overheid in april 2007 beantwoord. Een bijkomende klinische proef naar de inductie van een klinische 
respons in de ziekte van Crohn wordt gestart, met verwachte resultaten in de tweede helft van 2008. Een beslissing 
van de Europese regelgevende overheid over Cimzia in de ziekte van Crohn wordt tegen het einde van het jaar 2007 
verwacht.  

♦ Een herbehandelingstest voor de evaluatie van Cimzia™ in Psoriasis is voltooid en de resultaten worden verwacht in 
het vierde kwartaal van 2007. 

♦ Klinische proeven voor de evaluatie van epratuzumab in Systemic Lupus Erythematosus zijn herbegonnen. 

Overige therapeutische domeinen 

♦ Xyzal®, een antihistamine op voorschrift (levocetirizine dihydrochloride), werd in mei in de VS goedgekeurd en zal 
in het najaar van 2007 samen met sanofi-aventis gelanceerd worden. 

♦ De registratie van patiënten voor een Fase II-proef met CPD791 voor de behandeling van niet-kleincellige 
longkanker is voltooid. De observatie van de patiënten op ‘progression-free survival’ (in leven blijven zonder 
voortschrijding van de ziekte) is aan de gang; de resultaten worden verwacht wanneer de resultaten voldoende rijp 
zijn, waarschijnlijk eind 2007 of begin 2008. 

♦ Fesoterodine voor de behandeling van de overactieve blaas is goedgekeurd door de Europese overheid en heeft een 
positieve brief van de Amerikaanse overheid ontvangen. Pfizer bezit de exclusieve wereldwijde rechten op deze 
verbinding en is van plan ze in de tweede helft van 2008 in Europa en in het begin van 2009 in de VS te lanceren. 

♦ De samenwerking van UCB met Amgen voor de ontwikkeling van CDP7851, een nieuwe anabolische therapie voor 
osteoporose, vordert. Fase I-tests zijn bezig en de resultaten worden verwacht in het derde kwartaal van 2007. 
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10. Vooruitzichten 
♦ De opbrengsten zullen naar verwachting boven het pro-formaniveau 3 523 miljoen euro van 2006 liggen. 

Ondanks de verdere verwachte vooruitgang voor Keppra® in de tweede helft van het jaar, zal de 
seizoengebondenheid die gunstig is voor allergie in de eerste helft van het jaar, gecombineerd met een verwacht 
verlies van opbrengsten als gevolg van concurrentie door generieke geneesmiddelen  en verwachte 
wisselkoersschommelingen, zullen resulteren in naar verhouding lagere opbrengsten in de tweede helft van het 
jaar. 

 

♦ De recurrente EBITDA zal tegen eind dit jaar naar verwachting ongeveer 720 miljoen euro bedragen, 
voornamelijk door marginaal toegenomen marketing- & verkoopkosten in samenhang met geplande 
productlanceringen (Xyzal® en Neupro® in de VS) en bijkomende investeringen in fase III-studies, gedeeltelijk 
gecompenseerd door de realisatie van aanzienlijke synergieën. 

 

♦ Met het oog op de registratie van de dominatie- en winsttransferovereenkomst in juli 2007, heeft UCB 104,60 
euro per Schwarz Pharma-aandeel geboden voor de resterende aandelen van Schwarz Pharma die het nog niet in 
bezit had. Indien alle resterende Schwarz Pharma-aandelen die UCB nog niet in haar bezit heeft aangeboden 
zouden worden, zou de nettoschuld van UCB na betaling toenemen met ongeveer 630 miljoen euro. Dit zou 
resulteren in een toename van de financiële lasten in vergelijking met de eerste helft van dit jaar.  

 

♦ Niet-recurrente en éénmalige items: 

• De negatieve impact van de verwachte niet-geldelijke IFRS voorraadherwaardering verbonden met de 
overname van Schwarz Pharma, namelijk 94 miljoen euro vóór winstbelastingen, werd reeds volledig in de 
cijfers van de eerste helft van dit jaar verwerkt; 

• Met inbegrip van de incrementele afschrijvingskosten verbonden met de overname, zullen de totale 
afschrijvingskosten, die 43 miljoen euro bedragen voor de eerste zes maanden van 2007, ongeveer 100 
miljoen euro voor winstbelastingen bedragen voor het volledige jaar; 

• De niet-recurrente kosten voor winstbelastingen zullen naar verwachting stijgen van 6 miljoen euro in de 
eerste zes maanden van 2007 naar ongeveer 80 à 90 miljoen euro als gevolg van verdere 
herstructureringskosten. 

 

♦ De nettowinst, na niet-recurrente en éénmalige posten, zal naar verwachting boven de 100 miljoen euro liggen. 
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3 VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  
 
Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 
In miljoen EUR 

Toelichting 2007 
niet 

geauditeerd 
 2006 

niet 
geauditeerd 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten     

     
Netto-omzet  1 709  1 133 
Royalty-inkomsten  152  189 
Opbrengsten  1 861  1 322 
Kostprijs van de omzet  (558)  (281) 
Brutowinst  1 303  1 041 
     
Marketing- en verkoopkosten  (529)  (360) 
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten   (374)  (307) 
Algemene & administratiekosten  (135)  (102) 
Overige bedrijfsbaten/ -lasten  47  (1) 
Operationele winst vóór bijzondere waardevermindering 
van activa, reorganisatiekosten en overige baten en lasten

 312  271 

     
Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa 6 (5)  (7) 
Reorganisatiekosten 7 (43)  (14) 
Overige baten en lasten 5,8 42  110 
Operationele winst  306  360 
     
Financiële baten en lasten  (3)  - 
Financieringskosten  (74)  (24) 
Winst vóór winstbelastingen   229  336 
Winstbelastingen 9 (61)  (98) 
Winst   167  237 
     
     
Toerekenbaar aan:     
Aandeelhouders van UCB N.V.   171  237 
Minderheidsbelangen  (4)  - 
     
Winst per aandeel berekend op de winst toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de Vennootschap over de periode 
(EUR) 

    

 Gewone winst per aandeel  0.95  1.66 

 Verwaterde winst per aandeel  0.94  1.62 

 
Het gewogen gemiddelde aantal aandelen voor de berekening van de gewone winst per aandeel bedraagt 180 151 169 
per 30 juni 2007 en 143.016.000 per 30 juni 2006. 
 
Het gewogen gemiddelde aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel bedraagt 182 678 520 
per 30 juni 2007 en 146.119.000 per 30 juni 2006. 
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4 VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
In miljoen EUR Toelichting 30 juni 2007 

niet geauditeerd 
 31 december 2006 

gewijzigd4 1

     
ACTIVA     
Vaste activa     
Immateriële activa 10 2 479  2 528 
Goodwill  4 330  4 372 
Materiële vaste activa  11 739  666 
Uitgestelde belastingvorderingen  98  196 
Personeelsbeloningen   14  14 
Financiële en overige activa 12 256  470 
Totaal vaste activa  7 916  8 246 
     
Vlottende activa     
Voorraden 13 343  431 
Handelsvorderingen en overige vorderingen   847  795 
Te ontvangen belastingen  92  90 
Financiële en overige activa  63  59 
Geldmiddelen en kasequivalenten  574  974 
Totaal vlottende activa  1 919  2 349 
     

Totaal activa  9 835  10 595 
     
     

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN     
Eigen vermogen     
Geplaatst kapitaal en reserves toerekenbaar aan 
aandeelhouders van UCB 14 4 516  4 573 
Minderheidsbelangen  197  201 
     
Totaal eigen vermogen  4 713  4 774 
     
Langlopende verplichtingen     
Financiële verplichtingen 16 2 505  3 049 
Uitgestelde belastingverplichtingen   683  842 
Personeelsbeloningen  138  146 
Voorzieningen 17 114  124 
Overige verplichtingen  37  35 
Totaal langlopende verplichtingen  3 477  4 196 
     
Kortlopende verplichti gen n     
Financiële verplichtingen 16 154  65 
Voorzieningen 17 148  154 
Handels- en overige verplichtingen   1 073  1 162 
Te betalen belastingen  270  244 
Totaal kortlopende verplichtingen  1 645  1 625 
     
Totaal verplichtingen  5 122  5 821 
     
Totaal eigen vermogen en verplichtingen  9 835  10 595 
 
 

                                                 
4 De vergelijkende informatie voor 2006 is aangepast als gevolg van de wijzigingen van de voorlopige waarden van de 
toewijzing van de aankoopprijs van de overname van Schwarz Pharma (Toelichting 5). 
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5 VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT  
Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 
In miljoen EUR 2007 2006 

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 171 237 
Minderheidsbelangen  (4) - 
Afschrijvingen van vaste activa 36 27 
Afschrijving van immateriële activa 43 19 
Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa 5 - 
Verlies/(Winst) op de vervreemding van materiële vaste activa (2) - 
Verlies/(Winst) op de vervreemding van andere dan materiële vaste activa   - (73) 
In eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingen 4 2 
Winst uit afgestoten activiteiten, andere dan beëindigde bedrijfsactiviteiten (46) (42) 
Netto rente (baten)/lasten 74 24 
Netto niet-geldelijke financieringskosten 1 27 
Financiële instrumenten – verandering in reële waarde (2) (14) 
Dividendinkomsten - (1) 
Winstbelastingen 61 98 
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor veranderingen in werkkapitaal, 
voorzieningen en personeelsbeloningen 341 304 
Afname/(toename) van voorraden 78 3 
Afname/(toename) van handelsvorderingen en overige vorderingen en andere activa (67) (89) 
Toename/(afname) van handelsverplichtingen en overige verplichtingen (17)  33 
Nettowijziging van voorzieningen en personeelsbeloningen (20) (8) 
Geldmiddelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten  315 243 
Ontvangen rente 32 35 
Betaalde rente (45) (60) 
Betaalde winstbelastingen (96) (51) 
KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN  206 167 
   
Verwerving van immateriële activa (17) (40) 
Verwerving van materiële vaste activa (120) (21) 
Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen  (134)  - 
Verwerving van overige investeringen (4) - 

Ontvangsten uit verkoop van immateriële vaste activa - 118 
Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa  7 1 
Ontvangsten uit verkoop van bedrijfsactiviteiten, na aftrek van overgedragen geldmiddelen   6 119 
Ontvangsten uit verkoop van andere investeringen 252 2 
Ontvangsten uit/(terugbetalingen van) verstrekte leningen - 1 
Ontvangen dividenden - 1 
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN  (10) 181 
   
Ontvangsten uit de uitgifte van aandelen 3 - 
Ontvangsten van leningen 160 - 
Terugbetaling van leningen  (594) 12 
Terugbetaling van verplichtingen uit hoofde van financiële leasingovereenkomsten (1) (1) 
Inkoop van eigen aandelen - (39) 
Uitgekeerde dividenden aan UCB aandeelhouders, na aftrek van dividenden betaald op eigen 
aandelen (158) (80) 
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN  (590) (108) 
   
KASSTROMEN UIT BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN  - (2) 
   
NETTO TOENAME/(AFNAME) VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (394) 238 
Geldmiddelen en kasequivalenten verminderd met bankvoorschotten in rekening-courant bij 
het begin van het jaar 935 396 
Effect van wisselkoerswijzigingen (5) (4) 
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN VERMINDERD MET VOORSCHOTTEN IN 
REKENING-COURANT AAN HET EINDE VAN HET JAAR 536 630 
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6 VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN 
 

In miljoen EUR 
Aandelen-
kapitaal en 

uitgiftepremies 
Ingekochte 

eigen 
aandelen 

Over-
gedragen 
resultaat 

Overige 
reserves 

Cumulatieve 
omrekenings-

verschillen 
Minder-
heids-

belangen
Totaal eigen 
vermogen 

Saldo per 1 januari 2006 438 (95) 2 140 1 (75) - 2 409 
Voor verkoop beschikbare 
financiële activa – na 
belastingen - - - 11 - - 11 
Kasstroomafdekkingen – na 
belastingen - - - 33 - - 33 

Koersverschillen - - - - (49) - (49) 
Direct in het eigen vermogen 
verwerkte nettobaten/(-lasten) - - - 44 (49) - (5) 

Winst - - 237 - - - 237 

Totaal geboekte baten/(lasten)  - - 237 44 (49) - 232 

Dividenden  - - (125) - - - (125) 
Op aandelen gebaseerde 
betalingen - - 2 - - - 2 

Eigen aandelen - (39) - - - - (39) 

Wijzigingen in consolidatiekring - - - - - - - 
Saldo per 30 juni 2006 (niet 
geauditeerd) 438 (134) 2 254 45 (124) - 2 479 

        
Saldo per 1 januari 2007 
(gewijzigd)5 2 148 (125) 2 387 287 (124) 201 4 774 
Voor verkoop beschikbare 
financiële activa – na 
belastingen - - - (29) - - (29) 
Kasstroomafdekkingen – na 
belastingen - - - 11 - - 11 
Afdekking van netto-investering 
in een buitenlandse activiteit - - - 11 - - 11 

Koersverschillen - - - - (66) - (66) 
Direct in het eigen vermogen 
verwerkte nettobaten/(-lasten) - - - (7) (66) - (73) 

Winst - - 171 - - (4) 167 

Totaal geboekte baten/(lasten)  - - 171 (7) (66) (4) 94 

Dividenden - - (162) - - - (162) 
Op aandelen gebaseerde 
betalingen - - 4 - - - 4 

Eigen aandelen - - - - - - - 

Kapitaalverhoging 3 - - - - - 3 

Wijzigingen in consolidatiekring - - - - - - - 
Saldo per 30 juni 2007 (niet 
geauditeerd) 2 151 (125) 2 400 280 (190) 197 4 713 

                                                 
5 De vergelijkende informatie voor 2006 is aangepast als gevolg van de wijzigingen van de voorlopige waarden van de 
toewijzing van de aankoopprijs van de overname van Schwarz Pharma (Toelichting 5). 
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7 TOELICHTINGEN BIJ HET VERKORT GECONSOLIDEERD TUSSENTIJDS 

FINANCIEEL VERSLAG 
 

1. Rapporterende entiteit 
UCB N.V., de moedermaatschappij, (hierna “UCB” of “de Vennootschap”) is een naamloze vennootschap die is opgericht in 
België en er ook haar hoofdzetel heeft. Dit verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag van de Vennootschap voor 
de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2007 (hierna “de tussentijdse financiële periode”) bevat de geconsolideerde 
balans en resultaten van de Vennootschap en haar dochterondernemingen (samen “de Groep”). 
 
UCB N.V. staat genoteerd op Euronext Brussel. 
 
De geconsolideerde jaarrekening van de Groep per 31 december 2006 is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op het 
statutaire adres van de Vennootschap, Researchdreef 60, B-1070 Brussel, België of op de website www.ucbgroup. 
com/investor_relations. 
 

2. Overzicht van de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving 

a. Verklaring van overeenstemming met de IFRS 
Het verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de door de Europese Unie 
voor gebruik goedgekeurde International Financial Reporting Standards en in het bijzonder International Accounting 
Standard (IAS) 34 (Tussentijdse financiële verslaggeving). Dit verslag bevat niet al de informatie welke verplicht dient 
gerapporteerd te worden in de volledige geconsolideerde jaarrekening en dient samen met de geconsolideerde 
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 te worden gelezen. 
 
Dit verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag werd op 25 juli 2007 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit 
verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag is niet geauditeerd.  
 

b. Grondslag voor de opstelling 
Dit verkort geconsolideerd financieel verslag is opgesteld volgens dezelfde grondslagen voor de financiële verslaggeving 
als die welke gebruikt zijn bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep afgesloten per 31 
december 2006, met uitzondering van de invoering van de hierna vermelde norm en interpretaties.  De toepassing van 
deze norm en interpretaties heeft geen enkele weerslag op de financiële positie van de Groep. 

 IFRS 7, Financiële instrumenten - Informatieverschaffing en de Aanvullende Wijziging op IAS 1, Presentatie van 
de Jaarrekening - Informatieverschaffing over het Kapitaal (van toepassing voor boekjaren die op of na 1 januari 
2007 beginnen). IFRS 7 introduceert nieuwe informatieverschaffingen met betrekking tot de financiële 
instrumenten. Deze norm heeft geen enkele impact op de classificatie en de waardering van de financiële 
instrumenten van de Groep. 

 IFRIC 8 - Toepassingsgebied van IFRS 2 
De Groep past sinds 1 januari 2007 IFRIC 8 toe, die vereist dat rekening gehouden wordt met transacties die 
gepaard gaan met de uitgifte van eigen-vermogensinstrumenten – waarbij de ontvangen identificeerbare 
vergoeding lager is dan de reële waarde van de uitgegeven instrumenten van het eigen vermogen - om te 
bepalen of ze al dan niet binnen het toepassingsveld vallen van IFRS 2. 

 IFRIC 9 – Herschatting van de in Contracten Besloten Derivaten 
De Groep past sinds 1 januari 2007 IFRIC 9 toe, die stelt dat de datum voor de beoordeling van het bestaan van 
een in een contract besloten derivaat de datum is waarop een entiteit voor het eerst een partij wordt van het 
contract, waarbij herziening alleen mogelijk is wanneer een verandering van het contract de kasstroom 
aanzienlijk zou wijzigen. Aangezien geen enkele entiteit van de Groep de voorwaarden van haar contracten 
gewijzigd heeft, is IFRIC 9 niet relevant voor de operaties van de Groep. 

 IFRIC 10 – Tussentijdse Financiële Verslaggeving en Bijzondere Waardeverminderingen 
De Groep past sinds 1 januari 2007 IFRIC 10 toe, die het terugdraaien verbiedt van een in een voorgaande 
tussentijdse periode verwerkte bijzondere waardevermindering van goodwill, een investering in een eigen-
vermogensinstrument of een tegen kostprijs gewaardeerd financieel actief. 

 IFRIC 11 – Groep en Eigen Aandelen Transacties 
De Groep past sinds 1 januari 2997 IFRIC 11 toe. Deze interpretatie verduidelijkt de behandeling die toegepast 
moet worden in sommige speciale gevallen van personeelsbeloningen waarbij verschillende entiteiten van een 
groep betrokken zijn. De toepassing van deze interpretatie heeft geen enkele weerslag op de financiële positie of 
prestaties van de Groep. 
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De opstelling van dit verkort financieel verslag vereist dat het management schattingen maakt en veronderstellingen doet 
die een invloed hebben op de gerapporteerde bedragen van activa en verplichtingen en de bekendmaking van 
voorwaardelijke activa en verplichtingen op de datum van dit verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag en de 
gerapporteerde bedragen van opbrengsten en lasten tijdens de verslagperiode. Indien in de toekomst zou blijken dat deze 
schattingen en veronderstellingen, die door het management redelijk geacht worden op dit ogenblik in de gegeven 
omstandigheden, zouden afwijken van de werkelijke resultaten, dan zullen de originele schattingen en veronderstellingen 
aangepast worden. De effecten van deze wijzigingen zullen weerspiegeld worden in de periode waarin ze geacht worden 
noodzakelijk te zijn. De berekeningswijzen gebruikt in de schattingen zijn identiek aan deze gebruikt in de 
geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2006, behalve voor de wijzigingen van de voorlopige waarden van de 
toewijzing van de aankoopprijs van de overname van Schwarz Pharma als vermeld in Toelichting 5. 
 

c. Wisselkoersen 
De volgende belangrijkste wisselkoersen zijn gebruikt bij de opstelling van dit verkort geconsolideerd tussentijds financieel 
verslag. De slotkoersen zijn deze per 30 juni 2007 en per 30 juni 2006, terwijl de gemiddelde koersen deze zijn voor de 
respectieve eerste zes maanden. 
 
Equivalent van 1 euro Slotkoers Gemiddelde koers 
 2007 2006 2007 2006 

USD 1.346 1.271 1.328 1.228 
JPY 166.113 145.665 159.407 142.130 
GBP 0.672 0.693 0.674 0.687 
CHF 1.657 1.568 1.631 1.561 

 

3. Gesegmenteerde informatie  
De primaire segmentatiebasis van de Groep is het geografische segment. De analyse van de opbrengsten en de resultaten 
van de verslagperiode wordt hieronder uitgesplitst. 
 
De Groep is actief in: 

• Noord-Amerika (Verenigde Staten van Amerika met inbegrip van Canada); 
• Europa; en  
• Rest van de wereld. 

 
Er zijn belangrijke verkoop- en andere transacties tussen de geografische segmenten. De verkoop- en andere transacties 
tussen segmenten worden aangegaan onder de normale commerciële voorwaarden die ook van toepassing zouden zijn op 
buitenstaande derde partijen. Dit houdt in dat de overdrachtsprijzen tussen segmenten worden bepaald zoals voor 
transacties tussen onafhankelijke partijen op zakelijke en objectieve grondslag. De resultaten, activa en verplichtingen 
van een segment omvatten deze die direct of redelijkerwijs aan een segment kunnen worden toegerekend.  
 
Noord-Amerika 
Dit bedrijfsgebied omvat de activiteiten van de Groep in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada. 
 
Europa 
Dit bedrijfsgebied bevat de activiteiten van de Groep in de 27 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, 
Rusland en Turkije. 
 
Rest van de wereld 
Dit bedrijfsgebied omvat de activiteiten van de Groep in de verschillende landen van Azië, Afrika, Oceanië en Zuid-
Amerika. 
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Primaire segmentatiebasis - Geografische segmenten 
 
In miljoen EUR Noord-

Amerika 
Europa Rest van 

de 
wereld 

Niet 
toegerekend1

Totaal 

Voor de periode eindigend op 30 juni 2007      

Baten en lasten      
Verkoop aan 3de partij2 765 776 168 - 1 709 
Verkopen tussen segmenten3 2 308 - (310) - 
Royalty-inkomsten4 79 71 2 - 152 
Resultaat van het segment/Operationele winst5 182 551 12 (439) 306 
Netto financieringskosten - - - (77) (77) 
Winst vóór winstbelastingen - - - - 229 
Winstbelastingen    (61) (61) 
Winst/verlies voor de periode     167 

 
In miljoen EUR Noord-

Amerika 
Europa Rest van 

de 
wereld 

Niet 
toegerekend1

Totaal 

Voor de periode eindigend op 30 juni 2006      

Baten en lasten      
Verkoop aan 3de partij2 485 486 162 - 1 133 
Verkopen tussen segmenten3 - 205 - (205) - 
Royalty-inkomsten4 78 109 2  189 
Resultaat van het segment/Operationele winst5 170 552 13 (375) 360 
Netto financieringskosten - - - (24) (24) 
Winst vóór winstbelastingen - - - - 336 
Winstbelastingen    (98) (98) 
Winst/verlies voor de periode     237 

 
1. Niet-toegerekende posten vertegenwoordigen baten, lasten, activa en verplichtingen van bedrijfsfuncties die niet 

direct zijn toe te rekenen aan specifieke geografische segmenten. 
2. Productverkopen aan derde partijen worden toegerekend aan de geografische segmenten naargelang het land waarin 

de activa zich bevinden. 
3. De verkoop- en andere transacties tussen segmenten worden aangegaan onder de normale commerciële 

voorwaarden die ook van toepassing zouden zijn op niet gerelateerde derde partijen. 
4. Royalty-inkomsten worden toegerekend aan de geografische segmenten naargelang het land dat de opbrengsten 

ontvangt. 
5. Operationele winst wordt toegeschreven aan de geografische segmenten zoals geboekt door de entiteiten in de 

respectieve regio’s. 
 
Secundaire segmentatiebasis - Bedrijfssegmenten 

De Groep is actief in één bedrijfssegment, Biopharmaceuticals. Er zijn geen andere belangrijke bedrijfsklassen, noch 
afzonderlijk noch gezamenlijk. 
 
Dit bedrijfssegment omvat onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van producten voor de behandeling van 
aandoeningen van het centraal zenuwstelsel, allergieziekten, aandoeningen van de luchtwegen, aandoeningen van het 
immuunsysteem, inflammatoire aandoeningen en oncologie.  
 

4. Seizoensgebonden karakter van de tussentijdse bedrijfsactiviteiten 
De opbrengsten van de Groep in het Biopharmaceuticals bedrijfssegment zijn tot op zekere hoogte seizoensgebonden. De 
opbrengsten afkomstig van de Allergiefranchise schommelen volgens de hevigheid van het pollenseizoen in de 
verschillende geografische gebieden waar de Groep actief is.  
 
Op een geconsolideerde basis kan er evenwel geen systematisch of voorspelbaar seizoensgebonden karakter in de 
bedrijfsactiviteiten van de Groep in zijn geheel onderkend worden. 
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5. Organisatie van de Groep en belangrijke transacties 

a. Wijziging van de consolidatiekring en andere belangrijke transacties 
 
2007 – Afstoting van de bedrijfseenheid voorschriftvrije geneesmiddelen 
Op 8 januari 2007 maakten UCB en Pierre Fabre samen de overname bekend van de activiteit voorschriftvrije 
geneesmiddelen van UCB in Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Griekenland door Pierre Fabre, een 
toonaangevend farmaceuticabedrijf op de Europese markt van voorschriftvrije geneesmiddelen.  De overname heeft 
betrekking op een aantal rijpe producten met een omzet van ongeveer 18 miljoen euro. De transactie omvat de verkoop 
van de activa in voorschriftvrije geneesmiddelen van UCB in Frankrijk, de Benelux, Zwitserland en Griekenland. 
Gedurende een overgangsperiode zal UCB sommige van de overgedragen producten blijven fabriceren en leveren. 
 
2006 - Overname van Schwarz Pharma AG 
Op 28 december 2006 verwierf de Groep 86,8% van de totale uitstaande aandelen van Schwarz Pharma AG op een 
volledig verwaterde basis. Schwarz Pharma is een farmaceuticabedrijf dat actief is in het onderzoek, de ontwikkeling en 
de productie van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Het 
bedrijf produceert en ontwikkelt ook geneesmiddelen voor de behandeling van cardiovasculaire en gastroïntestinale 
aandoeningen. De producten van Schwarz Pharma zijn meestal enkel op voorschrift verkrijgbaar en worden hoofdzakelijk 
verdeeld door farmaceutische groothandelaars. De verlengde biedperiode werd afgesloten op 28 december 2006 en 
bijgevolg werd de geconsolideerde balans van Schwarz Pharma op 31 december 2006 geconsolideerd met toepassing van 
de overnamemethode. De geconsolideerde winst- en verliesrekening van Schwarz Pharma wordt vanaf 1 januari 2007 
volledig geconsolideerd.  
 
2006 – Verkoop van Bioproducts aan Lonza 
Op 17 januari 2006 maakte UCB de verkoop bekend van zijn divisie Bioproducts Manufacturing, gevestigd in België, aan 
Lonza AG. De transactie werd afgesloten op 28 februari 2006. Deze divisie, die actief is op het vlak van de productie van 
chemische peptiden, heeft ongeveer 300 mensen in dienst. De totale vergoeding die werd ontvangen voor de verkoop van 
de divisie bedraagt 120 miljoen euro en werd later ten voordele van UCB herzien als gevolg van de gebruikelijke 
aanpassingen van het bedrijfskapitaal. 
 

b. Boekhoudkundige implicaties van de bedrijfscombinatie 
 
IFRS3 (Bedrijfscombinaties) vereist dat de kostprijs van de bedrijfscombinatie de reële waarde van de op de ruildatum 
uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten omvat. De bedrijfscombinatie werd gerealiseerd in één enkele transactie, 
hoewel de biedperiode werd verlengd, wat inhoudt dat de ruildatum de overnamedatum is, toen UCB de feitelijke 
zeggenschap over Schwarz Pharma verwierf. Op de ruildatum van 28 december 2006 bedroeg de opgegeven prijs 52 euro 
per aandeel van UCB. De reële waarde van de uitgegeven aandelen bedroeg 1 941 miljoen euro. 
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De vanaf 28 december 2006 verworven activa, verplichtingen en aanverwante verplichtingen die voortvloeien uit de 
overname worden tegen de volgende reële waarden in de balans opgenomen. 
 
In miljoen EUR Boekwaarde 

overgenomen 
partij  

Reële waarde 
zoals 

gerapporteerd op 
31 december 

2006 

Reële waarde op 
31 december 
2006 zoals 

gerapporteerd op 
30 juni 2007 

Geldmiddelen en kasequivalenten 277 277 277 
Materiële vaste activa 179 212 211 
Immateriële activa 106 1 816 1 808 
Lokale goodwill 42 - - 
Financiële en overige activa 37 37 37 
Voorraden 97 193 191 
Uitgestelde belastingvorderingen 97 13 102 
Over de verslagperiode te ontvangen winstbelasting 11 11 11 
Handelsvorderingen en overige vorderingen  228 228 225 
Over de verslagperiode verschuldigde winstbelasting (94) (94) (94) 
Handelsschulden en overige schulden  (358) (358) (374) 
Personeelsbeloningen  (39) (47) (47) 
Overige voorzieningen (1) (34) (122) 
Financiële verplichtingen (15) (15) (15) 
Overige langlopende verplichtingen (2) (2) (2) 
Uitgestelde belastingverplichtingen - (691) (687) 
Netto-activa   1 546 1 521 
Minderheidsbelangen (13,2%)  (204) (201) 
Verworven netto-activa 565 1 342 1 320 
    
    
In geldmiddelen te betalen koopsom  2 175 2 179 
Reeds in geldmiddelen betaalde aankoopprijs  2 044 2 178 
Geldmiddelen en kasequivalenten in overgenomen 
dochteronderneming 

 (277) (277) 

Uitstroom van geldmiddelen op overname  1 767 1 901 
 
De gemiddelde levensduur van de verworven immateriële vaste activa is ongeveer 14 jaar. 
 
De toerekening van de aankoopprijs is nog niet voltooid, zodat de toerekening van de aankoopprijs aan de afzonderlijke 
activa nog zou kunnen wijzigen. 
 
De goodwill van 2 801 miljoen euro die na de toerekening van de aankoopprijs overblijft, kan worden toegeschreven aan 
het personeel van de verworven onderneming, de nog niet afzonderlijk gewaardeerde onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten in een zeer vroeg stadium, en de synergie die zal ontstaan uit de integratie van de verschillende 
functies van de twee oorspronkelijke ondernemingen. 
 
Deze integratie kan van start gaan, na de registratie op 12 juli 2007 van de overnameovereenkomst tussen UCB en 
Schwarz Pharma AG. 
 

c. Boekhoudkundige implicaties van de afstoting van de activiteit voorschriftvrije 
geneesmiddelen 

 
De financiële gevolgen van deze afstoting kunnen als volgt gedetailleerd worden:  
 

In miljoen EUR 8 januari 2007

Totale vergoeding 28 

Ontvangen in contanten  6 

Uitgestelde vergoeding (verdisconteerd) 20 

Voorraden 3 

Vlottende activa 5 

Totaal activa 8 

Winst op afstoting 18 
 
De nettowinst op afstoting werd opgenomen onder de post “Overige baten en lasten”. 
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6. Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa 
De Groep evalueerde in de eerste helft van 2007 de bijzondere waardevermindering van de niet-financiële activa (met 
inbegrip van immateriële activa en goodwill) op basis van externe en interne indicatoren, en besloot dat slechts geringe 
wijzigingen wegens bijzondere waardevermindering gerapporteerd moeten worden, voor een totaal van 5 miljoen euro. 
 

7. Reorganisatiekosten 
De reorganisatiekosten bedragen 43 miljoen euro op 30 juni 2007 en vloeien voornamelijk voort uit de integratie van 
Schwarz. 
 

8. Overige baten en lasten 
UCB bleef zijn productportefeuille stroomlijnen. Dit leidde tot de verkoop van de activiteit voorschriftvrije geneesmiddelen 
aan Pierre Fabre, met een winst op afstoting van 18 miljoen euro. Samen met deze winst is de kapitaalwinst van 29 
miljoen euro uit de verkoop van het aandeel in Cytec Industries de belangrijkste component van de éénmalige nettowinst 
die onder deze hoofding gepresenteerd wordt. 
 

9. Winstbelastingen 
De winstbelastingen over de eerste zes maanden tot 30 juni werden berekend op basis van de belastingvoet die van 
toepassing zou zijn op de totale jaarlijkse winst. Dit houdt in dat het geschatte winstbelastingspercentage 27% bedraagt 
en werd toegepast op de winst voor belastingen per 30 juni. 
 

 

In miljoen EUR 2007 2006 

Over de verslagperiode verschuldigde winstbelasting  (121) (127) 

Uitgestelde winstbelasting 60 28 

Totaal winstbelastingen (61) (98) 

Het effectieve belastingtarief van de Groep met betrekking tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van de zes maanden 
daalde tot 26,8%, tegenover 29,3% per 30 juni 2006.  De wijziging van het effectieve belastingtarief is voornamelijk het 
gevolg van de verwezenlijking van belastingvrije kapitaalwinst en de integratie van de winstbelastingen van de Groep 
Schwarz. 
 
Het effectieve belastingtarief van de Groep, met uitsluiting van het belastingeffect op de éénmalige opbrengsten, bedraagt 
29,7%, tegenover 27% op 30 juni 2006. De stijging is voornamelijk het gevolg van de integratie van Schwarz. 
 

10. Immateriële activa 
De Groep investeerde in de eerste zes maanden een bedrag van ongeveer 17 miljoen euro voor het verwerven van 
nieuwe materiële vaste activa door middel van verscheidene licentie- en samenwerkingsovereenkomsten. 
 
De afstoting van immateriële activa had geen beduidende boekwaarde. 
 
De afschrijvingslasten en de negatieve impact van de cumulatieve omrekeningsverschillen bedragen 66 miljoen euro voor 
de periode. 
 
De Groep heeft momenteel geen intern gegenereerde immateriële activa die aan de IFRS-criteria voor kapitalisatie 
voldoen.  
 

11. Materiële vaste activa 
De Groep investeerde in de eerste zes maanden voor een bedrag van ongeveer 120 miljoen euro voor het verwerven van 
nieuwe materiële vaste activa.  Dit betreffen hoofdzakelijk de uitbreiding van de productiefaciliteit voor fesoterodine in 
Ierland voor 88 miljoen euro en de verbeteringswerken aan een O&O faciliteit in het Verenigd Koninkrijk voor een bedrag 
van 10 miljoen euro. Ze stootte ook bepaalde materiële vaste activa af met een boekwaarde van iets meer dan 5 miljoen 
euro. 
 
De evaluatie van de materiële vaste activa leidde niet tot bijzondere waardeverminderingen.  
 
De afschrijvingen en de negatieve omrekeningsverschillen bedragen 41 miljoen euro voor de periode. 
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12. Financiële en overige activa 
De boekwaarde van de niet-courante financiële activa daalde beduidend naar 207 miljoen euro, tegenover 470 miljoen 
euro op 31 december 2006. Deze daling is vrijwel volledig het gevolg van de verkoop van de aandelen van Cytec, die door 
UCB verworven werden tijdens de verkoop van de activiteit Surface Specialities.  UCB boekte een kapitaalwinst van 29 
miljoen euro, opgenomen onder overige baten en lasten. 
 
Het restant van de stijging is grotendeels toe te schrijven aan de aanbetalingen van UCB aan Lonza voor de bouw van de 
biologische fabriek en aan de langlopende vordering op Pierre Fabre in verband met de verkoop van de activiteit 
voorschriftvrije geneesmiddelen. 
 

13. Afschrijvingen van voorraden 
De kostprijs van de omzet bevat een bedrag van 2 miljoen euro per 30 juni 2007 met betrekking tot afschrijvingen van 
voorraden om te komen tot de opbrengstwaarde van de aangehouden voorraden.  
 

14. Kapitaal en reserves 
 
Aandelenkapitaal en agio 
Het geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt 550 miljoen euro per 30 juni 2007, en wordt vertegenwoordigd door 
183.361.252 aandelen.  De beweging van het aantal aandelen gedurende het eerste halfjaar 2007 is als volgt: 
 

   Aantal aandelen 
Per 1 januari 2007   181 512 768 
Uitgifte van nieuwe aandelen na de afsluiting van de tweede verlengde 
aanbiedingsperiode voor de overname van Schwarz Pharma  

 
1 767 184 

Uitgifte van nieuwe aandelen voor de uitoefening van warrants   81 300 
Per 30 juni 2007   183 361 252 

 
De aandelen van de Vennootschap hebben geen nominale waarde. Per 30 juni 2007, waren er 63 422 316 aandelen op 
naam en 119 938 936 aandelen aan toonder.  De houders van UCB-aandelen hebben recht op dividenden zoals 
vastgesteld en op één stem per aandeel op de Aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.  Er is geen niet-
geplaatst toegestaan kapitaal.  
 
In 1999 en 2000 gaf UCB respectievelijk 145 200 en 236 700 inschrijvingsrechten (warrants) uit om in te schrijven op één 
gewoon aandeel. Deze warrants zullen geleidelijk vervallen tussen 2009 en 2013. 
 
Eigen aandelen 
De Groep verwierf in de eerste helft van het jaar geen aandelen van UCB N.V.  De Groep hield op 30 juni 2007  3 179 078 
aandelen in eigen beheer aan. Deze ingekochte eigen aandelen werden verworven teneinde te kunnen voldoen aan de 
uitoefening van aandelenopties die aan de Raad van Bestuur en aan bepaalde categorieën van werknemers toegekend 
werden. 
 
Overige reserves 
Overige reserves bevatten de reële waardereserve, de afdekkingreserve en de eigen-vermogensrekening die gekoppeld is 
aan het verschil tussen de overnamewaarde van de bedrijfscombinatie Schwarz Pharma tussen IFRS en de Belgische 
algemeen aanvaarde boekhoudnormen.   
 
De reële-waardereserve weerspiegelt de cumulatieve nettoverandering in de reële waarde van voor verkoop beschikbare 
financiële activa tot het actief verkocht wordt, een bijzondere waarvermindering ondergaat of anderszins wordt 
vervreemd.  
 
De afdekkingsreserve weerspiegelt de cumulatieve nettowijziging in de reële waarde van instrumenten ter afdekking van 
kasstromen in verband met afgedekte transacties die nog niet hebben plaatsgevonden alsook het niet gerealiseerde 
wisselresultaat van een gedeelte van de gesyndiceerde leningsovereenkomst die werd toegewezen voor de afdekking van 
de netto-investering van de Groep in de Verenigde Staten van Amerika en dit vanaf het afsluiten van deze 
leningsovereenkomst eind december 2006.  
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De overige reserves kunnen als volgt gedetailleerd worden: 
 

 

In miljoen EUR 2007 2006 

Per 1 januari  287 1 

Reële waarde van de reserve (29) 16 

Afdekkingsreserve 25 59 
Eigen-vermogensrekening gekoppeld aan het verschil tussen IFRS en Belgische 
GAAP - 231 

Uitgestelde belastingen (3) (20) 

Op de verslagdatum6, na winstbelastingen  280 287 

In de eerste helft van 2007 werd een nettobedrag van 29 miljoen euro niet langer meer opgenomen in het eigen 
vermogen, als gevolg van de verkoop van de aandelen van Cytec Industries Inc. in de voor verkoop beschikbare 
investeringsportefeuille. 
 
Met betrekking tot de afdekkingsreserve werd in de zes eerste maanden van het jaar een positief bedrag van 25 miljoen 
euro erkend in het eigen vermogen. Deze verandering is het gevolg van een positief bedrag van 21 miljoen euro uit de 
renteswap die de variabel rentende schulden afdekt, een negatief bedrag van 7 miljoen euro door de verandering in de 
reële waarde van de afdekkingsinstrumenten met betrekking tot de verwachte instroom van kasmiddelen in vreemde 
valuta en een positieve impact van 11 miljoen euro op de afdekking van de netto-investering in de Amerikaanse 
activiteiten van de Groep. De daarmee verband houdende belastingen bedragen 3 miljoen euro. 
 
Cumulatieve omrekeningsverschillen 
De cumulatieve omrekeningsverschillen vertegenwoordigen de cumulatieve valutaomrekeningsverschillen in verband met 
de consolidatie van bedrijven van de Groep die een andere functionele valuta gebruiken dan de euro. 
 

15. Dividenden 
Het voorstel van de Raad van Bestuur om een bruto-dividend van 0,90 euro per aandeel of 165 miljoen euro voor het 
boekjaar 2006 uit te keren, werd goedgekeurd door de aandeelhouders van UCB tijdens de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van 26 april 2007, en werd bijgevolg geboekt in de eerste helft van 2007. 
 

16. Financiële verplichtingen 
De evolutie van de schuldgraad van de Groep (lange en korte termijn, inclusief financiële leasingverplichtingen) kan als 
volgt gedetailleerd worden: 
 

In miljoen EUR 2007 
  
Saldo per 1 januari  3 114 
Bankvoorschotten in rekening-courant 40 
Bankleningen  3 042 
Financiële leases  32 
  
Korte termijnleningen toegestaan onder bestaande leningsovereenkomsten 160 
  
Terugbetalingen  (595) 
            Leningen (594) 
            Financiële leases  (1) 
  
Nettoverandering van de bankvoorschotten in rekening-courant (2) 
Impact van veranderingen in vreemde valuta (7) 
Afdekking van netto-investeringen (11) 
  
Saldo per 30 juni  2 659 
Bankvoorschotten in rekening-courant 38 
Bankleningen  2 590 
Financiële leases  31 

                                                 
6 Verslagdatum heeft betrekking op 30 juni voor 2007 en op 31 december voor 2006. 
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Tijdens de eerste zes maanden heeft UCB geen belangrijke nieuwe leningsovereenkomsten ondertekend of bestaande 
leningsovereenkomsten heronderhandeld. 
 

17. Voorzieningen 
 
Milieuvoorzieningen 
In de zes maanden tot 30 juni 2007 daalden de milieuvoorzieningen met 1 miljoen euro, als gevolg van bepaalde 
verplichtingen met betrekking tot de verkoop van Surface Specialties. 
 
Reorganisatievoorzieningen 
De reorganisatievoorzieningen verminderden met 2 miljoen euro, als gevolg van de verdere uitvoering van de reeds in 
2005 aangekondigde herstructureringsmaatregelen en de verdere integratie van de Celltech operaties. 
 
Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen daalden met 14 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de voorzieningen met betrekking tot 
de verkoop van Bioproducts in 2006. 
 

18. Verbonden partijen 
Buiten de hierna vermelde elementen, zijn er geen andere significante wijzigingen te vermelden dan die welke werden 
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2006. 
 

19. Verbintenissen en voorwaardelijke gebeurtenissen 
 
Voorwaardelijke activa en voorwaardelijke verplichtingen 
In de eerste helft van het jaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die tot belangrijke wijzigingen 
van de voorwaardelijke activa en voorwaardelijke verplichtingen tegenover de vorige balansdatum zouden leiden. 
 
Overige verbintenissen 
Op 12 juli 2007 werd de dominatie- en winstoverdrachtsovereenkomst tussen UCB SP GmbH, een volle dochter van UCB, 
en Schwarz Pharma AG geregistreerd in het Duitse handelsregister en is de overname dus effectief geworden. 
 
UCB SP GmbH waarborgt de externe aandeelhouders van Schwarz Pharma een gegarandeerd dividend voor een bruto 
bedrag van 3,43 euro per aandeel, volgens de algemene voorwaarden van de overeenkomst. 
 
Daarnaast verbindt UCB SP GmbH zich er volgens de algemene voorwaarden van de overeenkomst toe om op verzoek de 
aandelen van externe aandeelhouders over te nemen voor een contante vergoeding van 104,6 euro per aandeel. 
 
De uitstroom van geldmiddelen als gevolg van deze overeenkomst wordt momenteel door het management geschat op 
een bedrag tussen 95 miljoen euro, indien alle externe aandeelhouders van Schwarz Pharma voor het gewaarborgde 
dividend kiezen, en 632 miljoen euro indien zij allen hun aandelen aanbieden. 
 

20. Gebeurtenissen na de balansdatum 
 
Met uitzondering van de registratie van dominatie- en winstoverdrachtsovereenkomst op 12 juli 2007, zijn er geen 
significante gebeurtenissen na de balansdatum te melden. 
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