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CFE
Tussentijdse verklaring

Op het einde van het derde kwartaal 2011 heeft CFE een omzet van 1.283 miljoen euro
gerealiseerd, een bedrag vergelijkbaar met dit voor de eerste drie kwartalen van 2010 (1.289
miljoen euro).
Het orderboek van de groep is met 19% gestegen en bedraagt 2.313 miljoen euro (1.939
miljoen euro op 1 januari 2011). Bijna 80% van dit orderboek bestrijkt het boekjaar 2012 en de
volgende boekjaren.
1.

Omzet, orderboek per activiteitspool

De omzet van de pool bouw voor de eerste 9 maanden van het jaar bedraagt 510 miljoen euro,
een bedrag dat vergelijkbaar is met dat voor de eerste 9 maanden van het vorige boekjaar. De
grote projecten van de Coentunnel en de Liefkenshoekspoortunnel evolueren normaal. In
Nigeria zijn de werken voor de bouw van een woningtoren van start gegaan nadat de
financiering van het contract door de klant en de dekking van de Nationale Delcrederedienst
afgerond werden.
Het orderboek van de pool bouw is gestegen met 24% en bedraagt 1.027 miljoen euro (826
miljoen euro op 1 januari 2011). Het orderboek voor de burgerlijke bouwprojecten kent een
verdere daling, maar MBG is momenteel de laagstbiedende bij een offerte voor een belangrijk
project.
Voor de pool multitechnieken houdt de activiteit goed stand en stijgt de omzet met 15% tot
124 miljoen euro (108 miljoen euro in dezelfde periode van 2010). Het orderboek stijgt met
14,8% en bedraagt 147 miljoen euro (128 miljoen euro op 1 januari 2011). VMA zet zijn
internationale expansie verder door een eerste bestelling in Turkije binnen te halen. In de loop
van de maand oktober nam CFE het bedrijf ETEC over dat gespecialiseerd is in openbare
verlichting en in de aanleg van ingegraven netwerken.
In de pool vastgoedontwikkeling en -beheer blijft de commercialisering van de projecten
bevredigend.
Voor de baggerwerken blijft de omzet een hoog niveau aanhouden: 1.280 miljoen euro (100%),
in vergelijking met 1.315 miljoen euro (100%) eind september 2010. De lichte achterstand die
eind juni werd vastgesteld heeft de neiging om af te nemen. Het orderboek blijft hoog: 2.260
miljoen euro, in vergelijking met 1.935 miljoen euro in het begin van het jaar. DEME zet zijn
meerjarige investeringsplan voort en heeft eind oktober de ‘Ambiorix’ te water gelaten, een
krachtige zeegaande rotscutterzuiger. Deze zal tegen midden 2012 operationeel zijn.

onder embargo tot en met maandag 14 november 2011 - 17.40 u. CET - 2
gereglementeerde informatie

De pool PPS-Concessies blijft actief nieuwe projecten bestuderen, kwalificeerde zich voor de
projecten A1-A6 (Diemen-Almeren in Nederland) en de twee projecten van de ‘Missing Links’,
en werd uitgenodigd om haar beste offerte in te dienen in het kader van het project van de
tramlijn Livan 1 in de richting van Deurne.

2.

Thesaurie - investeringen

De netto financiële schuldenlast (*) eind september 2011 bedraagt 379 miljoen euro, tegenover
248 miljoen euro op het einde van 2010. Deze financiële schuldenlast is opgesplitst in een
schuldenlast op lange termijn van 312 miljoen euro dat voor een groot deel zich bevindt in de
baggeractiviteit, en een netto schuldenlast op korte termijn van 67 miljoen euro. De kasstromen
uit de investeringsactiviteiten bedragen 160 miljoen euro voor de eerste negen maanden van
het jaar (177 miljoen in dezelfde periode van 2010).
CFE beschikt, voor haar deel, over kredietlijnen op middellange termijn voor de algemene
financiering van de vennootschap ten bedrage van 150 miljoen euro, waarvan 97 miljoen euro
niet gebruikt werd. Voor de aankoop van baggerschepen en andere maritieme uitrustingen
door DEME gelden specifieke financieringen die gedekt worden door deze activa.
(*) De netto financiële schuldenlast houdt geen rekening met de marktwaarden op afgeleide
producten.

3.

Vooruitzichten 2011

De omzet van het boekjaar 2011 zou vergelijkbaar moeten blijven met die van het boekjaar
2010. Wat het nettoresultaat betreft, zou de activiteit van het tweede semester de mogelijkheid
moeten bieden om een deel te recupereren van het verschil dat eind juni 2011 werd
vastgesteld. Deze resultaatverwachting blijft echter afhankelijk van de gunstige afloop van
enkele dossiers van de pool bouw. In het tegenovergestelde geval of in geval van uitstel zou
het resultaat van de activiteit in het tweede semester het niveau moeten benaderen dat werd
bereikt in de loop van het eerste semester van 2011.

4.

Corporate governance

De raad van bestuur werd geïnformeerd over de gevolgen van de wet van 20 december 2010
die op 5 april 2011 gepubliceerd werd en op 1 januari 2012 van kracht wordt en heeft op 26
oktober 2011 een algemene vergadering bijeengeroepen om de statuten te wijzigen en in
overeenstemming te brengen met de wet. Aangezien het aanwezigheidsquorum niet bereikt
werd, zal de buitengewone algemene vergadering op 28 november 2011 nogmaals
bijeengeroepen worden.
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Belangrijkste economische gegevens per activiteitspool (**)
Omzet
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffect
Tussentotaal

van 1.01 tot 30.09.2011

van 1.01 tot 30.09.2010

510,3
21,1
-4,8
526,6

515,2
16,0
5,3
536,5

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS-Concessies
Interpool eliminaties

639,8
123,9
1,4
-8,6

657,5
107,5
1,7
-13,8

Totaal geconsolideerd

1.283,1

1.289,4

Orderboek
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS-Concessies
Totaal geconsolideerd

1 oktober 2011

1 januari 2011

1.027,3
9,2
1.130,0
146,8
0,0

826,4
17,0
967,5
128,2
0,0

2.313,3

1.939,1

(**) niet-geauditeerde gegevens

CFE is een multidisciplinaire aannemingsgroep met aanverwante diensten, genoteerd op
Euronext Brussels, waarvan VINCI 47% van het kapitaal bezit. In zijn hoofdactiviteit als
aannemer situeert CFE zich op de voorgrond in België en is het bedrijf zeer actief in Nederland,
het Groothertogdom Luxemburg, Centraal-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. CFE bezit
50% van het kapitaal van DEME, een van de grootste baggermaatschappijen op wereldvlak.
Dit persbericht is beschikbaar op onze internetsite www.cfe.be.

Opmerking ter attentie van de redactie
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de volgende personen bij CFE:
- Renaud Bentégeat, gedelegeerd bestuurder, tel. 02/661.13.27, rbentegeat@cfe.be
- of Jacques Ninanne, adjunct directeur-generaal corporate – financieel en administratief directeur,
tel. 02/661.17.28, jninanne@cfe.be

