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Toekomstgerichte uitspraken

Dit Halfjaarverslag kan toekomstgerichte uitspraken bevatten, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”,
“streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal” en”zou kunnen” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke
toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe
zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van
de industrie, beduidend verschillen van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden
om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden
slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen
zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
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Brief aan onze aandeelhouders
Geachte Aandeelhouder,
Galapagos ligt op koers om een sterke pijplijn van nieuwe medicijnen te creëren met behoud van een sterke kaspositie. We
hebben rond de 50 programma’s in de ontdekkings- of ontwikkelingsfase en de meeste van deze programma’s zijn gebaseerd
op een nieuw werkingsmechanisme. De R&D divisie heeft op dit moment vijf programma’s in klinische ontwikkeling, inclusief
een nieuwe selectieve Janus kinase (JAK1) remmer waarvoor het de verwachting is dat een Fase II Proof-of-Concept studie in
reumapatiënten voor het eind van het jaar rond zal zijn. Dit jaar hebben we vier klinische programma’s voor het aantonen van
werkzaamheid of werkingsmechanisme gestart, met testdata voor het einde van het jaar. Onze service divisie wist een organische
inkomstengroei van 10% te genereren en een segmentwinst van €2,9 miljoen. Hiermee wordt onze positie op de lijst van
vooraanstaande drug discovery services verder versterkt. In totaal had de hele Groep over het eerste halfjaar een omzet van
€39,7 miljoen uit voortgezette activiteiten en sloot deze periode af met een kassaldo van €49,8 miljoen. Met de verwachting dat
bijna alle succesbetalingen en R&D deals voor 2011 in de tweede helft van het jaar zullen worden behaald, bevestigt de directie de
afgegeven verwachting van een groepsresultaat van €146 miljoen voor 2011. Dit is haalbaar, maar op voorwaarde van het behalen
van bepaalde R&D inkomsten.
Klinische voortgang
In april 2011 beëindigde Galapagos de Fase II Proof-of-Concept studie met kandidaat-medicijn GLPG0259 vanwege de geringe
werkzaamheid in reumapatiënten. Galapagos is nu met een volledige analyse van alle resultaten bezig om, op basis daarvan, voor
de toekomst een beslissing te kunnen nemen over GLPG0259, inclusief de positionering ervan voor andere ziekten.
Het innovatieve studiedesign voor GLPG0259 stelde de directie in staat om een snelle beslissing te nemen en de beschikbare
middelen te gebruiken voor Galapagos’ 11 andere reuma programma’s, waaronder de selectieve JAK1 remmer GLPG0634 waarmee
in juni een Proof-of-Concept Fase II studie is gestart. Naar verwachting wordt deze studie afgerond voor het einde van 2011.
Galapagos heeft dit jaar tot nu toe de start van twee Fase I studies met haar eigen programma’s aangekondigd: GLPG0187 en
GLPG0492. We startten een Fase Ib studie met GLPG0187 voor het testen van veiligheid en tolerantie van het kandidaat-medicijn
in kankerpatiënten. Tevens zal gekeken worden naar het voorlopige effect op tumoren. In juli 2011 kondigde Galapagos de start
van een Fase I werkzaamheidstudie met GLPG0492 aan. Dit kandidaat-medicijn is een nieuwe behandeling voor cachexia. Het is
de bedoeling deze studie tegen het eind van het jaar af te ronden.
Op gebied van ontstekingsziekten startte Galapagos een tweede Fase I studie naar de werking van een kandidaat-medicijn binnen
haar alliantie met GlaxoSmithKline in mei 2011. In deze studie zal worden bekeken of een ontstekingsreactie die bij gezonde
vrijwilligers wordt opgewekt, door GLPG0778 kan worden onderdrukt. Verder wordt ook gekeken naar veiligheid, tolerantie
en de farmacokinetische eigenschappen van het kandidaat-medicijn. GSK heeft een exclusieve optie op een licentie voor dit
kandidaat-medicijn. Een derde medicijn in ontwikkeling binnen deze alliantie is GLPG0974. Dit kandidaat-medicijn is sinds 2010 in
preklinische ontwikkeling.
Voortgang van de ontwikkelingsprogramma’s en beëindiging van de Merck-allianties
Aanvullend op de programma’s in klinische ontwikkeling, heeft Galapagos rond de 50 programma’s in de researchfase. De
programma’s hieronder vallen binnen de zes allianties met farmapartners en de programma’s in eigen beheer, waaronder
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taaislijmziekte en andere ziektegebieden.
Tot op heden heeft Galapagos ongeveer €180 miljoen aan betalingen van haar farma alliantiepartners ontvangen en toont daarmee
aan dat ze een substantieel percentage van haar eigen ontdekkings- en ontwikkelingskosten kan financieren.
Aan het begin van het jaar kondigden Galapagos en Merck aan dat zij de allianties op gebied van stofwisselings-, cardiovasculaireen ontstekingsziekten beëindigden ten gevolge van een strategiewijziging binnen Merck. Galapagos heeft de wereldwijde rechten
op alle resultaten van de allianties teruggekregen en dit kan de basis vormen voor eventuele nieuwe allianties in de toekomst.
Galapagos heeft voor werk dat in 2010 werd voltooid €12 miljoen ontvangen. In totaal werd er door Merck vanaf januari 2009 €21
miljoen aan Galapagos betaald.
Financieel resultaat van de R&D divisie
De R&D divisie rapporteerde €19,3 miljoen aan inkomsten (inclusief €3,6 miljoen inter-segment inkomsten) tegenover
€27,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar (-39% op externe inkomsten). Dit weerspiegelt het feit dat verscheidene 2010
succesbetalingen werden behaald in december; de meeste R&D succesbetalingen in 2011 zullen ook pas laat in het jaar worden
behaald. De R&D divisie rapporteerde een operationeel verlies van €27,0 miljoen, vergeleken met €11,5 miljoen in de eerste
zes maanden van 2010. R&D kosten voor de Groep bedroegen in het eerste halfjaar €42,4 miljoen, tegenover €33,1 miljoen in
dezelfde periode in 2010. Deze geplande stijging is het gevolg van de overname van GlaxoSmithKline’s research centrum in Zagreb
(Kroatië) in september 2010 en van de stijgende ontwikkelingskosten voor Galapagos door projecten die in een verdere fase van
ontwikkeling zijn. De gestegen R&D kosten weerspiegelen tenslotte ook de uitgaven die zijn gemaakt voor een aantal mogelijke
succesbetalingen die verwacht worden in de tweede helft van 2011.
Resultaat van de service divisie
Met de overname van Argenta Discovery’s service divisie in februari 2010, groeide de service divisie van Galapagos in 2010
aanzienlijk. Deze groei zette zich voort in het eerste halfjaar van 2011. De totale inkomsten uit voortgezette activiteiten van de
service divisie bedroegen €30 miljoen (inclusief €6,0 miljoen inter-segment inkomsten), vergeleken met €25,9 miljoen in dezelfde
periode vorig jaar. Deze 10% organische groei (inclusief 15% groei aan externe inkomsten), bevestigt de sterke positie van de
service divisie in het topsegment van de drug discovery diensten, een segment waar hoge marges gelden. BioFocus leverde een
aantal gevalideerde oncologie targets binnen de samenwerking met Janssen Research & Development, tekende target discovery
overeenkomsten met Astellas Pharma en Ono Pharma en breidde de samenwerking uit met Usher III Initiative, een non-profit
organisatie die zich richt op het ontwikkelen van behandelingen voor het syndroom van Usher type III, een zeldzame genetische
afwijking die gehoorverlies en blindheid veroorzaakt. BioFocus stroomlijnde bovendien haar aanbod door de verkoop van de
compound management divisie van BioFocus aan Evotec voor een totaal van €12,5 miljoen. Argenta breidde haar alliantie
met PRECOS uit voor services op gebied van oncologie. Ook tekende Argenta zowel een tweejarige serviceovereenkomst met
Pulmagen Therapeutics voor medicijnontwikkeling bij ademhalingsziekten, als een overeenkomst met Dr Reddy’s Laboratories voor

drug discovery services.
De operationele winst uit voortgezette service activiteiten over de eerste zes maanden bedroeg €2,9 miljoen. De bruto marge van
de voortgezette activiteiten van de service divisie was 33%, vergeleken met 28% in de eerste helft van vorig jaar.
Algemene ontwikkelingen
De Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van 26 april 2011 heeft Dhr. Howard Rowe en Dr. Vicki Sato benoemd tot
onafhankelijke Bestuurders van de Vennootschap. Dr. Ronald Brus heeft ontslag genomen als Bestuurder met ingang van 25
mei 2011 op grond van policies van zijn nieuwe werkgever. De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 23 mei
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2011 heeft al de aan haar voorgestelde besluiten goedgekeurd, inclusief de creatie van een warrantplan met maximaal 131.740
warrants, aan te bieden aan de Bestuurders. Eveneens op 23 mei 2011 heeft de Raad van Bestuur een warrantplan gecreëerd met
maximaal 802.500 warrants, aan te bieden aan werknemers en consultants van de Vennootschap en haar dochterondernemingen.
Door het uitoefenen van warrants in maart en juni 2011 werden in totaal 60.882 nieuwe aandelen uitgegeven en het kapitaal van
Galapagos NV nam toe met €541.467,13 (inclusief uitgiftepremie), waardoor het totaal aantal uitstaande aandelen per 30 juni 2011
op 26.419.866 komt.
Groepsresultaat en kaspositie
De netto toename van liquide middelen bedroeg €9,4 miljoen in de eerste helft van 2011, tegenover een netto kasuitstroom
van €20,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de ontvangst van €25 miljoen aan
succesbetalingen voor mijlpalen die waren behaald aan het eind van 2010. Een deel van de toename aan netto liquide middelen
kan ook toegeschreven worden aan de verkoop van Compound Focus. Na aftrek van de kosten gerelateerd aan deze verkoop
ontving Galapagos hiervoor €9,4 miljoen. Galapagos’ liquide middelen bedroegen op 30 juni 2011 €49,8 miljoen.
Vooruitzichten voor het tweede halfjaar en geheel 2011
Galapagos heeft historisch consistent het grootste gedeelte van haar jaarinkomsten in het tweede halfjaar behaald. De directie
beschouwt de afgegeven verwachtingen over geheel 2011 dan ook haalbaar, maar op voorwaarde dat er bepaalde R&D inkomsten
worden behaald: €146 miljoen aan inkomsten voor de Groep, een positief operationeel resultaat en kasstroom, en een positief
netto resultaat.
Galapagos gaat op de ingeslagen weg verder om haar strategische doelen van 2011 te halen:
•

Zes programma’s in de klinische fase en rond de 50 programma’s in ontwikkeling:
•

Fase II werkzaamheid resultaten met GLPG0634, Fase I Proof-of-Mechanism resultaten met GLPG0778, en

•

nieuwe preklinische kandidaat-medicijnen afleveren

Fase I Proof-of-Mechanism resultaten met GLPG0492
•

Een nieuwe R&D alliantie tekenen

•

Een niet-gepartnerd programma uit licentiëren

•

Zowel cash als winstbijdrage van de service divisies verhogen

Tenslotte bedanken wij u, onze aandeelhouders, voor uw steun in het eerste halfjaar van 2011. De strategie van Galapagos
heeft bewezen een haalbare weg te zijn voor het uitbouwen van een veelbelovende pijplijn van medicijnen, terwijl de kaspositie
gehandhaafd blijft. Met uw steun zal Galapagos haar alliantie portfolio verder ontwikkelen, haar eigen klinische pijplijn uitbouwen
en de winstgevendheid en inkomsten van haar service divisies verhogen.
Onno van de Stolpe								Raj Parekh
Chief Executive Officer							
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Transacties met verbonden partijen
In de eerste zes maanden van 2011 waren er geen transacties met verbonden partijen die een significante impact op de financiële
resultaten van de vennootschap zouden kunnen hebben. Er waren evenmin wijzigingen in de transacties met verbonden partijen
zoals vermeld in het Jaarlijks Financieel Verslag over 2010 die mogelijk effect zouden hebben op de financiële positie van
Galapagos in de eerste zes maanden van 2011.
Verklaring van verantwoordelijkheid
De Raad van Bestuur van Galapagos NV, vertegenwoordigd door al haar leden, verklaart dat, voor zover zij op de hoogte is, de
financiële gegevens in dit Halfjaarverslag opgesteld werden conform de toepasselijke standaarden voor financiële rapporteringen,
dat zij een waarheidsgetrouw en correct beeld geven op het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de vennootschap
en de geconsolideerde vennootschappen. De Raad van Bestuur van Galapagos NV, vertegenwoordigd door al haar leden, verklaart
verder dat dit verslag aan de aandeelhouders een waarheidsgetrouw en correct beeld geeft van de informatie die erin opgenomen
dient te worden.
Risicofactoren
Het management verwijst naar de beschrijving van de risicofactoren zoals vermeld in het Jaarlijks Financieel Verslag 2010, blz.
12-16. Deze factoren blijven geldig voor de eerste helft van 2011. Samenvattend zijn de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de Galapagos Groep geconfronteerd wordt: financieel en liquiditeits risico, wisselkoers risico, afhankelijkheid van alliantie
partners en belangrijke klanten van de service divisie, concurrentie, afhankelijkheid van personeel op sleutelposities, intellectuele
eigendom en risico’s die samenhangen met drug discovery en (pre)klinische ontwikkeling. Het management verwijst ook naar
Financieel risicomanagement in het Jaarlijks Financieel Verslag over 2010 blz. 74-77, dat geldig blijft voor de eerste helft van 2011.
Omdat Galapagos rapporteert in euro, dienen de activiteiten en financiële positie van entiteiten die opereren in vreemde valuta
vertaald te worden naar euro’s in het consolidatieproces. Gezien de voortdurende schommelingen tussen de buitenlandse
munteenheden en de euro, kan dit een negatieve impact hebben op de geconsolideerde resultaten.
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NIET GEAUDITEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN TOTAALRESULTAAT
Nota: Overeenkomstig IFRS 5 worden de resultaten van de compound management divisie (Compound Focus Inc., gevestigd
in Zuid San Francisco, CA, USA) tot en met mei 2011 en het resultaat van de verkoop afzonderlijk weergegeven als beëindigde
activiteiten.
Geconsolideerde resultatenrekening

In duizenden €
Service omzet
R&D omzet
Andere opbrengsten
Totale operationele opbrengsten

Voortgezette

Voortgezette

Beëindigde

Beëindigde

activiteiten

activiteiten

activiteiten

activiteiten

jun 2011

jun 2010

jun 2011

jun 2010

23.991

19.509

2.418

4.456

9.158

19.849

6.580

6.081

39.728

45.439

2.418

4.456

-1.832

-1.924

Groep totaal

Groep totaal

jun 2011

jun 2010

26.409

23.965

9.158

19.849

6.580

6.081

42.147

49.895

Kosten van verkochte goederen
en diensten van de service afdeling

-17.961

-14.707

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

-42.383

-33.064

Algemene en administratieve kosten

-10.968

-9.584

-1.150

-1.226

Verkoop en marketing kosten
Herstructurerings- en integratiekosten

-602

-19.793

-16.631

-42.383

-33.064

-722

-11.571

-10.306

-163

-1.150

-1.389

-390

-390

Resultaat op verkopen van
dochterondernemingen
Bedrijfswinst/verlies (-)

5.927
-13.532

-3.058

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Winst/verlies (-) voor belastingen

2.885
1.647

-29.865

-11.885

440

1.583

28

3

468

1.586

-1.669

-606

-4

-4

-1.673

-610

-28.035

-12.555

-3.034

1.646

-31.070

-10.909

293

392

293

392

-27.742

-12.163

-3.034

1.646

-30.777

-10.517

-27.742

-12.163

-3.034

1.646

-30.777

-10.517

-1,05

-0,51

-0,11

0,07

-1,17

-0,45

Groep totaal

Groep totaal

jun 2011

jun 2010

-30.777

-10.517

Belastingen
Netto winst/verlies (-)

-3.043

-26.807

Netto winst/verlies (-) toewijsbaar
aan:
De Groep
Winst/verlies (-) per aandeel.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

In duizenden €
Winst/verlies (-) voor de periode

Voortgezette

Voortgezette

Beëindigde

Beëindigde

activiteiten

activiteiten

activiteiten

activiteiten

jun 2011

jun 2010

jun 2011

jun 2010

-27.742

-12.163

-3.034

1.646

Omrekeningsverschillen

231

366

-956

935

-725

1.301

Totaal overige baten en lasten

231

366

-956

935

-725

1.301

-27.511

-11.797

-3.990

2.581

-31.502

-9.216

Totaalresultaat toewijsbaar aan:
De Groep
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NIET GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE BALANS
Activa
30 jun 2011

31 dec 2010

85.585

84.738

Goodwill

38.880

42.380

Immateriële vaste activa

11.188

13.534

Materiële vaste activa

20.310

23.886

1.167

3.658

In duizenden €
Vaste Activa

Uitgestelde belastingvorderingen
Belastingvorderingen op meer dan één jaar
Voor verkoop beschikbare financiële activa en overige vaste activa

Vlottende Activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen

12.879
1.161

1.280

67.403

109.223

1.061

1.437

14.304

54.901

49.845

40.397

2.193

3.905

152.989

193.961

30 jun 2011

31 dec 2010

118.292

148.506

Belastingvorderingen op minder dan één jaar
Liquide middelen en kasequivalenten
Overige vlottende activa
Totaal Activa

8.583

Eigen vermogen en vreemd vermogen
In duizenden €
Eigen vermogen
Kapitaal

137.451

137.122

Uitgiftepremies

72.018

71.806

Omrekeningsverschillen

-1.068

-343

Gecumuleerd verlies

-90.109

-60.079

Vreemd vermogen

34.697

45.454

6.879

7.232

1.129

1.129

Vreemd vermogen op lange termijn
Pensioenverplichtingen
Voorzieningen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Financiële verplichtingen (leasing)
Overig vreemd vermogen op lange termijn

Vreemd vermogen op korte termijn
Financiële verplichtingen (leasing)
Handels- en overige schulden
Belastingverplichtingen
Overig vreemd vermogen op korte termijn
Totaal eigen en vreemd vermogen

8

865

842

2.300

2.693

766

957

1.820

1.612

27.818

38.223

396

378

16.107

22.012

44

44

11.271

15.789

152.989

193.961
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NIET GEAUDITEERD GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI
Nota: Het geconsolideerd kasstroomoverzicht weerspiegelt groepskasstromen, inclusief beëindigde activiteiten. Voor de impact
van beëindigde activiteiten op de netto wijziging van kasmiddelen, verwijzen we naar het geconsolideerd kasstroomoverzicht uit
beëindigde activiteiten.
jun 2011

jun 2010

Liquide middelen aan het begin van het jaar

40.397

47.391

Operationeel resultaat

-29.865

-11.885

Afschrijving van materiële vaste activa

4.216

3.618

Afschrijving van immateriële vaste activa

2.353

1.751

-1.516

173

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

746

1.117

Toename/afname (-) van voorzieningen

37

In duizenden €

Gecorrigeerd voor:

Wisselkoers/verlies (-) winst bij omrekening netto-activa van dochteronderneming

Winst uit verkoop van dochterondernemingen

Operationele kasstromen voor wijzigingen in het bedrijfskapitaal

Toename (-)/afname van voorraad
Toename (-)/afname van vorderingen
Toename/afname (-) van schulden
Toename/afname (-) van voorzieningen

Kasstroom +/(-) als gevolg van bedrijfsactiviteiten
Betaalde interest en andere financiële kosten
Belastingen

Nettokastroom +/(-) als gevolg van de bedrijfsactiviteiten

Aankoop van materiële vaste activa
Aankoop van immateriële vaste activa

-2.885

-26.914

-5.226

371

155

37.824

9.847

-10.185

-8.748

-1

15

1.095

-3.957

-251

-250

-94

-23

750

-4.230

-1.882

-1.480

-96

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

12

Verwerving (-)/vervreemding (+) van dochterondernemingen na aftrek van verworven of
afgestoten liquide middelen

Nettokastroom +/(-) als gevolg van investeringsactiviteiten

Terugbetalingen van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

9.442

-16.839

7.464

-18.307

-171

-260

Inkomsten uit kapitaal verhoging

541

2.408

Ontvangen interesten en andere financiële resultaten inkomsten

142

163

Nettokastroom +/(-) als gevolg van financieringsactiviteiten

512

2.311

Effect van wisselkoersverschillen op liquide middelen

722

Netto wijziging in liquide middelen en kasequivalenten

Liquide middelen aan het einde van de periode
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9.448

-20.226

49.845

27.165

9

NIET GEAUDITEERD GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VAN BEËINDIGDE ACTIVITEITEN VOOR HET
HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI
jun 2011

jun 2010

Nettokasstroom +/(-) als gevolg van de bedrijfsactiviteiten

-1.582

2.086

Nettokasstroom +/(-) als gevolg van investeringsactiviteiten

9.291

-38

Nettokasstroom +/(-) als gevolg van financieringsactiviteiten

2

-1

7.711

2.047

In duizenden €

Netto wijziging in liquide middelen en kasequivalenten

10
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NIET GEAUDITEERD GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

In duizenden €
Saldo 1 jan 2010

Kapitaal

Uitgiftepremies

122.870

54.901

Omrekenings-

Overgedragen

verschillen

verlies

-2.026

-66.868

Netto resultaat

4.370

Totaal overige baten en lasten

1.683

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

Totaal
108.877
4.370
1.683

2.418

2.418

Uitgifte van aandelen

12.310

15.746

28.056

Uitoefening warrants

1.941

1.159

3.100

Overige
Saldo op 31 dec 2010

1
137.122

71.806

-343

Netto resultaat
Totaal overige baten en lasten

1

2

-60.079

148.506

-30.777

-30.777

-725

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

-725
746

Uitgifte van aandelen
Uitoefening warrants

0
329

212

541

Overige
Saldo op 30 jun 2011
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746

137.451

72.018

-1.068

1

1

-90.109

118.292
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NIET GEAUDITEERDE GESEGMENTEERDE RAPPORTERING VOOR DE ZES MAANDEN BEËINDIGD OP 30 JUNI
Nota: De rapportering van de divisies over de eerste helft van 2011 is beïnvloed door een transfer-prijs systeem, waarbij de manier
van verdelen van het operationeel resultaat tussen de twee divisies gewijzigd werd. Er werden geen transfer-prijs effecten in
rekening gebracht in de segment rapportering over de eerste helft van 2010.
2011
Voortgezette activiteiten

Beëindigde

Niet

Galapagos

activiteiten

toegewezen

Groep

Intersegment

R&D

Services

Externe verkopen

9.158

23.991

Andere opbrengsten

7.260

33

-713

Interne verkoop

2.856

5.973

-8.829

Totaal operationele opbrengsten

19.273

29.997

-9.542

2.418

Brutomarge

19.273

9.791

-7.296

587

In duizenden €

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten

eliminaties
2.418

-48.550
-2.560

6.580

42.147
22.354

6.167
-6.845

1.149

-42.383
-602

Niet-toewijsbare algemene bedrijfskosten
Verkoop en marketing kosten

35.567

-8.858
-2.713

-168

-962

-20

5.034

894

-3.043

-26.970

2.878

-3.058

-2.713
-1.150

Resultaat op verkopen van
dochterondernemingen
Operationeel resultaat

2.885
-2.713

-29.865

Beëindigde

Niet

Galapagos

activiteiten

toegewezen

Groep

2010
Voortgezette activiteiten

In duizenden €
Externe verkopen
Andere opbrengsten
Interne verkoop

R&D

Services

19.849

19.509

6.314

318

Intersegment
eliminaties
4.456

43.814

-551

6.081

1.189

6.030

-7.219

Totaal operationele opbrengsten

27.352

25.857

-7.770

4.456

49.895

Brutomarge

27.352

7.151

-3.772

2.533

33.264

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten

-36.614
-2.109

3.550
-5.670

230

-33.064
-722

Niet-toewijsbare algemene bedrijfskosten
Verkoop en marketing kosten

-125

Herstructurerings- en integratiekosten
Operationeel resultaat

12

-8.271
-2.036

-1.092

-8

-163

-1.388

-390
-11.496

-1

-2.036

-390
1.648

-2.036

-11.885
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OVERDRACHT VAN INTEGRAAL GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN
Beknopte balans van Compound Focus op datum van verkoop
In duizend €

1 jun 2011

Overdracht van integraal geconsolideerde ondernemingen

Vaste activa

993

Vlottende activa

3.403

Totaal activa

4.396

Eigen vermogen - deel groep
Kortlopende verplichtingen
Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen

Totale activa

3.469
927
4.396

4.396

Totale verplichtingen

927

Omrekeningsverschillen

355

Netto actief

3.114

Goodwill bij aankoop

3.500

Kosten verbonden aan verkoop
Verkoopprijs

750
10.249

Gerealiseerde meer/minwaarde op verkoop

2.885

Netto cash van verkoop dochteronderneming

9.442
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TOELICHTING BIJ DE NIET-GEAUDITEERDE HALFJAAR RESULTATEN VOOR DE PERIODE BEËINDIGD OP 30 JUNI 2011
Waarderingsregels en berekeningsmethoden
De waarderingsregels gebruikt bij het opstellen van de halfjaar resultaten zijn identiek aan die van het meest recente jaarlijks
financieel verslag van de onderneming met uitzondering van onderstaande nieuwe standaarden.
Nieuwe standaarden
De waarderingsregels van de Groep gebruikt voor het opstellen van het beknopte halfjaarlijks geconsolideerd rapport zijn dezelfde
als deze gebruikt voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van 2010.
De volgende (gewijzigde) standaarden en interpretaties zijn van toepassing vanaf 1 januari 2011, maar hebben geen invloed op de
jaarrekening van de Groep.
-

Wijziging van IAS 32 – Classificatie van claimemissies

-

IFRIC 19 – Aflossing van financiële verplichtingen met eigenvermogensinstrumenten

-

Wijziging van IFRS 3 en IAS 27 als gevolg van de jaarlijkse verbeteringen in IFRSs

De volgende (gewijzigde) standaarden en interpretaties werden gepubliceerd maar zijn nog niet van toepassing. De Groep
verwacht geen invloed van deze (gewijzigde) standaarden en interpretaties.
-

Herziening van IAS 24 – Informatieverschaffing over verbonden partijen

-

Wijziging IFRIC 14 – Vooruitbetalingen bij minimaal vereiste dekkingsbijdragen

-

Wijziging van IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27 IAS 34 en IFRIC 13 als gevolg van de jaarlijkse verbeteringen in
IFRSs

De volgende (gewijzigde) standaarden en interpretaties werden door het IASB gepubliceerd maar zijn nog niet goedgekeurd door
de EU:
-

Wijziging IFRS 7 – Overdracht van financiële activa

-

Wijziging IFRS 3 – Significante hyperinflatie en verwijdering van vaste data voor eerste toepassers

-

Wijziging IAS 12 – Uitgestelde belastingen- Realisatie van onderliggende activa

-

Wijziging IAS 1 – Elementen van overige baten en lasten

-

IFRS 9 – Financiële instrumenten

-

IFRS 10 – De geconsolideerde jaarrekening

-

IFRS 11 – Gezamenlijke overeenkomsten

-

IFRS 12 – Informatieverschaffing over deelnemingen in andere entiteiten

-

IFRS 13 – Waardering tegen reële waarde

-

IAS 27 – De enkelvoudige jaarrekening

-

IAS 28 – Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

-

IAS 19 – Personeelsbeloningen

Operationele segmenten
Voor managementdoeleinden is de Groep opgesplitst in twee operationele divisies: R&D en Services. Deze divisies vormen de basis
van de segmentrapportering van de Groep.
R&D divisie
Galapagos’ R&D divisie is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van therapieën met nieuwe werkingsmechanismen.

14

Galapagos Halfjaarverslag 2011

Galapagos financiert deze programma’s met betalingen van de alliantie partners, met cash afkomstig van de winstgevende
service divisie en met cash reserves. Veel van deze programma’s zijn gebaseerd op targets met een nieuw werkingsmechanisme
geïdentificeerd door Galapagos in ziektegebieden waar er nood is aan veilige en effectieve medicijnen.
Service divisie
Galapagos’ service divisie levert de farma- en biotech-industrie en patiëntenstichtingen een breed scala aan producten en diensten
in het hele spectrum tussen targets en kandidaat-medicijnen. Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als

screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn. Deze diensten zijn verdeeld over
twee afzonderlijke business units: BioFocus, bestuurd door Galapagos sinds 2005, en Argenta, door Galapagos overgenomen in
februari 2010. Galapagos bestuurt deze beide service units in parallel, waarbij beiden aanvullende capaciteit en drug discovery
mogelijkheden aan de Galapagos Groep leveren.
Op 1 juni 2011 werd de compound management divisie van BioFocus, Compound Focus Inc., verkocht aan Evotec AG.
De operationele resultaten van deze segmenten worden maandelijks geëvalueerd op de bestuurdersvergaderingen voor de
toewijzing van middelen en het meten van de prestaties. Intersegment verkopen worden doorgerekend aan marktconforme prijzen.
TOELICHTING BIJ DE 2011 HALFJAARLIJKSE RESULTATEN
Nota: Overeenkomstig IFRS 5 worden de resultaten van de compound management divisie (Compound Focus Inc., gevestigd
in Zuid San Francisco, CA, USA) tot en met mei 2011 en het resultaat van de verkoop afzonderlijk weergegeven als beëindigde
activiteiten.
Omzet
Galapagos behaalde over de eerste helft van 2011 een omzet uit voortgezette activiteiten van €39,7 miljoen, vergeleken met
€45,4 miljoen in dezelfde periode in 2010. De R&D divisie rapporteerde een omzet van €19,3 miljoen (inclusief €3,6 miljoen
inter-segment inkomsten), tegenover €27,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar (-39% op externe inkomsten). Dit houdt in
dat verschillende mijlpalen van 2010 werden behaald in december, waardoor het behalen van de meeste R&D mijlpalen wordt
verschoven naar eind 2011. De service divisie toonde een autonome groei van 10%, waarbij externe inkomsten met 15% zijn
toegenomen, rekening houdend met het feit dat Argenta slechts 5 maanden heeft bijgedragen aan de omzet voor de eerste 6
maanden van 2010. Services inkomsten uit voortgezette activiteiten bedragen €30,0 miljoen (inclusief €6,0 miljoen inter-segment
inkomsten) in de eerste helft van 2011 ten opzichte van €25,9 miljoen (inclusief €6,0 miljoen inter-segment inkomsten) uit
voortgezette activiteiten in dezelfde periode vorig jaar.
Resultaat
Het netto verlies uit voortgezette activiteiten voor het eerste halfjaar van 2011 was €27,7 miljoen, tegenover een verlies van €12,2
miljoen in de eerste zes maanden van 2010. De operationele winst uit voortgezette service activiteiten bedroeg €2,9 miljoen. De
bruto marge van de voortgezette activiteiten van de service divisie was 33%, vergeleken met 28% in de eerste helft van vorig jaar.
De R&D divisie rapporteerde een operationeel verlies van €27,0 miljoen, vergeleken met €11,5 miljoen voor de eerste zes
maanden van 2010. R&D kosten voor de groep in het eerste halfjaar bedroegen €42,4 miljoen, tegenover €33,1 miljoen in
dezelfde periode in 2010. Deze geplande toename is het gevolg van de overname van GlaxoSmithKline’s research centrum in
Zagreb, Kroatië in september 2010 en toenemende ontwikkelingskosten voor Galapagos ten gevolge van projecten in een verdere
fase van ontwikkeling. De verhoogde R&D kosten betreffen ook gemaakte kosten voor een aantal potentiële succesbetalingen die
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verwacht worden in de tweede helft van 2011.
Algemene en administratieve kosten voor de groep bedroegen €11,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2011, vergeleken met
€9,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2010. Deze toename van algemene en administratieve kosten (van 21% tot 28% als
percentage van de omzet) is het gevolg van een toename van kosten verbonden aan intellectuele eigendomsrechten, gestegen
algemene en administratieve kosten voor de overgenomen operaties van Argenta en Zagreb en een herrubricering van een aantal
R&D werknemers naar algemene en administratieve kosten.
Kasstroom en liquide middelen
De netto toename van kasmiddelen bedroeg €9,4 miljoen in de eerste helft van 2011, vergeleken met een netto kasuitstroom
van €20,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de incasso van succesbetalingen
ten belope van €25 miljoen ten gevolge van behaalde mijlpalen eind 2010. De netto toename van kasmiddelen kan deels worden
toegeschreven aan de verkoop van Compound Focus waarvoor Galapagos €9,4 miljoen ontvangen heeft in liquide middelen na
aftrek van kosten verbonden aan deze verkoop. Galapagos’ liquide middelen bedroegen €49,8 miljoen op 30 juni 2011.
Verkopen van dochteronderneming
Op 1 juni 2011 heeft Galapagos haar vestiging in Zuid San Francisco (Compound Focus Inc.), de compound management divisie
van BioFocus, verkocht aan een dochteronderneming van Evotec AG. Deze vestiging maakte sinds de overname van Discovery
Partners International in juli 2006 deel uit van BioFocus, de service divisie van de Galapagos Groep. Voor het verkopen van alle
aandelen in Compound Focus heeft Galapagos een voorafbetaling van €10,25 miljoen contant ontvangen, waarbij een aanvullend
bedrag van €2,25 miljoen later zal betaald worden afhankelijk van toekomstige bedrijfsresultaten. Deze earn-out betalingen
worden beschouwd als voorwaardelijke activa en zijn nog niet erkend in overeenstemming met IAS 37. De gerealiseerde
meerwaarde op de verkoop van Compound Focus bedraagt €2,9 miljoen.
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Informatie over het bedrijf
Maatschappelijke zetel
Galapagos NV heeft haar maatschappelijke zetel aan de Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België.
Ondernemingsnummer
Galapagos NV is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0466.460.429. Galapagos is
geregistreerd in Mechelen, België.
Rechtsvorm
Galapagos NV is een Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht. Zij heeft de hoedanigheid van een onderneming die een
openbaar beroep heeft gedaan en doet op het spaarwezen. Galapagos NV is opgericht voor onbeperkte duur.
Noteringen
Euronext Brussel			

GLPG

Euronext Amsterdam			

GLPG

OTC Pink Sheets			

GLPYY

Financiële kalender 2011
3Q11 interim update				

11 november 2011

Jaarcijfers 2011				

2 maart 2012

Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

24 april 2012

Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Externe bedrijfsrevisor
Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Gert Vanhees
Berkenlaan 8b
1931 Diegem, België
Beschikbaarheid van het Halfjaarverslag
Dit document is voor iedereen beschikbaar en zonder kosten verkrijgbaar bij:
Galapagos NV
Investor Relations
Generaal De Wittelaan L11 A3
2800 Mechelen, België
Tel: +32 15 34 29 00
ir@glpg.com
Ter informatie is een elektronische versie van het Halfjaarverslag 2011 beschikbaar op de website van Galapagos,
www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.
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