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Kerncijfers

2e kwartaal In EUR mln Januari-juni

2005 2004 ∆% 2005 2004 ∆%

182 149 22 Nettoresultaat 469 282 66
0,64 0,52 – per aandeel, in EUR 1,64 0,99 

Totale omzet
603 582 4 Organon 1.179 1.173 1
277 255 9 Intervet 539 513 5

1.502 1.403 7 Coatings 2.743 2.640 4
963 941 2 Chemicals, huidige activiteiten 1.920 1.866 3

9 –29 Onderlinge leveringen/overige 14 –67

3.354 3.152 6 Akzo Nobel, huidige activiteiten 6.395 6.125 4
Chemicals, gedesinvesteerde

225 activiteiten 433 
–14 Onderlinge leveringen –26

3.354 3.363 – Totaal 6.395 6.532 –2

Bedrijfsresultaat (EBIT)
87 79 10 Organon 323 147 120
60 40 50 Intervet 113 83 36

140 149 –6 Coatings 202 233 –13
77 69 12 Chemicals, huidige activiteiten 174 154 13
22 IAS 39 fair value aanpassingen 22

–45 –65 Overige –74 –105 

341 272 25 Akzo Nobel, huidige activiteiten 760 512 48
Chemicals, gedesinvesteerde 

19 activiteiten 35

341 291 17 Totaal 760 547 39

10,2 8,7 EBIT-marge, in % 11,9 8,4 

Aantal medewerkers 61.640 61.450 1

63.950 2

Nettoresultaat – 22% hoger bij 6%3 hogere omzet
• Organon – omzetgroei; beduidend hogere R&D-uitgaven 
• Intervet – forse toename resultaten door omzetgroei en verbeterde efficiency
• Coatings – aanhoudende druk door grondstofprijzen en lagere groei in traditionele markten
• Chemicals – nadelige invloed van hoge energieprijzen en incidentele posten
• Eenmalige resultaten EUR 29 mln positief (2004: EUR 71 mln negatief)
• Sterke financiële positie
• Verwachtingen onveranderd
Voor het effect van IFRS en enkele andere wijzigingen in de verslaglegging van de onderneming zie pagina’s 
18 en 19 van dit bericht.
1 Ultimo jaar.
2 Ultimo juni.
3 Huidige activiteiten. 1
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2e kwartaal In EUR mln Januari-juni

2005 2004 ∆% 2005 2004 ∆%

3.354 3.363 – Totale omzet 6.395 6.532 –2
–3.042 –3.001 Bedrijfskosten –5.809 –5.889

Eenmalige resultaten:
24 9 - bijzondere baten 173 53
22 - IAS 39 fair value aanpassingen 22
11 4 - resultaat op desinvesteringen 13 4

- herstructurerings- en 
–10 –23 afwaarderingslasten –15 –69 

- kosten in verband met 
grote juridische-,

–18 –61 antitrust- en milieuzaken –19 –84

341 291 17 Bedrijfsresultaat (EBIT) 760 547 39
–39 –40 Financieringslasten –71 –78

Bedrijfsresultaat minus   
302 251 financieringslasten 689 469

–102 –87 Belastingen –207 –170

Resultaat geconsolideerde
200 164 22 maatschappijen, na belastingen 482 299 61

Resultaat niet-geconsolideerde
–9 –4 deelnemingen 4 2

191 160 Concernresultaat 486 301
–9 –11 Aandeel van derden –17 –19

182 149 22 Netto resultaat 469 282 66

10,2 8,7 EBIT-marge, in % 11,9 8,4 
8,7 7,3 Interestdekking 10,7 7,0

Nettoresultaat per aandeel, in EUR
0,64 0,52 – gewoon  1,64 0,99
0,63 0,52 – verwaterd  1,63 0,98

484 440 10 EBITDA 1.040 846 23

124 134 Investeringsuitgaven 233 241
133 144 Afschrijvingen 263 288 
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Nettoresultaat 22% hoger
Het nettoresultaat steeg in het tweede kwartaal met 22% naar EUR 182 mln. De winst per aandeel
was EUR 0,64 (2004: EUR 0,52). Gunstige ontwikkelingen bij zowel Organon als Intervet, alsmede
eenmalige nettobaten, hadden een positief effect op de tweedekwartaalcijfers. De uitgaven voor
R&D bij Organon zijn, zoals eerder aangekondigd, aanzienlijk gestegen in verband met de behoeften
voor onze pijplijn. Hogere grondstof- en energieprijzen blijven de marges bij Coatings en Chemicals
onder druk zetten, ondanks doorgevoerde verkoopprijsverhogingen. De operationele performance 
bij Chemicals bleef achter bij die van vorig jaar door incidenten zoals een staking in de Finse pulp-
en papierindustrie en een geplande onderhoudsstop bij Base Chemicals. Als gevolg van de nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomst in Nederland zijn dit kwartaal incidentele lasten genomen van 
EUR 25 mln vóór belastingen. Dit was van invloed op alle bedrijfsonderdelen.

In het eerste halfjaar van 2005 liet het nettoresultaat een forse toename zien van 66% naar 
EUR 469 mln. Hierin is de bijzondere bate begrepen van EUR 149 mln vóór belastingen bij
Organon door de beëindiging van de Risperdal®-copromotie.

Totale omzet – 4% autonome groei
In het tweede kwartaal bedroeg de omzet van de huidige activiteiten EUR 3,4 miljard, een stijging
van 6% ten opzichte van vorig jaar. Deze groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan autonome groei
bij alle bedrijfsonderdelen. Organon en Intervet behaalden een sterke groei. De prijsverhoging van
6% bij Coatings veroorzaakte een lichte daling van de afzet in de traditionele markten. Anderzijds
profiteerde Coatings van selectieve overnames, met name die van de Duitse distributeur Timpe &
Mock. De afzet bij Chemicals bleef gelijk bij een verhoging van de verkoopprijzen met 3%. Per saldo
speelde valutaomrekening dit kwartaal een geringe rol.

De totale omzet ontwikkelde zich als volgt:

1 Inclusief het effect van de in 2004 verkochte Chemicals-activiteiten.

Acquisities/
Valuta- desinves-

In % Totaal Afzet Prijs omrekening teringen

Organon 4 3 1 –
Intervet 9 6 2 1 –

Coatings 7 –2 6 – 3
Chemicals, huidige activiteiten 2 – 3 –1

Akzo Nobel – – 4 – –41

3
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Bedrijfsresultaat – 17% hoger
Het bedrijfsresultaat steeg ten opzichte van vorig jaar met 17% naar EUR 341 mln. 
De EBIT-marge was 10,2%, tegen 8,7% in het tweede kwartaal van 2004. Organon profiteerde 
van een hogere omzet. Zoals eerder aangekondigd, waren de R&D-uitgaven voor Organon
beduidend hoger. Intervet realiseerde aanzienlijk hogere resultaten door volumegroei en
efficiencyverbeteringen. Coatings en Chemicals merkten duidelijk de gevolgen van de hogere
grondstof- en energieprijzen, terwijl Chemicals ook te maken kreeg met incidenten, zoals een
geplande onderhoudsstop bij Base Chemicals en een twee maanden durende staking in de pulp- 
en papierindustrie in Finland. Het bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal van 2005 bevatte 
een eenmalige nettobate van EUR 29 mln, terwijl in het resultaat over het tweede kwartaal van
2004 een eenmalig nettoverlies van EUR 71 mln was opgenomen. Per saldo hadden de eenmalige
resultaten dus een positief effect van EUR 100 mln in vergelijking met vorig jaar. Exclusief
eenmalige resultaten en desinvesteringen daalde het bedrijfsresultaat met EUR 31 mln van 
EUR 343 mln naar EUR 312 mln. Hierin zijn begrepen de incidentele effecten van de met de
Nederlandse vakbonden overeengekomen nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die resulteerde
in een last van EUR 25 mln; dit had zijn weerslag op alle bedrijfsonderdelen.

Onderstaande tabel geeft een analyse van het verschil in bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal
ten opzichte van vorig jaar.

Wijziging t.o.v. het 2e kwartaal van 2004

Bedrijfs- Nieuwe
resultaat Opera- CAO Een-
2

e
tionele in malige Des- Valuta- Lagere

kwartaal per- Neder- resul- inves- omreke- pensioen
In EUR mln 2005 Totaal formance land taten1 teringen ning kosten

Organon 87 8 –9 –10 21 – 3 3
Intervet 60 20 15 –2 6 – – 1

Coatings 140 –9 –12 –4 4 – – 3
Chemicals,

huidig 77 8 –11 –6 22 – 3
Chemicals, 

gedesinvesteerd –19 –19
IAS 39 

aanpassingen 22 22 22
Overige 2 –45 20 –5 –3 25 – – 3

Akzo Nobel 341 50 –22 –25 100 –19 3 13

1 Eenmalige resultaten omvatten de bijzondere baten, herstructurerings- en afwaarderingslasten, kosten in
verband met grote juridische en antitrust- en milieuzaken, het resultaat op desinvesteringen en IAS 39 fair
value-aanpassingen.

2 De post ‘Overige’ bestaat hoofdzakelijk uit pensioenkosten voor medewerkers van verkochte
bedrijfsonderdelen naast de resultaten van (tussen)holdings, interne verzekeringsmaatschappijen, Nobilon en
Nobilas.
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IAS 39 fair value-aanpassingen hebben betrekking op wijzigingen in de reële waarde van bepaalde
valutatermijntransacties, olieswapcontracten en gastermijncontracten waarvoor de IFRS-regels geen
hedge accounting toestaan. Als gevolg hiervan moesten veranderingen in de reële waarde van deze
contracten rechtstreeks in het resultaat worden opgenomen. 

In het tweede kwartaal van 2005 werd een last genomen van EUR 18 mln vóór belastingen ten
behoeve van milieurisico’s op verlaten locaties van bedrijven die in het verleden zijn aangekocht.
Het resultaat van 2004 omvatte een last van EUR 61 mln, die voornamelijk betrekking had op
antitrust- en Remeron®-zaken.1

Het resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen liet per saldo een verlies zien van EUR 9 mln
(2004: een verlies van EUR 4 mln). De operationele performance van de niet-geconsolideerde
deelnemingen verbeterde licht omdat hogere resultaten van Flexsys het verlies aan inkomsten van
de afgestoten joint ventures van Catalysts compenseerden. De resultaten in 2005 en 2004
bevatten eenmalige nettolasten van respectievelijk EUR 21 mln en EUR 15 mln, hoofdzakelijk
vanwege bepaalde garanties voor milieukosten (2005) en pensioenen (2004) verstrekt aan Acordis
ten tijde van de verkoop.1

Nieuwe pensioenovereenkomst in Nederland
Akzo Nobel heeft overeenstemming bereikt met de vakbonden over de invoering in Nederland 
van een nieuwe pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Deze afspraak houdt in dat 
Akzo Nobel vanaf 1 juli 2005 jaarlijks een vaste pensioenpremie betaalt, die 20% van de
pensioengrondslag bedraagt. Als gevolg hiervan zullen schommelingen in pensioenverplichtingen 
of -vermogen niet langer van invloed zijn op de balans en het resultaat van de onderneming. 

Om deze nieuwe regeling een goede start te geven zal Akzo Nobel circa EUR 150 mln storten en
een achtergestelde lening van EUR 100 mln verschaffen. Akzo Nobel zal tevens de premie van de
werknemers voorfinancieren. Hiermee is een bedrag van EUR 50 mln gemoeid.

Het nieuwe pensioenstelsel moet nog goedgekeurd worden door vakbondsleden en betrokken
instanties. In het vierde kwartaal van 2005 zullen de gevolgen van de nieuwe regeling in de
verslaglegging worden verwerkt. 

Verwachtingen onveranderd
Wij bevestigen ons eerder uitgesproken streven naar een nettojaarresultaat in de orde van grootte
van 2004, op IFRS-basis circa EUR 800 mln. Deze verwachting is gebaseerd op onze huidige
portfolio en is exclusief herstructurerings- en afwaarderingslasten, kosten in verband met grote
juridische-, antitrust- en milieuzaken, het resultaat van desinvesteringen en de gevolgen van de
nieuwe Nederlandse pensioenregeling.

1 Zie de toelichtingen op pagina’s 100 en 101 van het Akzo Nobel Jaarverslag 2004.
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Organon – omzetgroei; beduidend hogere R&D-uitgaven

2e kwartaal In EUR mln Januari-juni

2005 2004 ∆% 2005 2004 ∆%

603 582 4 Totale omzet 1.179 1.173 1

87 79 10 Bedrijfsresultaat (EBIT) 323 147 120
14,4 13,6 EBIT-marge, in % 27,4 12,5 

Verkoopkosten in %
32,7 33,8 van de totale omzet 32,3 33,9

R&D-kosten in % 
16,6 14,9 van de totale omzet 16,4 15,9 

118 107 10 EBITDA 384 206 86 

19 24 Investeringsuitgaven 34 52 

Geïnvesteerd vermogen 1.817 1.628 1

Aantal medewerkers 14.180 14.090 1

1 Ultimo jaar.

• Totale omzet – 4% autonome groei
• R&D-uitgaven beduidend hoger – investeren in de pijplijn
• Asenapine – R&D-mijlpaal bereikt
• Intensivering van R&D-samenwerkingen – contracten met Lexicon en Théramex
• NuvaRing® – gestaag groeiende omzet
• Infertiliteitproducten – hernieuwde groei
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Na een aantal kwartalen van verminderde omzet liet Organon in het tweede kwartaal een groei
zien van 4%. Voor de meeste producten steeg de afzet, in totaal met 3%, bij een prijsstijging van
1%. Per saldo was het effect van valutaomrekening nihil. De belangrijkste producten ontwikkelden
zich als volgt:

In EUR mln Omzet

2e kwartaal Autonome groei t.o.v., in %

2005 Kw-2 2004 Kw-1 2005 

Anticonceptiemiddelen 140 6 4
–waarvan NuvaRing® 30 65 18

Puregon®/Follistim® 93 31 10
Remeron® buiten de VS 70 –12 6

Livial® 40 –3 12
Pharmaceutische ingrediënten 53 2 –2

Het bedrijfsresultaat steeg met 10% naar EUR 87 mln. De EBIT-marge was 14,4% (2004: 13,6%).
Het cijfer over het tweede kwartaal van 2005 is inclusief bijzondere baten van EUR 18 mln (2004:
EUR 9 mln) hoofdzakelijk in verband met de afhandeling van verzekeringsclaims voor de locatie
West Orange. De eenmalige lasten bedroegen EUR 1 mln, EUR 12 mln lager dan vorig jaar met
name voor de Remeron®-rechtszaken. De operationele performance van Organon daalde 
EUR 9 mln. De hogere verkoopopbrengsten wogen niet op tegen de substantiële stijging van 
de R&D-uitgaven, die in het tweede kwartaal 16,6% van de totale omzet bedroegen.

Organon heeft bekendgemaakt dat een mijlpaal bereikt is in de ontwikkeling van asenapine, 
een nieuw psychotherapeutisch medicijn in ontwikkeling voor de behandeling van psychotische
aandoeningen en stemmingswisselingen. Naar aanleiding van de goede resultaten die behaald 
zijn bij het klinische onderzoeksprogramma heeft Pfizer formeel besloten om haar aandeel in 
de ontwikkelingskosten van fase III te verhogen. De overeenkomst over de verdeling van
toekomstige opbrengsten is ongewijzigd gebleven. In juni ontving Organon een ‘Action Letter’ 
van de FDA voor haar anticonceptiemiddel Implanon™, dat onderhuids wordt aangebracht. 
Het product behoudt de ‘approvable’ status.

In het afgelopen kwartaal heeft Organon twee belangrijke nieuwe samenwerkingscontracten
afgesloten op het gebied van R&D:

- Organon en Lexicon Genetics zullen de expertise van Organon op het gebied van klinische
ontwikkeling, productie van biologische geneesmiddelen en commercialisatie combineren met 
het vermogen van Lexicon om nieuwe medicijntoepassingen en biotherapeutica te vinden.
Hiermee wordt de ontwikkeling van vernieuwende therapeutische antilichamen en afgescheiden
eiwitten versneld. 

- Merck KGaA’s dochteronderneming Laboratoire Théramex heeft wereldwijde ontwikkelings- 
en marketingrechten verleend voor haar nieuwe orale anticonceptiemiddel EMM 310066, 
op voorwaarde dat goedkeuring van de desbetreffende instanties wordt verkregen.
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Intervet – forse toename resultaten door omzetgroei en verbeterde efficiency 

2e kwartaal In EUR mln Januari-juni

2005 2004 ∆% 2005 2004 ∆%

277 255 9 Totale omzet 539 513 5

60 40 50 Bedrijfsresultaat (EBIT) 113 83 36 
21,7 15,7 EBIT-marge, in % 21,0 16,2 

Verkoopkosten in %
24,2 24,3 van de totale omzet 23,7 24,6

R&D-kosten in % 
10,5 11,8 van de totale omzet 10,6 11,7 

74 51 45 EBITDA 140 106 32

12 11 Investeringsuitgaven 25 23 

Geïnvesteerd vermogen 909 798 1

Aantal medewerkers 5.270 5.270 1

1 Ultimo jaar.

• Totale omzet – 8% autonome groei voor bijna alle regio’s en producten
• EBIT-marge van 21,7%
• Bijdrage van efficiencyverbeteringen in de productie
• Meer focus – desinvestering van voedingsadditieven aangekondigd
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De totale omzet van Intervet (diergeneeskundige producten) in het tweede kwartaal steeg 9% 
tot EUR 277 mln. De autonome groei was 8%, terwijl valutaomrekening een positief effect 
had van 1%. Intervet breidde de sterke marktpositie in Europa verder uit en groeide 3%. 
Het bedrijfsonderdeel profiteerde van de verbeterde betrouwbaarheid van de productie van
biologische preparaten, de verdere introductie van de Scalibor™ Protectorband voor honden 
en het op de markt brengen van Porcilis® M Hyo (varkensvaccin) in Frankrijk. De verkoop in 
de VS nam ook aanzienlijk toe, met name door de herintroductie van de Prestige™-lijn
(paardenvaccins) en de grote vraag naar gezondheidsproducten voor vee. Aanzienlijke groei 
in Brazilië en Chili (hoofdzakelijk visvaccins) was de voornaamste factor voor een omzetstijging 
van 20% in Latijns-Amerika. De lagere omzet in de Aziatische regio door de vogelgriep werd
gecompenseerd door sterke groei in Oceanië, Rusland en het Midden-Oosten.

Het bedrijfsresultaat van Intervet schoot met 50% omhoog naar EUR 60 mln, als gevolg van
autonome omzetgroei en efficiencyverbeteringen bij de gehele business unit. De EBIT-marge
verbeterde van 15,7% naar 21,7%. Dit was Intervets beste kwartaal in drie jaar. In de 
productie werd een aanzienlijke prestatieverbetering gerealiseerd. Consolidatie-inspanningen 
en rendementsverbeteringen sorteren effect en resulteerden in een vermindering van de 
kostprijs van goederen met 3% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het doel is de
productieplanning en logistieke prestaties te optimaliseren door verbeterde management-
informatiesystemen, waaronder het nieuwe ERP-systeem, dat in 2005 en begin 2006 wordt
ingevoerd. De resultaten zijn inclusief een bijzondere bate van EUR 6 mln, die verband houdt 
met een schikking van een door Intervet ingediende claim.

Intervet heeft een overeenkomst gesloten met het Bulgaarse bedrijf Biovet® voor de verkoop 
van haar activiteiten op het gebied van voedingsadditieven. De overeenkomst zal naar 
verwachting op 31 juli zijn beslag krijgen, afhankelijk van goedkeuring door diverse bedrijfs- 
en overheidsinstanties, en betreft de verkoop van Intervets producten Sacox®, Salocin®,
Flavomycin®, Gainpro®, Hostazym® en Stenorol®.



Coatings – aanhoudende druk van grondstoffen en lagere groei in traditionele markten

2e kwartaal In EUR mln Januari-juni

2005 2004 ∆% 2005 2004 ∆%

Totale omzet
607 548 Decorative Coatings 1.049 980 
432 409 Industriële activiteiten 819 782 
252 227 Marine & Protective Coatings 478 446 
231 232 Car Refinishes 440 453 
–20 –13 Onderlinge leveringen/overige –43 –21

1.502 1.403 7 Totaal 2.743 2.640 4

140 149 –6 Bedrijfsresultaat (EBIT) 202 233 –13
9,3 10,6 EBIT-marge, in % 7,4 8,8 

174 181 –4 EBITDA 268 296 –9

28 29 Investeringsuitgaven 46 50 

Geïnvesteerd vermogen 2.380 2.067 1

Aantal medewerkers 29.170 28.860 1

1 Ultimo jaar.

• Autonome groei 4% – prijzen 6% hoger; afzet 2% lager
• Verdere stijgingen van grondstofprijzen – vooral bij industriële activiteiten
• Decorative Coatings – zwakke markt in Europa; beter in de rest van de wereld
• Industriële activiteiten – staalband- en houtcoatings in Europa onder druk
• Car Refinishes – enige tekenen van herstel; herstructurering voortgezet
• Acquisitie van Swiss Lack aangekondigd

NB: Nobilas, schadeherstelservices, is van Coatings overgegaan naar Overige. De cijfers over 2004 zijn
dienovereenkomstig aangepast.

10

B E R I C H T
O V E R H E T 2 E  K W A R T A A L  2 0 0 5



11

B E R I C H T
O V E R H E T 2 E  K W A R T A A L  2 0 0 5

In het tweede kwartaal bleef de totale omzet van de Coatings-activiteiten stijgen: 7% tot 
EUR 1,5 miljard. De prijzen waren 6% hoger, maar de afzet was 2% lager, voornamelijk in
Europa. In opkomende markten groeiden de activiteiten verder. Acquisities, hoofdzakelijk de
Duitse distributeur Timpe & Mock, zorgden voor een toename van 3% van de totale omzet.

De resultaten van alle business units staan nog steeds onder druk door de grondstofprijzen,
hoewel over de hele linie verkoopprijsstijgingen van 6% werden doorgevoerd. Deze druk is 
vooral merkbaar bij Industrial Finishes en Protective Coatings, waar oplosmiddelen belangrijke
grondstoffen zijn.

Het bedrijfsresultaat daalde 6% tot EUR 140 mln. De EBIT-marge bedroeg 9,3% (2004: 10,6%).

Het bedrijfsresultaat in 2005 is inclusief herstructureringslasten van EUR 5 mln (2004: 
EUR 9 mln). De herstructureringen vorderen nog steeds goed en resulteerden in een
vermindering van het aantal medewerkers met 310 in de eerste helft van 2005. 
In groeigebieden, zoals Azië en Oost-Europa, en als gevolg van seizoensinvloeden en 
acquisities nam het personeelsbestand met 620 toe.

De activiteiten van Decorative Coatings in West-Europa stonden onder druk van zwakke
economische omstandigheden. In andere gebieden, met name in Turkije, gaat het beter.
De industriële activiteiten, vooral de staalband- en houtcoatingsactiviteiten in Europa, staan
onder druk. De vliegtuiglakken deden het beter. Car Refinishes is bezig met een ingrijpende
wereldwijde herstructurering en begint enige tekenen van herstel te vertonen.

De investeringsuitgaven van EUR 28 mln (88% van de afschrijvingen) waren enigszins lager dan
vorig jaar en waren vooral gericht op deelname in de explosieve groei in Azië. China moet een
zeer belangrijke strategische rol gaan spelen in de toekomstige groei van de onderneming.
Onlangs heeft de onderneming een nieuwe faciliteit voor bouwverven geopend in Suzhou bij
Sjanghai. Recentelijk werd ook in Vietnam een nieuwe fabriek voor bouwverven in bedrijf
genomen.

Decorative Coatings heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Swiss Lack, de
leidende verfonderneming in Zwitserland, met een jaaromzet van EUR 45 mln. De overeenkomst
zal naar verwachting eind 2005 worden afgerond. 
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Chemicals – nadelige invloed van hoge energieprijzen en incidentele posten

2e kwartaal In EUR mln Januari-juni

2005 2004 ∆% 2005 2004 ∆%

Totale omzet
211 213 Pulp & Paper Chemicals 420 422 
183 172 Functional Chemicals 354 341 
179 178 Base Chemicals 396 363 
135 142 Surfactants 260 277 
116 110 Polymer Chemicals 227 218 
177 164 Te desinvesteren activiteiten 347 322 
–38 –38 Onderlinge leveringen/overige –84 –77

963 941 2 Totaal 1.920 1.866 3

77 69 12 Bedrijfsresultaat (EBIT) 174 154 13
8,0 7,3 EBIT-marge, in % 9,1 8,3 

137 135 1 EBITDA 294 280 5

64 61 Investeringsuitgaven 126 102 

Geïnvesteerd vermogen 2.339 2.048 1

Aantal medewerkers 11.700 11.890 1

1 Ultimo jaar. 

• Autonome groei 3% – voornamelijk hogere verkoopprijzen
• Meer druk van grondstof- en energieprijzen en zwakker wordende economie – effect op meeste

bedrijfsonderdelen
• Base Chemicals – geplande onderhoudsstop in Botlek-bedrijf 
• Pulp & Paper Chemicals – nadelige invloed door staking van twee maanden in de pulp- en

papierindustrie in Finland
• Desinvesteringsprogramma – op schema

Noot: Alle cijfers en opmerkingen hebben betrekking op de huidige activiteiten van Chemicals. De omzetcijfers
over 2004 zijn aangepast voor een herschikking van activiteiten binnen Chemicals.



13

B E R I C H T
O V E R H E T 2 E  K W A R T A A L  2 0 0 5

De totale omzet van Chemicals over het tweede kwartaal bedroeg EUR 963 mln, 2% hoger dan
vorig jaar. Vanwege de toegenomen onzekere economische omstandigheden in de verscheidene
regio’s en markten bleef de afzet onveranderd, terwijl de prijzen 3% hoger waren dan vorig jaar.
Valutaomrekening had een negatief effect van 1%.

Het bedrijfsresultaat steeg met 12% naar EUR 77 mln. De EBIT-marge was 8,0% (2004: 7,3%).
De resultaten over 2005 zijn inclusief een netto eenmalige bate van EUR 7 mln, bestaande uit 
de boekwinst op de desinvestering van het belang van de onderneming in Svensk Ethanolkemie,
die gedeeltelijk teniet werd gedaan door herstructureringslasten. De resultaten over het tweede
kwartaal van 2004 omvatten herstructureringslasten van EUR 15 mln. De operationele
performance van de Chemicals-activiteiten daalde met EUR 11 mln, vooral vanwege de nadelige
invloed van hogere energie- en grondstofprijzen–waar bijna alle onderdelen mee te maken
hadden–en de gevolgen van enkele incidenten. Base Chemicals kreeg te maken met een geplande
onderhoudsstop in het Botlek-bedrijf, terwijl Pulp & Paper de nadelige invloed ondervond van 
een twee maanden durende staking in de pulp- en papierindustrie in Finland.

De doorlopende herstructureringsprogramma’s resulteerden in de eerste helft van 2005 in 
een vermindering van het aantal medewerkers met 220.

De investeringsuitgaven, met name omvangrijke projecten in Nederland en Brazilië, bedroegen
EUR 64 mln, wat neerkomt op 110% van de afschrijvingen. In mei werd de nieuwe Pulp & Paper-
unit in Brazilië in gebruik genomen.

Akzo Nobel maakte een investering bekend van EUR 26 mln in twee chemische activiteiten 
in Zweden: een verdere capaciteitsvergroting bij het snelgroeiende productiebedrijf van
ethyleenaminen in Stenungsund en de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van
waterzuiveringschemicaliën in Skoghall.

In februari maakte de onderneming het voornemen bekend om bepaalde activiteiten, met een
totale omzet van circa EUR 700 mln, te desinvesteren. De desinvesteringsactiviteiten liggen op
schema.
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V E R K O R T G E C O N S O L I D E E R D O V E R Z I C H T V A N K A S S T R O M E N

In EUR mln Januari-juni

2005 2004

Concernresultaat 486 301 
Afschrijvingen 280 299 

Cashflow 766 600 

Mutatie werkkapitaal –639 –337
Afwaarderingen 2 30

Mutaties in voorzieningen, latente belastingvorderingen 
en niet-geconsolideerde deelnemingen –84 –125 

Overige mutaties –12 –1

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 33 167 

Investeringsuitgaven –233 –241
Acquisities –28 –22

Opbrengst uit desinvesteringen 28 44
Terugbetalingen niet-geconsolideerde deelnemingen 5 121

Overige mutaties –24 –1

Kasstroom aangewend voor investeringen –252 –99
Betaalde dividenden –268 –270

Financieringssaldo –487 –202 

Kasstroom inzake financieringsactiviteiten 41 –138
Koersverschil op liquide middelen 30 6

Mutatie liquide middelen –416 –334
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Operationele kasstroom lager door hogere werkkapitaalbehoeften
Het financieringssaldo in de eerste helft van 2005 was EUR 487 mln negatief (2004: EUR 202 mln
negatief).

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten nam af van EUR 167 mln naar EUR 33 mln in 2005. 
De opbrengsten ten gevolge van de verbeterde winstgevendheid werden meer dan tenietgedaan
door de hogere seizoensmatige stijging van het werkkapitaal. Daarbij is ook het effect
meegerekend van de hogere omzet in het tweede kwartaal, de sterk gestegen grondstofprijzen, 
de in het eerste half jaar betaalde belastingen en de vordering van EUR 25 mln op Johnson &
Johnson inzake de beëindiging van de Risperdal® copromotie.

De investeringsuitgaven bedroegen EUR 233 mln (2004: EUR 241 mln), hetgeen neerkomt 
op 89% van de afschrijvingen.

Terugbetalingen van niet-geconsolideerde deelnemingen in 2004 kwamen met name van Acordis.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten in 2005 had voornamelijk betrekking op het effect 
van de beëindiging van een valutaswap1, die gedeeltelijk teniet werd gedaan door de aflossing 
van kortlopende leningen.

Aantal medewerkers – 560 lager door herstructureringen
Ultimo juni 2005 telde de onderneming 61.640 medewerkers, vergeleken met 61.450 aan het
eind van 2004 en 63.950 ultimo juni 2004. De kostenbesparende maatregelen bij Coatings en
Chemicals veroorzaakten een daling van 560 in de eerste helft van 2005. Groei van een aantal
activiteiten, seizoensinvloeden en acquisities en desinvesteringen resulteerden per saldo in een
stijging van het aantal medewerkers met 750. De ontwikkelingen waren als volgt:

30 juni Herstructu- Overige 31 december 
2005 reringen wijzigingen 2004

Organon 14.180 90 14.090
Intervet 5.270 – 5.270

Coatings 29.170 –310 620 28.860
Chemicals 11.700 –220 30 11.890

Overige 1.320 –30 10 1.340

Akzo Nobel 61.640 –560 750 61.450

1 In januari 2005 beëindigde de onderneming een valutaswapcontract, waarbij schulden tot een bedrag van
EUR 250 mln met een variabele EURIBOR-gerelateerde rentevoet werden omgezet in LIBOR-gerelateerde
schulden van USD 223 mln. Deze beëindiging resulteerde in een opbrengst van EUR 78 mln. De swap
vormde een onderdeel van een rentevoetvalutaswapcontract, waarbij in euro’s gedenomineerde vastrentende
schulden werden omgezet naar in Amerikaanse dollars gedenomineerde schulden met een variabele rente.
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V E R K O R T E G E C O N S O L I D E E R D E B A L A N S

1 januari 2005;
30 juni incl. IAS 32  31 december 

In EUR mln 2005 en 39 2004

Immateriële vaste activa 473 448 448
Materiële vaste activa 3.682 3.535 3.535

Latente belastingvorderingen 754 778 784
Overige financiële vaste activa 824 883 624

Totaal vaste activa 5.733 5.644 5.391

Voorraden 2.113 1.978 1.978
Vorderingen 3.380 2.791 2.761

Liquide middelen 1.395 1.812 1.811

Totaal vlottende activa 6.888 6.581 6.550

Totaal activa 12.621 12.225 11.941

Eigen vermogen Akzo Nobel N.V. 3.006 2.638 2.626
Aandeel van derden 152 140 140

Concernvermogen 3.158 2.778 2.766

Voorzieningen 3.587 3.613 3.608
Uitgestelde baten 42 56 56

Langlopende leningen 3.055 2.983 2.694

Totaal langlopende passiva 6.684 6.652 6.358

Kortlopende leningen 246 258 258
Kortlopende verplichtingen 2.533 2.537 2.559

Totaal kortlopende passiva 2.779 2.795 2.817

Totaal vermogen en passiva 12.621 12.225 11.941

Gearing 0,60 0,51 0,41

Geïnvesteerd vermogen 8.355 7.559 7.254

Eigen vermogen per aandeel, in EUR 10,52 9,23 9,19
Aantal uitstaande aandelen, in miljoenen 285,8 285,8 285,8
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M U T A T I E S I N H E T C O N C E R N V E R M O G E N

Aandeel
Eigen van Concern-

In EUR mln vermogen derden vermogen

Stand per 31 december 2004 2.626 140 2.766
Invoering van IAS 32 en 39 voor 

financiële instrumenten 12 12
Resultaat 469 17 486
Dividend –257 –11 –268

Aandeelgerelateerde betalingen 3 3
Fair value veranderingen van valutatermijn-

contracten aangewezen voor hedge accounting –3 –3
Wijziging valutakoersen 156 13 169

Mutaties derdenbelang in
groepsmaatschappijen –7 –7

Stand per 30 juni 2005 3.006 152 3.158

Sterke financiële positie
Het geïnvesteerd vermogen per 30 juni 2005 bedroeg EUR 8,4 miljard, EUR 0,8 miljard hoger 
dan op 1 januari 2005, voornamelijk vanwege de seizoensmatige stijging van het werkkapitaal 
en positieve valutaomrekeningseffecten.

Het concernvermogen steeg met EUR 0,4 miljard tot EUR 3,2 miljard vanwege de ingehouden 
winst over het eerste halfjaar en positieve valutaomrekeningseffecten. De nettoschuldenlast 
nam met EUR 0,5 miljard toe als gevolg van het seizoensmatig negatieve financieringssaldo. 
De gearing was 0.60 (1 januari 2005: 0,51). De onderneming behoudt een sterke financiële 
positie.

Arnhem, 20 juli 2005 De Raad van Bestuur
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Implementatie van de International Financial Reporting Standards
Deze tussentijdse financiële informatie is opgesteld op basis van de IFRS-vereisten inzake
verwerking en waardering, zoals van kracht in juni 2005. In overeenstemming hiermee zijn de
cijfers over 2004 aangepast.

Voor de waarderingsgrondslagen die in dit bericht zijn toegepast, zie het document ‘Summary of
Significant Accounting Policies’ op de website van de onderneming.

De herberekening van de cijfers van de onderneming op IFRS-basis komt kort gezegd neer op 
een vermindering van het eigen vermogen per ultimo 2004 met EUR 410 mln. Per saldo steeg 
het nettoresultaat over de eerste helft van 2004 met 15%. De aanpassingen hebben voornamelijk
betrekking op de andere verwerking onder IFRS van pensioenen en overige vergoedingen na
pensionering, de verantwoording van latente belastingen op interconcernwinst, de verwerking 
van de betaling die werd ontvangen van Pfizer voor de samenwerking op het gebied van 
asenapine, de verwerking van goodwill en de verwerking van herstructureringsvoorzieningen. 
De veranderingen in verslaglegging hebben vooral betrekking op het moment van waarderen 
van activa, passiva en daarmee verband houdende resultaten. 

De herrekening van het eigen vermogen ultimo 2004 en van het nettoresultaat over het eerste
halfjaar van 2004 is als volgt:

Eigen vermogen Nettoresultaat over
In EUR mln op 31 december 2004 het 1e halfjaar 2004

Cijfer gebaseerd op NL GAAP 3.036 245
Pensioenen en overige 

vergoedingen na pensionering –425 26
Latente belastingen op 

interconcernwinst 33 –22
Beëindiging afschrijving goodwill 19 12

Pfizer-betaling –45 11
Verdiscontering van voorzieningen 20 –9
Overige langetermijnvergoedingen 

aan medewerkers –8 –
Aandeelgerelateerde betalingen –10 –
Herstructureringsvoorzieningen – 16

Overige 6 3

Cijfer gebaseerd op IFRS 2.626 282
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Tevens rapporteerde de onderneming tot en met 2004 de zogenaamde incidentele resultaten
afzonderlijk. Deze hadden betrekking op inkomsten en uitgaven uit normale bedrijfsvoering die
vanwege hun omvang of aard afzonderlijk worden vermeld om het inzicht in het onderliggende
perioderesultaat te verbeteren. IFRS staat dit gebruik niet toe. De onderneming zal daarom geen
aparte post IFRS-resultaat exclusief incidentele resultaten opnemen in het resultatenoverzicht. 
Om echter beter inzicht te geven in de resultaatontwikkeling van de onderneming, zullen de
belangrijkste elementen van de incidentele resultaten nu op afzonderlijke regels worden vermeld
binnen het bedrijfsresultaat in het resultatenoverzicht.

De onderneming verantwoordde royaltyinkomsten in het verleden onder ‘Overige resultaten’ in 
het resultatenoverzicht. Onder IFRS worden royaltyinkomsten geboekt onder ‘Totale omzet’. 
Ook de opbrengsten voor bepaalde diensten die de onderneming leverde, die eerder altijd in
mindering werden gebracht op kostenposten in het resultatenoverzicht, zijn nu opgenomen 
onder ‘Totale omzet’.

Bij de toepassing van IFRS voor de herberekening van de cijfers over 2004 is geen gebruik-
gemaakt van de standaarden IAS 32 en 39 voor financiële instrumenten. De onderneming heeft
gekozen voor de overgangsmaatregel van IFRS 1 om deze pas toe te passen met ingang van 
1 januari 2005. Het effect na belastingen van de invoering van IAS 32 en 39 op 1 januari 2005
komt per saldo neer op een toevoeging van EUR 12 mln aan het eigen vermogen1. De balans 
per 1 januari 2005 inclusief IAS 32 en 39 op pagina 16 verschaft verdere informatie over de
gevolgen van de toepassing van deze standaarden.

Voor een uitgebreide verklaring van het effect van IFRS op de jaarrekening van de onderneming,
zie het document ‘IFRS-based reporting for 2004 & implementation of IAS 32 and 39’ op de
website van de onderneming.

1 Opgemerkt dient te worden dat het effect van de toepassing van IAS 32 en 39 door ons naar beste weten
op dit moment is vastgesteld. De waardering van financiële instrumenten is een zeer complexe
aangelegenheid. Dit houdt in dat onze inzichten en positie aan verandering onderhevig zouden kunnen zijn.
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Additionele informatie
De sheets die door de CFO zijn gebruikt tijdens 
de persconferentie zijn beschikbaar op 
Akzo Nobels Internet site:  
www.akzonobel.com/news/presentations.asp

Akzo Nobel N.V.
Velperweg 76
Postbus 9300
6800 SB Arnhem
Tel. 026 366 4433
Fax 026 366 3250
E-mail ACC@akzonobel.com
Internet www.akzonobel.com

Het bericht over het 3e kwartaal van 2005 zal op 19 oktober 2005 verschijnen.

N.B.
Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Totale omzet bestaat uit omzet van goederen en diensten, en royaltyinkomsten.

Autonome omzetgroei wordt gedefinieerd als de mutatie van de totale omzet door gewijzigde afzet
en verkoopprijzen. Deze is exclusief de effecten van valuta’s, acquisities en desinvesteringen.

Operationele performance wordt omschreven als (de verandering in) het bedrijfsresultaat exclusief
de effecten van valutaomrekening, desinvesteringen en wijzigingen in pensioenlasten en eenmalige
resultaten. In dit kwartaal is dit ook exclusief een aantal eenmalige effecten van de nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomst in Nederland. 

Eenmalige resultaten omvatten bijzondere baten, herstructurerings- en afwaarderingslasten, kosten
in verband met grote juridische en antitrustzaken en het resultaat op desinvesteringen.

EBIT-marge, voorheen ROS, is het bedrijfsresultaat (EBIT) als percentage van de totale omzet.

Voorbehoud*
Dit bericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals Akzo Nobels
groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling,
farmaceutische producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie, onder
andere de ‘Verwachtingen’, dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men
zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen
afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, ontwikkelingen
in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico’s, juridische
aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Deze factoren omvatten
eveneens wijzigingen in de regels en interpretaties voor de toepassing en rapportering onder IFRS;
beslissingen om een andere presentatieoptie, toegestaan onder IFRS, toe te passen; en andere
factoren die verband houden met de toepassing van IFRS, inclusief de toepassing van IAS 32 en 39
voor financiële instrumenten. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het
management en informatie afkomstig van externe specialisten. Voor een meer gedetailleerde
toelichting van de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten zie ons ‘Annual Report on
Form 20-F’, dat is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de VS. Dit rapport
kunt u bekijken via onze website www.akzonobel.com.

* Conform de U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.


