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PERSMEDEDELING
onder embargo tot vrijdag 24 augustus 2012 – 17.40 uur CET

CFE
Resultaten van het eerste semester 2012
Stijging van de omzet
Afname van de resultaten
Schuldenlast onder controle
Belangrijke stijging van het orderboek en gunstige vooruitzichten 2013 - 2014

Tijdens de vergadering van 23 augustus 2012 heeft de raad van bestuur van de
Aannemingsmaatschappij CFE de rekeningen van het eerste semester 2012 bestudeerd en
afgesloten.
De geconsolideerde omzet van het eerste semester 2012 bedraagt 906 miljoen euro, hetzij een
stijging met 4% in vergelijking met het eerste semester van het boekjaar 2011 (870 miljoen
euro). Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging met 10% van de omzet van DEME.
Het gedaalde operationele resultaat bedraagt 29,4 miljoen euro (39,1 miljoen euro in het
eerste semester van 2011) voornamelijk als gevolg van een gebrek aan activiteit binnen de pool
Bouw en van de onderbezetting van de vloot van DEME tijdens het eerste kwartaal.
Als gevolg daarvan bedraagt het nettoresultaat aandeel van de groep 13,9 miljoen euro (26,2
miljoen euro in het eerste semester van 2011).
De toename van de netto financiële schuldenlast tot 420 miljoen euro op het einde van het
halfjaar weerspiegelt voornamelijk de uitvoering van het investeringsplan van DEME en van een
investering in een vastgoed project.
Het orderboek is sterk gestegen (23%) en bedraagt 2.935 miljoen euro (2.382 miljoen euro op
1 januari 2012). Bijna 70% van dit orderboek is uitvoerbaar in 2013 en later.
Commentaar per activiteitenpool
Oprichting van de nieuwe pool Spoor & Wegeninfra
CFE heeft begin dit jaar een nieuwe activiteitenpool opgericht: de pool Spoor & Wegeninfra.
Deze pool omvat de activiteiten van ENGEMA (aanleg van bovenleidingen en
spoorwegsignalisatie) en van Louis Stevens & Co (spoorwegsignalisatie) – activiteiten die
vroeger tot de pool Multitechnieken behoorden – samen met de wegenactiviteiten van
Aannemingen Van Wellen die vroeger tot de pool Bouw behoorden en de activiteit van
Remacom, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van treinsporen en dat begin dit jaar
werd overgenomen.
CFE wil op deze manier synergieën tussen de spoor- en wegenactiviteiten ontwikkelen en zijn
klanten een totaaloplossing in bouw en onderhoud van transportnetten aanbieden.

onder embargo tot vrijdag 24 augustus 2012 -17u40 CET - 2
gereglementeerde informatie
De waterzuiveringsactiviteit transfereerde daarentegen van de pool Bouw naar de pool
Multitechnieken.
De commentaren hierna zijn opgesteld op basis van de nieuwe structuur. De tabellen met de
economische gegevens volgens de oude structuur zijn als bijlage toegevoegd, om de
vergelijkbaarheid van de gegevens te garanderen.
1.

Orderboek, omzet en resultaat van de operationele polen
Pool Bouw
De omzet van de pool Bouw daalt met 2,6% in vergelijking met dezelfde periode in 2011
en bedraagt 325 miljoen euro (333 miljoen euro in het 1ste semester van 2011).
Deze daling van de omzet heeft voornamelijk betrekking op de activiteit burgerlijke
bouwkunde. De grote projecten die bijna vier jaar geleden binnengehaald werden,
worden geleidelijk aan afgerond. Het is moeilijk om het orderboek van deze activiteit aan
te vullen, gezien de krimpende markt.
De omzet van de activiteit gebouwen stijgt sterk in de Benelux maar daalt in de
internationale afdeling.
Na een groei over de laatste jaren, wordt de activiteit in Centraal-Europa, en dan vooral
in Polen, getroffen door de crisis, terwijl de vastgestelde daling van de internationale
activiteiten buiten Europa tijdelijk is en gewoon resulteert uit de uitgestelde opstarting
van bepaalde projecten en de mobilisatietermijn ervan.
Het gedaalde operationele resultaat bedraagt -1,7 miljoen euro (4,4 miljoen euro op 30
juni 2011).
De achteruitgang van het resultaat in de Benelux werd voornamelijk veroorzaakt door
een gebrek aan activiteit op het vlak van burgerlijke bouwkunde – waardoor de
algemene kosten minder gedekt werden – en door de kosten van studies met betrekking
tot meerdere grote projecten.
Voor een groot project in Nederland lopen er nog steeds onderhandelingen met de klant
over een compensatie voor kosten die verbonden zijn met een belangrijke wijziging aan
het bouwwerk die door de klant werd gevraagd. Uiteindelijk heeft de klant beslist om de
weg van de arbitrage te kiezen.
In Centraal-Europa worden verliezen vastgesteld in Polen. Deze verliezen vallen te
verklaren door de activiteitsafname.
Bij de internationale projecten buiten Europa wogen de uitgestelde opstarting en de
mobilisatie met betrekking tot grote contracten ook op de marges.
De moeilijkheden binnen de pool Bouw hebben CFE er nu al toe aangezet om
verschillende reorganisatie- of herstructureringsmaatregelen te treffen. Zo werden de
volgende maatregelen getroffen :
-

de activiteit gebouwen in Wallonië werd overgenomen door BPC, die
lokale bijkantoren opricht;
in België is de activiteit burgerlijke bouwkunde onder één directie
geplaatst die verantwoordelijk is voor de opvolging en de coördinatie van
de activiteit in Vlaanderen, Wallonië en Brussel; en
in Polen werd de structuur van de onderneming aangepast aan de markt
en wordt er een herstructureringsplan doorgevoerd.
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Het nettoresultaat bedraagt -1,7 miljoen euro, ten opzichte van een winst van
3,7 miljoen euro op het einde van juni 2011.
Ondanks de moeilijke economische context blijft het orderboek stabiel. Het bedraagt
967 miljoen euro op 1 juli 2012 (983 miljoen euro op 1 januari 2012).
Pool Vastgoedontwikkeling en -beheer
De vastgoedactiviteit blijft gestaag, ook al stellen we voor bepaalde projecten een
vertraging van de verkoop vast. De commercialisering van de projecten Lichttoren
(Antwerpen), Kalevoet en Van Maerlant (Brussel) alsook ‘Château de Beggen’
(Groothertogdom Luxemburg) wordt normaal voortgezet.
Het operationele resultaat is gestegen en bedraagt 5 miljoen euro (3,9 miljoen euro
eind juni 2011). Het nettoresultaat bedraagt 2,8 miljoen euro (2,7 miljoen euro eind juni
2011).
In partnerschap met een andere vastgoedpromotor heeft CFE Immo in het tweede
kwartaal de zeer goed gelegen historische site van Solvay in Brussel verworven. Deze
site zal de komende jaren het voorwerp uitmaken van een omvangrijke renovatie en een
belangrijke vastgoedontwikkeling.
Pool Multitechnieken
De omzet van de pool Multitechnieken is gedaald met 4% (12% bij constante
consolidatiekring) en bedraagt ongeveer 74 miljoen euro (ten opzichte van 77 miljoen
euro eind juni 2011).
De omzetdaling wordt voornamelijk vastgesteld bij Nizet Entreprise in de tertiaire
activiteit en ook in de fotovoltaïsche activiteit.
Het operationele resultaat bedraagt -0,1 miljoen euro, ten opzichte van 1,7 miljoen
euro eind juni 2011.
Deze terugval van het operationele resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan Nizet
omwille van de hierboven vermelde reden en aan CFE EcoTech, de entiteit van de
groep die gespecialiseerd is in waterzuivering, en dit als gevolg van de uitgestelde
opstarting en de mobilisatie van de contracten die werden binnengehaald in Sri Lanka
en onlangs in Vietnam.
Het operationele resultaat van de belangrijkste dochterondernemingen van de pool blijft
echter bevredigend.
Het nettoresultaat bedraagt -0,7 miljoen euro, ten opzichte van 0,8 miljoen euro winst in
juni 2011.
Het orderboek is aanzienlijk gestegen (31%) (22% bij constante consolidatiekring) en
bedraagt 148 miljoen euro (113 miljoen euro op 1 januari 2012).
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Pool Spoor & Wegeninfra
De omzet van de pool Spoor & Wegeninfra is gedaald met 4% (8% bij constante
consolidatiekring) en bedraagt 41 miljoen euro (ten opzichte van 43 miljoen euro eind
juni 2011). Deze daling is niet echt significant en hangt af van de planning van de
projecten.
Het operationele resultaat bedraagt 1,7 miljoen euro, in vergelijking met 2,6 miljoen
euro eind juni 2011. Algemeen gesproken is het resultaat van de verschillende
ondernemingen van de pool bevredigend. De daling van het resultaat is het gevolg van
een tijdelijk gebrek aan productievolume in de asfaltcentrales van de wegenactiviteit.
Het nettoresultaat bedraagt 1,0 miljoen euro, ten opzichte van 2,0 miljoen euro in juni
2011.
Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar verwierf CFE de vennootschap Remacom. Deze
onderneming die gevestigd is in de Gentse regio is gespecialiseerd in de aanleg van
treinsporen. Via deze overname heeft CFE haar activiteitendomein op spoorwegvlak
uitgebreid naast ENGEMA en Louis Stevens & Co, twee dochterondernemingen die
gespecialiseerd zijn in elektrificatie (bovenleidingen) en signalisatie.
Het orderboek is aanzienlijk gestegen (13% of 6% bij constante perimeter) en bedraagt
ongeveer 86 miljoen euro (76 miljoen euro op 1 januari 2012).
Pool Baggerwerken en milieu
(De vermelde bedragen in dit hoofdstuk over DEME zijn aan 100%. CFE bezit 50% van deze
vennootschap).

De omzet van DEME bedraagt 904 miljoen euro, hetzij een stijging met 10% ten
opzichte van dezelfde periode in 2011 (825 miljoen euro).
Op operationeel vlak is de ‘EBITDA’(*) met 4,6% gestegen tot 144,6 miljoen euro, ten
opzichte van 138,2 miljoen euro in juni 2011. Tegelijkertijd is het operationele
resultaat terug gebracht tot 51,2 miljoen euro, ten opzichte van 61,8 miljoen euro eind
juni 2011. Deze evolutie valt te verklaren door een zwaardere afschrijvingslast dan in
het 1ste semester van 2011, terwijl het eerste kwaartal gekenmerkt werd – zoals
aangekondigd in de tussentijdse verklaring van mei 2012 – door een lagere bezetting
van de vloot, als gevolg van groot onderhoud of herstellingen aan meerdere
baggertuigen.
Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt 27,7 miljoen euro tegen 41,0 miljoen
euro op 30 juni 2011.
Het orderboek is in de loop van het semester nog aanzienlijk gestegen. De stijging
bedraagt 43% tot 3.446 miljoen euro (2.404 miljoen euro op 1 januari 2011).
In het eerste semester werden heel belangrijke bestellingen in de wacht gesleept. DEME
haalde in Australië het baggercontract binnen van het toegangskanaal, de zwaaikom en
de aanlegplaatsen van het ‘Wheatstone LNG’-project.
In Qatar haalde de
dochteronderneming Medco (voor 44% in handen van DEME) het baggercontract binnen
voor het toegangskanaal van het ‘New Port’-project.
-------------------------(*) EBITDA = EBIT + afschrijvingen + andere niet kaselementen + aandeel in het resultaat van de ondernemingen
geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode.
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Dit laatste contract omvat ook de uitdieping van de dokken van de marinebasis,
opspuitwerken voor een oppervlakte van 4,5 km² en de aanleg van twee golfbrekers
door breuksteenstorting.
Het semester werd afgesloten met de ondertekening van het algemene
aannemingscontract samen met Northwind voor de bouw en de installatie van de
funderingen van dit windmolenproject vóór de Belgische kust.
DEME vervolgt actief de uitvoering van zijn meerjareninvesteringsplan. Het ‘jack-up’
hefeiland Neptune is operationeel sinds maart 2012. De nieuwe zeegaande
rotscutterzuiger ‘Ambiorix’ werd in mei 2012 gedoopt. De bouw van het hefeiland
‘Innovation I’ loopt ten einde. Het hefeiland zou vanaf september 2012 operationeel
moeten zijn, en zo het hiervoor vermelde plan afsluiten.
Pool PPS-Concessies
Het operationele resultaat van de pool is positief onder impuls van Rent-A-Port
(dochteronderneming die voor 45% in handen is van CFE), waarvan de activiteit in
Vietnam gunstig evolueert, en bedraagt 1,9 miljoen euro (-1,4 miljoen euro eind juni
2011). Het nettoresultaat bedraagt 0,8 miljoen euro (-1,7 miljoen euro eind juni 2011).
2.

Commentaar op de verkorte geconsolideerde staat van de financiële toestand,
kasstromen en investeringen
De netto financiële schuldenlast(*) bedroeg 420 miljoen euro eind juni 2012, ten opzichte
van 351 miljoen euro op het einde van 2011. Deze schuldenlast bestaat uit een
langetermijnschuld van 456 miljoen euro en een positive netto thesaurie van 36 miljoen
euro.
De kasstromen uit investeringsactiviteiten bedragen 128 miljoen euro voor het semester,
in vergelijking met 84 miljoen euro in het eerste semester van 2011. Deze investeringen
hebben voornamelijk betrekking op het investeringsprogramma van DEME.
De daling van de behoefte aan werkkapitaal met 7 miljoen euro valt te verklaren door de
inspanningen die werden geleverd op het vlak van het beheer van de thesauriepositie.
Het eigen vermogen bedraagt na de uitkering van het dividend met betrekking tot het
boekjaar 2011 (15,1 miljoen euro), 505,5 miljoen euro.
CFE beschikt over bevestigde middellange kredietlijnen voor de algemene financiering
van de vennootschap ten bedrage van 65 miljoen euro. Op 30 juni werden deze lijnen
niet gebruikt. De aankoop van bagger- en andere maritieme tuigen door DEME maakt
het voorwerp uit van specifieke financieringen die gedekt worden door deze activa.
CFE heeft eind mei 2012 een obligatielening ten bedrage van 100.000.000 euro
uitgegeven voor een termijn van 6 jaar. Deze obligatielening, die vervalt op 21 juni
2018, kende een bijzonder succes en werd volledig onderschreven.

------------------------(*) De netto financiële schuldenlast houdt geen rekening met de reële waarde van afgeleide producten, die een
schuld van 39,4 miljoen euro bedraagt.
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3.

Vooruitzichten 2012
Rekening houdend met het hoog niveau van het orderboek en de geleidelijke opstarting
van de hiervoor vermelde grote contracten zal het activiteitenniveau in de laatste
jaarhelft geleidelijk aan toenemen.
Het operationele resultaat van de ‘contracting-activiteiten’ (Bouw, Multitechnieken, Spoor
& Wegeninfra) en deze van DEME zou in het tweede semester moeten verbeteren.
Deze verbetering zal echter niet volstaan om de in juni 2012 vastgestelde achterstand
op het vorige boekjaar volledig in te halen.
Gezien de kwaliteit van het orderboek met betrekking tot baggerwerken zijn de
vooruitzichten voor 2013 -2014 gunstig.

4.

Aandeelhouderschap
In toepassing van de voorschriften van artikel 74 van de Belgische wet van 1 april 2007
heeft VINCI Construction op datum van 16 augustus 2012 aan CFE meegedeeld dat er
sinds de vorige notificatie op 19 augustus 2011 geen wijziging heeft plaatsgevonden van
het aantal aandelen in haar bezit, zijnde 46,84% van de aandelen van CFE.

5.

Corporate governance
De raad van bestuur heeft op 23 augustus 2012 beslist om op 10 oktober 2012 een
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de goedkeuring
van de clausule over de verandering van controle zoals vermeld in het prospectus met
betrekking tot de obligatielening van 29 mei 2012.
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6.

Belangrijkste economische gegevens per activiteitenpool (nieuwe structuur)

Orderboek
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Tussentotaal

1 juli 2012

1 januari 2012

1 juli 2011

966,5
11,7
978,2

983,2
8,3
991,6

984,1
9,1
993,2

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
Spoor & Wegeninfra
PPS-Concessies

1.723,0
148,1
85,8

1.202,0
112,7
76,0

1.211,0
93,7
81,5

Totaal geconsolideerd

2.935,1

2.382,3

2.379,4

30 juni 2012

30 juni 2011

Evolutie %

Tussentotaal

324,6
16,8
-6,8
334,6

333,1
13,8
-2,7
344,2

-2,6%
n.s.
n.s.
-2,8%

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
Spoor & Wegeninfra
PPS-Concessies
Interpolen eliminaties

452,0
74,2
41,1
6,5
-2,5

412,7
76,9
42,8
1,1
-7,3

9,5%
-3,5%
-4,0%
n.s.
n.s.

Totaal geconsolideerd

905,9

870,4

4,1%

30 juni 2012

30 juni 2011

Evolutie %

Tussentotaal

-1.698
5.003
148
3.453

4.439
3.898
-374
7.963

n.s.
28,3%
n.s.
-56,6%

Baggerwerken en milieu (*)
Multitechnieken
Spoor & Wegeninfra
PPS-Concessies
Holding en andere
Voorraadeffecten (andere)

24.866
-109
1.681
1.885
-2.446
52

30.372
1.662
2.647
-1.366
-1.575
-573

-18,1%
n.s.
-36,5%
n.s.
n.s.
n.s.

Totaal geconsolideerd

29.382

39.130

-24,9%

Omzet
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer

Voorraadeffecten

Bijdrage in het resultaat uit
bedrijfsactiviteiten
(in duizend euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer

Voorraadeffecten
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Bijdrage in het nettoresultaat
(in duizend euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffecten
Tussentotaal

30 juni 2012

30 juni 2011

Evolutie %

-1.725
2.778
12
1.065

3.738
2.728
-259
6.207

n.s.
1,8%
n.s.
-82,8%

Baggerwerken en milieu (*)
Multitechnieken
Spoor & Wegeninfra
PPS-Concessies
Holding
Voorraadeffecten (andere)

13.142
-727
1.034
823
-1.493
52

19.938
780
1.981
-1.715
-383
-573

-34,1%
n.s.
-47,8%
n.s.
n.s.
n.s.

Totaal geconsolideerd

13.896

26.235

-47,0%

(*) na aftrek van het aandeel in de centrale kosten en andere correcties
7.

De verkorte geconsolideerde staat van de financiële toestand ziet er als volgt uit
30 juni 2012

31 december 2011

10.950
32.992
970.714
25.745
15.189

9.839
28.725
899.618
7.067
15.128

46.534
0
12.089
18.854

30.631
0
10.923
11.412

1.133.067

1.013.343

162.410
849.240

158.850
761.407

72.261
147
4.208
206.126

60.242
148
1.759
208.347

Totaal courante activa

1.294.392

1.190.753

Totaal activa

2.427.459

2.204.096

Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserve in verband met afdekkingsinstrumenten
Niet-uitgekeerde winst
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen – Aandeel van de groep CFE
Minderheidsbelangen

21.375
61.463
1.088
-16.115
424.839
6.209
498.859
6.644

21.375
61.463
1.088
-11.646
425.999
3.423
501.702
7.059

Eigen vermogen

505.503

508.761

(in duizend euro)
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Ondernemingen geconsolideerd volgens de
vermogensmutatiemethode
Andere niet-courante financiële activa
Niet-courante afgeleide instrumenten
Andere niet-courante activa
Uitgestelde actieve belastinglatentie
Totaal niet-courante activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen uit operationele
activiteiten
Overige courante activa
Courante afgeleide instrumenten
Financiële courante activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
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30 juni 2012

31 december 2011

Pensioenverbintenissen en personeelsvoordelen
Voorzieningen
Andere langlopende verplichtingen
Financiële schulden
Niet-courante afgeleide instrumenten
Uitgestelde passieve belastinglatenties

14.285
10.221
108.185
455.804
30.559
13.608

14.720
10.613
82.833
434.896
24.694
12.630

Totaal langlopende verplichtingen

632.662

580.386

Voorzieningen verlies einde werf
Voorzieningen voor andere courante risico’s
Handelsschulden en andere verplichtingen
voortvloeiend uit operationele activiteiten
Fiscale schulden
Financiële schulden
Courante afgeleide instrumenten
Andere courante verplichtingen

12.646
29.419
715.051

16.040
31.547
635.159

26.794
170.727
8.944
325.713

24.975
124.268
5.646
277.314

Totaal kortlopende verplichtingen

1.289.294

1.114.949

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

2.427.459

2.204.096

(in duizend euro)

8.

De verkorte geconsolideerde staat van het totaalresultaat ziet er als volgt uit
30 juni 2012

30 juni 2011

905.910
26.310

870.388
22.956

-547.210
-186.102
-115.890
-53.636

-522.541
-168.080
-114.144
-49.449

29.382

39.130

Bruto financieringskost
Financiële opbrengsten uit de belegging van
geldmiddelen
Andere financiële kosten
Andere financiële opbrengsten

-10.100
3.022

-6.048
1.788

-11.109
7.621

-13.775
7.974

Financieel resultaat

-10.566

-10.061

Resultaat vóór belastingen van de periode

18.816

29.069

Belastingen op het resultaat

-3.164

-6.199

Resultaat van de periode

15.652

22.870

(in duizend euro)
Omzet
Opbrengsten uit aanverwante activiteiten
Aankopen
Bezoldigingen en sociale lasten
Andere operationele kosten
Afschrijvingen
Resultaat uit de bedrijfsactiviteiten
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Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
geconsolideerd volgens de
vermogensmutatiemethode

-1.384

245

Resultaat voor de periode (inclusief
minderheidsbelangen)

14.268

23.115

-372

3.120

13.896

26.235

Minderheidsbelangen
Resultaat – aandeel groep

Verkorte geconsolideerde staat van niet-gerealiseerde resultaten
30 juni 2012

30 juni 2011

Resultaat voor de periode (inclusief
minderheidsbelangen)
Financiële instrumenten: wijziging in marktwaarde
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastinglatenties
Verandering in consolidatiemethode (netto na
uitgestelde belastingen)

14.268

23.115

-5.919
2.791
1.450
-

2.823
-2.832
-1.151
-

Andere elementen van het globale resultaat
Globaal resultaat:
- Aandeel van de groep
- Aandeel van de minderheidsbelangen

-1.678
12.590
12.213
377

-1.160
21.955
25.196
-3.241

1,06

2,00

0,93

1,92

30 juni 2012

30 juni 2011

13.092.260

13.092.260

1,44

2,22

1,06

2,00

(in duizend euro)

Nettoresultaat aandeel groep per aandeel (EUR)
(basis en verwaterd)
Globaal resultaat aandeel groep per aandeel
(EUR) (basis en verwaterd)
9.

Gegevens per aandeel

Totaal aantal aandelen
Resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening na aftrek van de netto
financiële lasten per aandeel
Nettoresultaat aandeel van de groep per
aandeel
10.

Informatie over het aandeel
Op 30 juni 2012 waren er 13.092.260 aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Er
zijn geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven. De financiële instellingen
waar de houders van financiële instrumenten hun financiële rechten kunnen uitoefenen,
zijn de volgende: BNP Paribas Fortis, Bank Degroof en ING België.
Bank Degroof werd aangeduid als ‘Main Paying Agent’.
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11.

Agenda 2012 - 2013
-

12.

10 oktober 2012: buitengewone algemene vergadering
14 november 2012: tussentijdse verklaring tweede semester 2012
week van 18 tot 22 februari 2013: bekendmaking van de jaarresultaten 2012
2 mei 2013: gewone algemene vergadering.

Toelichting
De toelichting bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten conform
IAS 34 is beschikbaar op de website www.cfe.be vanaf vrijdag 24 augustus 2012 om
17.40 u.

Verslag van de commissaris
De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pierre-Hugues Bonnefoy,
heeft bevestigd dat zijn beperkte controlewerkzaamheden ten gronde zijn afgewerkt en geen
betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die doorgevoerd zouden moeten
worden in de boekhoudkundige informatie opgenomen in dit persbericht.

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.
Deze persmededeling is ook beschikbaar op onze website 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. +32 2 661 13 27, gsm +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be
- of Jacques Ninanne, adjunct directeur-generaal corporate – financieel en administratief
directeur, tel. +32 2 661 17 28, jninanne@cfe.be
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Bijlage 1. Belangrijkste economische gegevens per activiteitenpool (oude structuur)
Orderboek
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Tussentotaal

1 juli 2012

1 januari 2012

1 juli 2011

1.007,6
11,7
1.019,3

1.009,9
8,4
1.018,3

1.018,4
9,1
1.027,5

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS-Concessies

1.723,0
192,8
0,0

1.202,0
162,0
0,0

1.211,0
140,9
0,0

Totaal geconsolideerd

2.935,1

2.382,3

2.379,4

30 juni 2012

30 juni 2011

Evolutie %

349,7
16,8
-6,8
359,7

363,5
13,8
-2,7
374,6

-3,8%
n.s.
n.s.
-4,0%

Baggerwerken en milieu
Multitechnieken
PPS-Concessies
Interpolen eliminaties

452,0
90,2
6,5
-2,5

412,7
87,8
1,1
-5,8

9,5%
2,7%
n.s.
n.s.

Totaal geconsolideerd

905,9

870,4

4,1%

30 juni 2012

30 juni 2011

Evolutie %

-2.271
5.003
148
2.880

5.103
3.898
-374
8.627

n.s.
28,3%
n.s.
-66,6%

Baggerwerken en milieu(*)
Multitechnieken
PPS-Concessies
Holding
Voorraadeffecten (andere)

24.866
2.145
1.885
-2.446
52

30.372
3.645
-1.366
-1.575
-573

-18,1%
-41,1%
n.s.
n.s.
n.s.

Totaal geconsolideerd

29.382

39.130

-24,9%

Omzet
(in miljoen euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffecten
Tussentotaal

Bijdrage in het resultaat uit
bedrijfsactiviteiten
(in duizend euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffecten
Tussentotaal
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Bijdrage in het nettoresultaat
(in duizend euro)
Bouw
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Voorraadeffecten
Tussentotaal

30 juni 2012

30 juni 2011

Evolutie %

-2.369
2.778
12
421

4.377
2.728
-259
6.846

n.s.
1,8%
n.s.
-93,9%

Baggerwerken en milieu(*)
Multitechnieken
PPS-Concessies
Holding
Voorraadeffecten (andere)

13.142
951
823
-1.493
52

19.938
2.122
-1.715
-384
-573

-34,1%
-55,2%
n.s.
n.s.
n.s.

Totaal geconsolideerd

13.896

26.235

-47,0%

(*) na aftrek van het aandeel in de centrale kosten en andere correcties

