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Financiële resultaten UCB voor 2006 

Sterke business prestaties en strategische stap om een 
iofarmaceutische leider van de volgende generatie te worden 

ijging van de opbrengsten met 8% tot 2,5 miljard euro en op vergelijkbare basis een 
ijging met 11%  
 groei werd gerealiseerd door de sterke prestatie van Keppra® in de Verenigde Staten en 
ropa, met een stijging van de netto-omzet met 36% tot 761 miljoen euro 

zal® groeide met 13% en Zyrtec® zette zijn groei verder in de Verenigde Staten met 12% 

 investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling stegen met 21% naar 615 miljoen euro. Ze 
ren voornamelijk gericht op Cimzia™ in diverse indicaties, brivaracetam, Keppra® XR, 
P791, CDP323 en sclerostine 

 winst uit voortgezette activiteiten steeg met 36% tot 367 miljoen euro, met inbegrip van 
 miljoen euro meerwaarden na belastingen op de verkoop van niet-kernactiviteiten en -
oducten, gecompenseerd door 30 miljoen euro na belastingen voor andere éénmalige 
sten. Op vergelijkbare basis steeg de winst uit voortgezette activiteiten met 13% 

orgesteld brutodividend van 0,90 euro per aandeel (nettodividend 0,675 euro per aandeel)  

 balansen van UCB en SCHWARZ PHARMA (“Schwarz”) werden op 31 december 2006 
consolideerd. De winst- en verliesrekening van UCB voor 2006 toont geen beduidende 
erslag van de overname van Schwarz, met uitzondering van enkele financiële en 

tegratiekosten in verband met de overname.  

België), 28 februari 2007, 7:00 AM CET – UCB heeft vandaag zijn financiële resultaten voor het 

fgesloten op 31 december 2006 bekendgemaakt.  

veux, CEO van UCB, merkt op: "2006 was opnieuw een groot jaar voor UCB. Wij hebben een 

e vooruitgang gemaakt in de implementatie van de strategie die we drie jaar geleden hebben 

ld om een biofarmaceutische leider van de volgende generatie te worden, met de nadruk op 

rde ernstige ziekten. UCB realiseerde een sterke 'double-digit' winstgroei ondanks de toegenomen 

en in O&O en Marketing & Verkoop. Keppra®, ons nummer één product, kende een buitengewone 

is nu marktleider in de Verenigde Staten en Europa voor de behandeling van epilepsie. De 

chise bleef uitstekend presteren en veel vooruitgang werd geboekt in onze O&O-pijplijn.” 

ijzonder tevreden over de geslaagde overname van Schwarz Pharma, die UCB een wereldwijde 

pspositie oplevert in de neurologie, met een rijke pijplijn voor een versnelde groei en een sterkere, 

rieerde productenportfolio."  



 

Financiële  hoogtepunten1  

 
    
 Groei 

in miljoenen euro 2006 2005 Reële voet Constante voet 

Netto-omzet 

Royalty-inkomsten  

2 188 

335 

2 043 

298 

7% 

12% 

8% 

13% 

Opbrengsten 

Bruto winst 

2 523 

1 982 

2 341 

1 791 

8% 

11% 

9% 

12% 

Bruto marge 78,6% 76,5% - - 
     

Marketing & Verkoopkosten 

Onderzoeks- & Ontwikkelingskosten 

Algemene & Administratiekosten 

Overige bedrijfsbaten en – lasten 

(733) 

(615) 

(196) 

37 

(653) 

(511) 

(191) 

1 

12% 

 21% 

 3% 

- 

 14% 

 21% 

 3% 

- 

Totale operationele kosten (1 507) (1 354)  11%  12% 
     

Recurrente EBITA 511 475 8% 9% 

Recurrente EBIT 475 437 9% 10% 

Bijzondere waardevermindering  (4) (67) - - 

Reorganisatiekosten (22) (39) - - 

Overige baten en lasten 122 33 - - 

EBIT 571 364 57% 59% 

Winst uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten  

367 270 36% 37% 

 

Winst per aandeel (in euro)  2,542 1,88 
   

Netto schulden (2 111)3 (591) 
 
 
Sinds 31 december 2006 bezit UCB 87,6% van Schwarz Pharma AG (of 86,8% op een verwaterde basis). UCB 

heeft dan ook vanaf 31 december 2006 de balans van Schwarz geconsolideerd. Vanaf 1 januari 2007 zal UCB 

de resultaten van Schwarz consolideren.  

 
 
De jaarrekening voor 2006 waarvoor de audit grotendeels voltooid is (balans, winst- en verliesrekening en 

kasstroomoverzicht volgens IFRS) is bij dit persbericht gevoegd. Het financiële overzicht 2006 met pro forma 

cijfers voor UCB en Schwarz is nu beschikbaar op de website van UCB  

(www.ucb-group.com) 

                                                 
1  Als gevolg van verschillen in de afronding is het mogelijk dat de totalen van sommige financiële gegevens niet overeenkomen. 
2  Uit voortgezette activiteiten gebaseerd op het aantal aandelen vóór de overname van Schwarz 
3  Inclusief de schulden voor het financieren van de overname en de netto kaspositie van Schwarz   

 

http://www.ucb-)group.com/


 

 
Sterke algemene bedrijfsprestaties 
 

De opbrengsten groeiden met 8% tot 2.523 miljoen euro in 2006. Op een vergelijkbare basis bedroeg de 

stijging 11% (exclusief de opbrengsten van de gedesinvesteerde producten). De netto-omzet steeg met 7% tot 

2.188 miljoen euro. De royalty-inkomsten groeiden met 12% tot 335 miljoen euro, terwijl de respectievelijke 

royalty-lasten 61 miljoen euro bedroegen, een stijging met 10%.  

 

Keppra®, het anti-epilecticum van UCB, heeft zijn uitstekende groei voortgezet met een toename van de netto-

omzet met 36% tot 761 miljoen euro. Het heeft zijn marktpositie in de behandeling van epilepsie en meer 

bepaald zijn leiderspositie in de VS, versterkt. Keppra® is nu ook de marktleider in Europa. De omzetgroei werd 

bevorderd door de lancering van een aantal nieuwe indicaties en de lancering van een nieuwe intraveneuze 

formulering in de VS en Europa.  

 

De allergiefranchise van UCB groeide in 2006 met 2% tot 704 miljoen euro, voornamelijk dankzij de 

aanhoudende sterke "in-market" groei van Zyrtec® in de VS, die 1,56 miljard US dollar bedroeg. De 

gerapporteerde omzet van Zyrtec® in de VS door UCB steeg met 12% tot 273 miljoen euro. De wereldwijde 

netto-omzet van Xyzal® steeg met een sterke 13% tot 143 miljoen euro, terwijl het product zijn marktpenetratie 

bleef verbeteren. De allergiefranchise van UCB, met inbegrip van Xyzal® en Zyrtec®, is de marktleider in 14 

Europese landen.  

 

De netto-omzet van de overige producten van UCB daalde met 9% tot 722 miljoen euro, als gevolg van de 

verkoop van de activiteit voor de fabricage van peptiden, de verkoop van Gastrocrom™ en OTC Delsym™ en 

de teruggave van de rechten op Corifeo™ alsook een zwakker hoest- en verkoudheidseizoen hetgeen de omzet 

van Tussionex™ in de VS beïnvloedde. Met uitsluiting van de bijdrage van de afgestoten producten, was de 

netto-omzet van "overige producten" stabiel. 

 

De brutowinst steeg met 11% tot 1.982 miljoen euro, gedreven door de sterke groei in netto-omzet, een betere 

productenmix en verdere productieverbeteringen. 

 
De Marketing- en Verkoopkosten stegen met 12% tot 733 miljoen euro, wat overeenkomt met 33,5% van de 

netto-omzet. Deze stijging is te wijten aan bijkomende activiteiten voor de voorbereiding van de lancering van 

Cimzia™, de herklassering van kortingen voor marketing- en verkoopkosten in Japan na de nieuwe 

codistributieovereenkomsten voor Zyrtec®, en de productlanceringen zoals Equasym™ XL en Xyrem®  in 

Europa. De Onderzoeks- en Ontwikkelingsinvesteringen stegen met 21% tot 615 miljoen euro (28% van de 

netto-omzet). Deze toename weerspiegelt de grote investeringen in de klinische studies voor Cimzia™ voor 

reumatoïde artritis en psoriasis, in klinische programma's voor de opvolgers van Keppra® en in veelbelovende 

projecten in het vroege stadium van de pijplijn. Er werd ook geïnvesteerd in de verdere versterking van de 

expertise van UCB in medische zaken. De Algemene en Administratiekosten stegen met 3% tot 196 miljoen 

euro.  



 

De overige bedrijfsbaten bedroegen 37 miljoen euro en weerspiegelden voornamelijk een betaling van 24 

miljoen euro door Biogen IDEC onder de samenwerkingsovereenkomst voor CDP323. 
 
Na afschrijving van de immateriële activa (36 miljoen euro) groeide de recurrente EBIT met 9% tot 475 miljoen 

euro. 

 

De bedrijfsresultaten voor 2006 werden ook beïnvloed door éénmalige posten: 

- Bijzondere waardeverminderingen: UCB boekte in 2006 een bijzondere waardevermindering van 4 

miljoen euro op immateriële en materiële activa, voornamelijk als gevolg van de stopzetting van de 

ontwikkelingsactiviteiten voor CDP435 

- Herstructureringskosten: 22 miljoen euro kosten welke voornamelijk verband hielden met de sluiting van 

een fabriek in Spanje, de verdere stroomlijning van de fabricagecapaciteit binnen UCB Groep en de 

eerste integratiekosten in het kader van de overname van Schwarz 

- Overige baten/lasten: De verkoop van niet-kernactiviteiten en -producten leverde meerwaarden voor 

inkomstenbelastingen op van 135 miljoen euro, welke gedeeltelijk gecompenseerd werden door de 

boeking van diverse provisies. 

 

Rekening houdend met deze éénmalige posten, steeg de operationele winst (EBIT) met 57% tot 570 miljoen 

euro. 

 
De netto financiële lasten bedroegen 54 miljoen euro, beïnvloed door hedging lasten en 15 miljoen euro 

éénmalige financiële lasten als gevolg van de verplichte vervroegde terugbetaling van vorige leningen en 

verbinteniskosten en financieringskosten in het kader van de overname van Schwarz.  
 

Het gemiddelde belastingtarief op recurrente activiteiten bedroeg in 2006 27% (27% in 2005). Het 

belastingtarief voor niet-recurrencte posten bedroeg gemiddeld 37%, als gevolg van de hogere belasting van de 

meerwaarden op de verkoop van activa, vooral in de VS en België. 

 

De nettowinst uit voortgezette activiteiten steeg met 36% tot 367 miljoen euro. De desinvestering van niet-

kernactiviteiten en -producten leidde tot meerwaarden na belasting van 90 miljoen euro, deels gecompenseerd 

door andere éénmalige kosten na belasting van 30 miljoen euro. Op vergelijkbare basis (dus zonder de 

bijdragen na belasting van afgestoten producten en met aanpassing voor éénmalige posten, éénmalige 

financiële lasten en de mijlpaalbetaling van Biogen IDEC), bereikte de nettowinst 295 miljoen euro, een stijging 

met 13%.  

 
Netto schuld 
Op 31 december 2006 omvatte de nettoschuld van 2.111 miljoen euro de schuld die door UCB werd aangegaan 

om 87,6% van de aandelen van Schwarz te verwerven, met inbegrip van de netto liquiditeiten van Schwarz (263 

miljoen euro). Met uitsluiting van de bijkomende schuld die voor de overname werd aangegaan, zou UCB haar 



 

netto schuldpositie verminderd hebben van 591 miljoen euro op het einde van 2005 tot 339 miljoen euro op het 

einde van 2006.  

 
Kasstroom 
De voortgezette activiteiten van UCB leverden een kasstroom uit bedrijfsactiviteiten op van 321 miljoen euro in 

2006 en een negatieve vrije kasstroom van 1.328 miljoen euro. Met uitsluiting van de overname van Schwarz 

en de meerwaarden uit de verkoop van niet-kernactiviteiten en –producten zou de vrije kasstroom positief zijn 

en 198 miljoen euro bedragen. 

 

Voorgesteld dividend voor 2006  
De Raad van Bestuur stelt een bruto dividend voor van 0,90 euro per aandeel (netto dividend van 0,675 euro 

per aandeel) uit te keren vergeleken met 0,88 euro vorig jaar (netto dividend van 0,66 euro per aandeel), of een 

stijging met 2,3%. Na de kapitaalverhogingen van UCB op 15 december 2006 en 8 januari 2007, en de 

geplande kapitaalverhoging op 1 maart 2007 in de context van de aandelenoptieregeling van UCB, zullen 

183.361.252 aandelen recht hebben op een dividendbetaling. Na de goedkeuring door de jaarlijkse 

aandeelhoudersvergadering van UCB op 26 april 2007 zal het dividend betaalbaar gesteld worden op 30 april 

2007. 

 
Update over de overname van Schwarz Pharma 
UCB bezit momenteel 87,6% van het aandelenkapitaal van Schwarz (of 86,8% op een verwaterde basis met 

inbegrip van eigen aandelen). Het 'Domination, Profit and Loss Transfer Agreement' proces verloopt volgens 

plan en de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Schwarz Pharma is gepland in mei 2007. Meer dan 30 

gezamenlijke integratieteams hebben hun planningswerkzaamheden gestart. De organisaties ontwerpen nu de 

organisatie- en managementstructuren voor de periode na de goedkeuring van deze Domination, Profit and 

Loss Transfer Agreement. Het grootste gedeelte van het hogere kader van de nieuwe organisatie kent zijn 

nieuwe rol in het nieuwe bedrijf. Het synergiedoel van minstens 300 miljoen euro na drie jaar werd eveneens 

gevalideerd. 

 
Vooruitzichten voor 2007 
In 2007 zullen de financiële rekeningen van UCB en Schwarz volledig geconsolideerd worden. 2007 is een jaar 

van voortzetting van onze strategie en van belangrijke investeringen in de toekomstige groei van UCB. 

Vanwege de onzekerheden in verband met de datum waarop de Domination, Profit and Loss Transfer 

Agreement zal ingaan in dit overgangsjaar, worden conservatieve vooruitzichten voor de gecombineerde groep 

gegeven.  

 

Men verwacht dat de opbrengsten in 2007 beduidend zullen stijgen als resultaat van de overname van Schwarz 

Pharma. Op een pro forma basis, zal de netto-omzet met 'mid-single digit' toenemen tegenover 2006, wat deels 

gecompenseerd zal worden door een daling van de opbrengsten uit royalty's, door het vervallen van het Boss-



 

octrooi in 2006. Dit zal resulteren in een verwachte marginale opbrengstgroei in vergelijking met 2006 pro forma, 

in de veronderstelling dat de belangrijkste valuta waarin UCB handelt, stabiel zullen blijven.  

 

De gecombineerde Onderzoeks- & Ontwikkelingskosten en Verkoop-, Algemene en Administratiekosten worden 

verwacht marginaal te groeien. Dit weerspiegelt enerzijds de beduidende investeringen in de prelancerings- en 

lanceringsactiviteiten van Neupro® voor de ziekte van Parkinson en CimziaTM voor de ziekte van Crohn en 

reumatoïde artritis alsook de vooruitgang in de O&O pijplijn en anderzijds de voordelen van de gecombineerde 

synergiën en andere kostbesparingen.  

 

De 2007 bedrijfswinst wordt verwacht aanzienlijk te groeien als resultaat van de acquisitie. Deze positieve 

bijdrage van UCB's activiteiten zal nochtans beïnvloed worden door hogere afschrijvings- en financiële lasten in 

het kader van de Schwarz overname. Bovendien, zoals kan verwacht worden tijdens het eerste jaar na een 

belangrijke overname, zullen significante éénmalige kosten (inclusief pre-tax, niet-cash werkelijke waarde-

aanpassingen van voorraden en herstructureringskosten) de winst beïnvloeden.  

 

O&O-update 
 

Centraal zenuwstelsel (CNS) 

Er is beduidende vooruitgang geboekt om het potentieel van Keppra®  in de behandeling van epilepsie te 

maximaliseren.  

- De intraveneuze formulering werd in Europa en in de VS gelanceerd. 

- Keppra® werd gelanceerd voor de ondersteuningtherapie voor myoclonische aanvallen bij patiënten met 

juveniele myoclonische epilepsie (JME) in Europa en in de VS.  

- Keppra® werd in Europa gelanceerd als monotherapie voor de behandeling van partiële 

epilepsieaanvallen bij patiënten ouder dan 16 jaar.  

- In de VS werd een tablet 1000 mg Keppra® gelanceerd. 

- Keppra® werd in januari 2007 door de EMEA goedgekeurd als ondersteuningstherapie voor primaire 

veralgemeende tonisch-clonische aanvallen. De aanvraag voor de goedkeuring voor de marketing voor 

deze indicaties werd ingediend bij de FDA in mei 2006.  

- Keppra® werd in januari 2007 in Zuid-Korea gelanceerd. De lancering van Keppra® in China is voor het 

tweede kwartaal van 2007 gepland.  

Fase III klinische studies voor Keppra® XR, de formulering met langdurige vrijgave van Keppra®, zijn bezig. 

Men verwacht de resultaten in het vierde kwartaal van 2007.  

Brivaracetam leverde positieve Fase II klinische gegevens op voor de ondersteuningstherapie van partiële  

epilepsieaanvallen, wat de toekomst van de epilepsiefranchise van UCB verder zou kunnen versterken. Men 

verwacht dat in het tweede kwartaal van 2007 Fase III-onderzoeken voor brivaracetam zullen beginnen. 

 



 

Het programma 106607 voldeed niet aan de criteria van UCB voor de voortgang naar Fase II. De verdere 

klinische ontwikkeling werd daarom stopgezet. 

 

In januari 2007 werd bij de FDA een "Initial New Drug application" (IND) ingediend voor CDP323, een orale alfa-

4 integrine-inhibitor. Men verwacht dat in het tweede kwartaal van 2007 een Fase II-studie voor de behandeling 

van relapsing-remitting multiple sclerose van start zal gaan, in samenwerking met Biogen IDEC. 

 

Allergie 
UCB initieerde het proces voor de goedkeuring door de FDA van de marketing van Xyzal® voor 

seizoengebonden allergische rinitis, permanente allergische rinitis en chronische idiopathische urticaria. De 

actieve voorbereiding voor de lancering in de VS is begonnen, in samenwerking met sanofi-aventis, dat als 

partner meewerkt aan de promotie van Xyzal®. De beoogde lancering in de VS is gepland voor de tweede helft 

van 2007.  

 
Inflammatie 
Cimzia™ (certolizumab pegol, CDP870) heeft beduidend positieve Fase III-resultaten voor de ziekte van 
Crohn aangetoond. Op het einde van februari 2006 werd de Biologics License Application (BLA) ingediend bij 

de FDA, voor de goedkeuring van Cimzia™ voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn. Op 21 

december 2006 ontving UCB een 'complete response letter' van de FDA met het verzoek om bijkomende 

informatie en verduidelijking van de gegevens van de BLA van UCB te verstrekken. Een vergadering met de 

FDA voor de bespreking van het antwoord op deze brief is gepland in maart 2007. UCB heeft in april 2006 ook 

een goedkeuring voor de commercialisering bij de EMEA aangevraagd en verwacht de Europese goedkeuring 

naar het einde van 2007 toe. Zowel in de VS als in Europa is een uitvoerig Fase IIIb-programma voor de ziekte 

van Crohn lopende:  

- Men verwacht dat de resultaten van de langetermijnstudies PRECiSE 3 en PRECiSE 4 op het congres 

van de Digestive Disease Week (DDW) in mei 2007 zullen worden voorgesteld.  

- De resultaten van de WELCOME-studie, met patiënten die niet langer reageerden of die intolerant zijn 

voor infliximab, en van de MUSIC-studie, een studie van de mucosale genezing, worden verwacht 

tegen het einde van 2007. 

 

Cimzia™ voor de behandeling van reumatoïde artritis heeft positieve Fase III-resultaten opgeleverd die een 

beduidende verbetering aantonen van de tekenen en symptomen, en een belangrijke vermindering van 

gewrichtsbeschadiging ondersteund door sterke röntgendata. De twee Fase III-studies RAPID 1 (027) en 

RAPID 2 (050) bereikten hun coprimaire eindpunten met statistische significantie. In de tweede helft van 2007 

zal de goedkeuring voor deze indicatie aangevraagd worden.  

 

De Fase II studie (040) van Cimzia™ voor psoriasis heeft een sterke doeltreffendheid aangetoond in een 

eerste studie van 12 weken met de behandeling van matige tot ernstige chronische plaque psoriasis. Een lange 

termijn follow-up studie (044) is lopende en de resultaten hiervan worden verwacht tijdens het derde kwartaal 

van 2007.  



 

Het vroeger bekendgemaakte klinische moratorium ('clinical hold') met betrekking tot het epratuzumab-

programma voor systemische lupus erythematosus (SLE) is zoals verwacht opgeheven. Een nieuwe producent 

is geïdentificeerd voor het verschaffen van de toekomstige fase III en commerciële materialen.  

 

Oncologie 
CDP791, een potentiële antiangiogene behandeling van verschillende soorten kanker, in combinatie met 

standaard chemotherapie, is het voorwerp van een Fase II-studie voor niet-kleincellige longkanker. De 

resultaten worden over enkele weken verwacht. Na zijn recente overeenkomst met Imclone Systems, bezit UCB 

de volledige rechten op het intellectuele eigendom voor deze molecule die zich richt op receptor 2 van de 

vasculaire endotheliale groeifactor.  

 

Andere therapeutische domeinen 
Anti-sclerostine (CDP7851): De samenwerking van UCB met Amgen voor de ontwikkeling van een nieuwe 

anabole behandeling voor ziekten met botverlies zoals osteoporose, boekt vooruitgang. Het programma wordt 

ondersteund door humane genetische en preklinische gegevens die aantonen dat deze nieuwe benadering met 

antilichamen die sclerostine remmen het potentieel heeft om de behandeling van botziekte te transformeren. 

Fase I-studies zijn lopende. 

 

Financiële kalender 
Algemene Aandeelhoudersvergadering  26 april 2007 

Dividend uitbetaling    30 april 2007 

2007 Halfjaarresultaten    26 juli 2007 

 
Over UCB 
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd aanwezig biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het 

onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van vernieuwende farmaceutica en biotechnologische producten voor 

aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, allergische/respiratoire aandoeningen, immuunziekten en inflammatoire 

aandoeningen en de oncologie. UCB wil een toonaangevende positie bekleden in de categorieën van ernstige ziekten. UCB 

heeft meer dan 8.400 mensen in dienst in 40 landen. In 2006 realiseerde het bedrijf een opbrengst van €2,5 miljard. UCB 

staat genoteerd op de beurs Euronext Brussels en bezit 87.6% van Schwarz Pharma.  

 

Voor vragen kunt u terecht bij:  

Jean-Christophe Donck  

Vice President, 
Corporate Communications and Investor Relations  

Tel. +32 2 559 9346  

 
Toekomstgerichte verklaring 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen houden gekende en ongekende risico’s in, onzekerheden of andere factoren die de huidige resultaten, financiële 

voorwaarden, prestaties van UCB alsook de industrie resultaten aanzienlijk kunnen wijzigen omtrent de toekomstige resultaten en prestaties uitgedrukt of inbegrepen in deze 

toekomstgerichte verklaringen. Bovendien verwoorden de verklaringen in dit persbericht de verwachtingen en overtuigingen van UCB op de datum van dit persbericht. UCB voorziet dat 

latere gebeurtenissen en ontwikkelingen deze verwachtingen en overtuigingen eventueel kunnen veranderen. Maar hoewel UCB op een later tijdstip kan besluiten om deze 

toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, verwerpt beiden het duidelijk elke verplichting daartoe. Deze toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden beschouwd als de 

verwachtingen of overtuigingen van UCB op een datum later dan de datum van dit persbericht.  



 

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

 Voor het boekjaar afgesloten op 31 december 
In miljoen euro 

2006  2005 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten    

    
Netto verkopen 2 188  2 043 
Royalty opbrengsten 335  298 
Omzet 2 523  2 341 
Kostprijs van de omzet (541)  (550) 
Brutowinst 1 982  1 791 
    
Verkoop- en marketingkosten (733)  (653) 
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten (615)  (511) 
Algemene en administatieve kosten  (196)  (191) 
Overige operationele bedrijfsopbrengsten en -kosten  37  1 
Operationele winst vóór bijzondere waardevermindering van 
activa, reorganisatiekosten en overige bedrijfsopbrensten en –
kosten 

475  437 

    
Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa (4)  (67) 
Reorganisatiekosten (22)  (39) 
Overige bedrijfsopbrengsten en –kosten 122  33 
Operationele winst 571  364 
    
Rentebaten 15  46 
Rentelasten (69)  (48) 
Winst vóór belastingen 517  362 
Winstbelastingen (150)  (92) 
Beëindigde bedrijfsactiviteiten 367  270 
    
Beëindigde bedrijfsactiviteiten    
Winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -  485 
Winst van het boekjaar 367  755 
    
    
Toerekenbaar aan:    
Aandeelhouders UCB N.V. 367  755 
Minderheidsbelangen -  - 
    
Gewone winst per aandeel (euro)    
Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 2.54  1.88 
Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -  3.38 
Totaal gewone winst per aandeel 2.54  5.26 
    
    
Verwaterde winst per aandeel (euro)    
Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 2.48  1.85 
Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten -  3.32 
Totaal verwaterde winst per aandeel 2.48  5.17 

 



 

GECONSOLIDEERDE BALANS 
Per 31 December 
In miljoen euro 

2006  2005 

    
ACTIVA    
Vaste activa    
Immateriële activa 2 537  721 
Goodwill 4 346  1 663 
Materiële vaste activa  666  500 
Latente belastingen 110  176 
Personeelsbeloningen 14  17 
Beleggingen en andere vaste activa 470  337 
Totaal vaste activa 8 143  3 414 
    
Vlottende activa    
Voorraden 432  261 
Handels- en overige vorderingen 800  554 
Te ontvangen belastingen 91  53 
Beleggingen en andere vlottende activa 58  51 
Geldmiddelen en kasequivalenten 974  424 
Totaal vlottende activa 2 355  1 343 
    

Totaal activa 10 498  4 757 
    
    

EIGEN VERMOGEN EN  VERPLICHTINGEN    
Eigen vermogen    

Geplaatst kapitaal en reserves toerekenbaar aan UCB aandeelhouders 4 574  2 409 
Minderheidsbelangen 204  - 
    
Totaal eigen vermogen 4 778  2 409 
    
Langlopende verplichtingen    
Rentedragende leningen 3 049  1 024 
Latente belastingen 845  291 
Personeelsbeloningen 146  112 
Voorzieningen 124  121 
Overige langlopende schulden 35  53 
Total non-current liabilities 4 199  1 601 
    
Current liabilities    
Rentedragende leningen 65  31 
Voorzieningen 70  52 
Handels- en overige kortlopende schulden 1 142  565 
Te betalen belastingen 244  99 
Totaal kortlopende verplichtingen 1 521  747 
    
Totaal verplichtingen 5 720  2 348 
    
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 10 498  4 757 
 
 



 
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
Voor het boekjaar afgesloten op 31 December 
miljoen EUR 

2006 2005 

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 367 270 
Afschrijvingen materiële vaste activa 54 54 
Afschrijvingen immateriële activa 36 38 
Bijzondere waardevermindering op niet-financiële activa 4 67 
Verlies/(Winst) uit het afstoten van materiële vaste activa (77) - 
Kosten met betrekking tot op aandelen gebaseerde betalingen 5 2 
Winst uit afgestoten activiteiten, andere dan beëindigde 
bedrijfsactiviteiten (59) (26) 
Netto interestbaten en interestlasten 51 38 
Bijzondere waardevermindering op financiële activa - 3 
Netto niet-kasstroom gerelateerde financieringskosten 60 (38) 
Financiële instrumenten – verandering in reële waarde (7) (2) 
Dividendinkomsten (2) (2) 
Winstbelastingen 150 92 
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor veranderingen in 
werkkapitaal, voorzieningen en personeelsbeloningen 582 496 
   
Afname/(toename) in voorraden (14) (14) 
Afname/(toename) in handels-, overige vorderingen en andere 
activa (125) (20) 
Netto wijziging in voorzieningen en personeelsbeloningen 153 (38) 
Toename/(afname) in handels- en overige schulden (37) 11 
Geldmiddelen genereerd uit bedrijfsactiviteiten 559 435 
Ontvangen rente 78 33 
Betaalde rente (140) (57) 
Ontvangen / (betaalde) winstbelastingen (176) (121) 
KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 321 290 
   
Investeringen in immateriële activa (65) (40) 
Investeringen in materiële vaste activa (65) (86) 
Acquisitie van dochterondernemingen, na aftrek van verworven 
liquide middelen (1 767)  - 
Acquisitie van overige deelnemingen (4) (4) 

Ontvangsten uit verkoop van materiële vaste activa 116 - 
Ontvangsten uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek 
van liquide middelen 5 8 
Ontvangsten uit verkoop van overige activiteiten, na aftrek van 
liquide middelen - 9 
Ontvangen uit verkoop van overige investeringen 122 12 
Ontvangsten uit/(terugbetalingen van) verstrekte leningen 7 3 
Ontvangen dividenden - 2 
Dividends received 2 2 
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (1 649) (94) 
   
Ontvangsten uit hoofde van leningen 3 029 900 
Terugbetalingen van leningen (990) (2 100) 
Terugbetalingen van verplichtingen uit hoofde van financiële 
leasingovereenkomsten (1) (2) 
Acquisitie van eigen aandelen (29) (10) 
Uitgekeerde dividenden aan UCB aandeelhouders, na aftrek van 
dividenden betaald op eigen aandelen  (125) (123) 
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 1 884 (1 335) 
   
KASSTROMEN UIT BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN (12) 1 062 
   
NETTO TOENAME / (AFNAME) IN GELDMIDDELEN EN 
KASEQUIVALENTEN 544 (77) 

   
Geldmiddelen en kasequivalenten verminderd met voorschotten in 
rekening-courant bij het begin van de periode  395 467 
Koerswinsten/(verliezen) op geldmiddelen en kasequivalenten en 
voorschotten in rekening-courant  (5) 5 
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN VERMINDERED MET 
VOORSCHOTTEN IN REKENING-COURANT OP HET EINDE 
VAN DE PERIODE  934 395 



MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN 
 

In miljoen euro 

Kapitaal en 
uitgifte- 
premies 

Eigen 
aandelen 

Overgedra-
gen 

resultaten 
Andere 

reserves 

Cumulative 
omrekenings-

verschillen 

Minder-
heidsbe-
langen 

Totaal eigen 
vermogen 

Balans per 1 januari 2005 438 (85) 1 506 5 (224) 5 1 645 
Voor verkoop beschikbare financiële 
activa, na winstbelastingen - - - 12 - - 12 
Kasstroomafdekkingen na 
winstbelastingen - - - (16) - - (16) 

Koersverschillen - - - - 149 - 149 
Netto baten / (lasten) direct 
opgenomen in eigen vermogen - - - (4) 149 - 145 

Netto winst /(verlies) van het jaar - - 755 - - - 755 

Totaal resultaat van het jaar - - 755 (4) 149 - 900 

Dividenden - - (125) - - - (125) 

Aandelenopties - - 4 - - - 4 
Verkoop / (aankoop) eigen 
aandelen - (10) - - - - (10) 

Wijzigingen in consolidatieperimeter - - - - - (5) (5) 

Balans per 31 december 2005 438 (95) 2 140 1 (75) - 2 409 

        

Balans per 1 januari 2006 438 (95) 2 140 1 (75) - 2 409 
Voor verkoop beschikbare financiële 
activa, na winstbelastingen - - - 16 - - 16 
Kasstroomafdekkingen na 
winstbelastingen - - - 39 - - 39 

Koersverschillen - - - - (49) - (49) 
Netto baten / (lasten) direct 
opgenomen in eigen vermogen - - - 55 (49) - 6 

Winst - - 367 - - - 367 

Totaal resultaat van het jaar - - 367 55 (49) - 373 

Dividenden voor 2005 - - (125) - - - (125) 

Aandelenopties - - 5 - -  5 
Verkoop / (aankoop) eigen 
aandelen - (29) - - -  (29) 
Uitgifte aandelen UCB als gevolg 
van bedrijfscombinatie 1 710      1 710 

IFRS acquisitie waardesurplus - - - 231 - - 231 
Minderheidsbelangen als gevolg van 
bedrijfscombinatie - - - - - 204 204 

Balans per 31 december 2006 2 148 (124) 2 387 287 (124) 204 4 778 
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