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Sterke stijging van het omzetcijfer
Dalend bedrijfsresultaat door de opgelopen moeilijkheden in contracting
Uitstekend bedrijfsresultaat van DEME, stijging met 52%
EBITDA van DEME behaalt een historische piek
Negatief nettoresultaat, aandeel van de groep, ingevolge boekingen eigen aan
de kapitaalsverhoging
Orderboek goed gehandhaafd
Versterking van de financiële structuur en eerste aanzet tot vermindering van
de financiële schuld
Herstelmaatregelen in uitvoering voor contracting
Gunstige perspectieven voor 2014
Behoud van het bedrag van het dividend per aandeel

Kerncijfers 2013
In miljoen euro
Omzet
Zelffinancieringscapaciteit (EBITDA)
In % van de omzet
Bedrijfsresultaat(*)
In % van de omzet
Nettoresultaat aandeel van de groep(*)
In % van de omzet
Nettoresultaat aandeel van de groep(**)
Nettoresultaat per aandeel (in euro)(**)
Brutodividend per aandeel (in euro)
Netto financiële schuldenlast
Orderboek op 31 december

2013

2012
2.267,3
213,2
9,4%
67,2
3,0%
7,9
0,3%
-81,2
-3,21
781,4

1.898,3
199,1
10,5%
81,2
4,3%
49,4
2,6%
49,4
3,77
1,15
400,0

(DEME aan 100%)

(DEME aan 50%)

4.387,9

2.868,2

(DEME aan 100%)

(DEME aan 50%)

Variatie 2013/2012
+19,4%
+7,1%
-17,2%
-83,9%
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

(*)

(vóór de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de integratie van 50% van
de aandelen van DEME die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging)
(*)

(na de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de integratie van 50% van
de aandelen van DEME die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging)

******
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Op 27 februari 2014 is de raad van bestuur van CFE samengekomen teneinde de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren. Deze zal worden voorgelegd
aan de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders op 30 april 2014,.

Voorafgaandelijke nota
Op 19 september 2013 werd CFE in kennis gesteld van de ondertekening van een
overeenkomst waarin Ackermans & van Haaren (AvH) haar deelneming van 50% in DEME
zou inbrengen in CFE. Ingevolge deze verrichting diende een verplicht openbaar
overnamebod op CFE uitgebracht tegen de prijs van 45 euro per aandeel.
De algemene vergadering van 13 november 2013 heeft de kapitaalsverhoging door de
inbreng in natura, door de naamloze vennootschap Ackermans & van Haaren, van
2.256.450 aandelen op naam van de naamloze vennootschap Dredging Environmental &
Marine Engineering NV (DEME) in ruil voor de uitgifte van 12.222.222 CFE aandelen tegen
de prijs van 45 euro per aandeel, goedgekeurd.
Deze verhoging was onderworpen aan twee opschortende voorwaarden die op 24 december
2013 vervuld waren.
Als gevolg van deze verrichtingen heeft CFE voortaan de exclusieve controle over DEME,
waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen aanhoudt.
Voor een goed begrip van het cijfermateriaal dient rekening gehouden te worden met het feit
datalle geconsolideerde gegevens m.b.t. de resultatenrekening en de kasstromen slechts
rekening houden met 50% van de activiteit van DEME. Daarentegen neemt de
geconsolideerde balans, per 31 december 2013, 100% van de rekeningen van DEME op.
Het orderboek, per 31 december 2013, neemt eveneens 100% van DEME op.

1.

Samenvatting van het boekjaar

Geconsolideerde omzet per pool
In miljoen euro
Baggerwerken en milieu (DEME aan 50%)
Contracting
-Bouw
-Spoor & Wegeninfra
-Multitechnieken
Vastgoedontwikkeling en -beheer
PPS-Concessies
Holding en consolidatieherwerkingen
Totaal

Per 31 decembre
2012

2013

Variatie in %

1.265,8
976,6
711,0
95,5
170,1

957,5
900,8
645,2
99,3
156,3

32,2%
8,4%
10,2%
-3,8%
8,8%

21,8
4,3
-1,1

35,0
11,7
-6,7

n.s.
n.s.
n.s.

2.267,3

1.898,3

19,4%
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Bedrijfsresultaat per pool
(vóór de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de
integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging)

In miljoen euro
Baggerwerken en milieu (DEME aan 50%)
Contracting
-Bouw
-Spoor & Wegeninfra
-Multitechnieken

Op 31 december
2012(*)

2013

Vastgoedontwikkeling en -beheer
PPS-Concessies
Holding en consolidatieherwerkingen
Totaal

Variatie in %

105,1
-29,5
-23,7
4,5
-10,3

69,1
5,0
-2,5
5,7
1,8

52,1%
-

3,8
-1,4

10,4
3,7

-63,5%
-

-10,8
67,2

-7,0
81,2

-17,2%

Geconsolideerd nettoresultaat aandeel van de groep per pool
(vóór de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de
integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging)

In miljoen euro
Baggerwerken en milieu (DEME aan 50%)
Contracting
-Bouw
-Spoor & Wegeninfra
-Multitechnieken

Op 31 december
2012(*)

2013

Vastgoedontwikkeling en -beheer
PPS-Concessies
Holding en consolidatieherwerkingen
Totaal

Variatie in %

52,0
-37,7
-28,8
2,9
-11,8

43,3
3,6
-1,3
4,0
0,9

20,1%
-

1,8
0,9
-9,1

5,7
3,1
-6,3

-68,4%
-71,0%
n.s.

7,9

49,4

-83,9%

(na de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de
integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging)

In miljoen euro
Niet recurrente elementen
Total
(*)

Op 31 december
(*)
2012

2013
-89,2
-81,2

Variatie in %
49,4

Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudkundige methode ingevolge de toepassing
van de geamendeerde IAS 19

n.s.
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Geconsolideerd orderboek per pool
In miljoen euro
Baggerwerken en milieu
Contracting
- Bouw
- Spoor & Wegeninfra
- Multitechnieken
Vastgoedontwikkeling en beheer
PPS-Concessies
Holding en
consolidatieherwerkingen
Totaal
(*)

2013
(*)

3.049,0
1.310,3
1.077,4
80,3
152,6

Op 31 décembre
2012 2012
Proforma
(*)
(**)
3.317,0
1.658,5
1.195,6
1.195,6
964,2
964,2
65,8
65,8
165,6
165,6

Variatie in %
(*)

-8,1%
9,6%
11,7%
22,0%
-7,9%

28,6

14,1

14,1

n.s.

-

-

-

n.s.

4.387,9

4.526,7

2.868,2

n.s.
-3,1%

DEME aan 100%

(**)

DEME aan 50%

De geconsolideerde omzet per 31 december 2013 van CFE bedraagt 2.267 miljoen euro.
Dit betekent een stijging met 19,4% in vergelijking met 31 december 2012.
De omzet van de afdeling Baggerwerken en milieu stijgt met 32,2% en bedraagt nu 1.266
miljoen euro (DEME aan 50%).
De omzet van de afdeling Contracting is 8% gestegen tot een bedrag van 977 miljoen euro.
De gecumuleerde orders per 31 december 2013 vertegenwoordigen, bij een ongewijzigde
consolidatiekring, in totaal een bedrag van 2.263 miljoen euro, waarvan 1.132 miljoen euro
voor baggerwerken en milieu (DEME aan 50%) en 1.091 miljoen euro voor contracting.
Het orderboek bedraagt 4.388 miljoen euro tegenover 2.868 miljoen euro per 31 december
2012. De impact van de wijziging van de perimeter (overgang van DEME van 50% naar
100%) op het orderboek bedraagt 1.525 miljoen euro.
Het bedrijfsresultaat (vóór de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking
van de goodwill als gevolg van de integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het voorwerp uitmaken
van de inbreng en de kapitaalsverhoging) is 67,2 miljoen euro. Dit betekent een daling met 17,4%
ten opzichte van 31 december 2012. Deze daling vloeit voort uit de activiteit Contracting. Het
bedrijfsresultaat van de Baggerwerken is veel hoger dan in 2012, ondanks een moeilijk
jaarbegin als gevolg van de klimatologische omstandigheden en de uitgestelde opstart van
de grote projecten.
Het nettoresultaat aandeel van de groep (vóór de specifieke boekingen eigen aan de
kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de integratie van 50% van de aandelen
van DEME, die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging) bedraagt 7,9 miljoen euro,

tegenover 49,4 miljoen euro op 31 december 2012.
Het nettoresultaat aandeel van de groep, na de voornoemde boekingen, bedraagt
-81,2 miljoen euro, tegenover 49,4 miljoen euro eind 2012.
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Analyse, per activiteitenpool, van het orderboek en van de resultaten
Pool Baggerwerken en milieu
(De in dit hoofdstuk vermelde bedragen met betrekking tot DEME worden meegedeeld aan 100%. CFE houdt sinds het
einde van het jaar 100% van de aandelen van deze vennootschap aan).

Omzet
Na een moeilijk jaarbegin als gevolg van de winterse omstandigheden en de uitgestelde
aanvang, op het einde van het eerste kwartaal, van de grote projecten in Qatar en Australië,
is het tempo van de activiteit snel toegenomen. De omzet is daardoor op het einde van het
boekjaar met meer dan 32% gestegen tot een bedrag van 2.532 miljoen euro (tegenover
1.915 miljoen euro in 2012).
Evolutie van de activiteit per specialisatie
In %

2013

2012

Capital dredging
Maintenance dredging
Fallpipe en landfalls
Environment
Marine works
Totaal (miljoen euro)

50%
11%
9%
7%
23%
2.532

51%
14%
11%
10%
14%
1.915

2013
43%
2%
9%
5%
31%
8%
2%
2.532

2012
45%
4%
12%
9%
20%
8%
2%
1.915

Evolutie van de activiteit per geografisch gebied
In %
Europa (EU)
Europa (niet-EU)
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië en Oceanië
Midden-Oosten
India en Pakistan
Totaal (miljoen euro)

Tijdens het boekjaar heeft DEME met name het GNL-project te Wheatstone gelanceerd en
de ontwikkeling van het westelijke GNL-bekken in Gladstone afgewerkt. In het MiddenOosten heeft DEME, op het einde van het jaar, het energie-eilandenproject ter hoogte van
Abu Dhabi afgerond en is zij begonnen met de bouw van het toegangskanaal in New Port
ten zuiden van Doha. In Afrika, meer bepaald in Nigeria, heeft DEME de ontwikkeling van
het Eko Atlantic project beëindigd en is het bedrijf begonnen met de landwinningswerken
voor twee andere naburige industriële projecten. Op het vlak van de hernieuwbare energie
was GeoSea vooral actief met de installatie van windmolens in de Noordzee in de
windmolenparken C-Power en Northwind en Baltic 2 (Baltische zee).
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Orderboek
Het orderboek is gedaald en bedraagt, op het einde van het boekjaar, 3.049 miljoen euro
(tegenover 3.317 miljoen euro op 31 december 2012). Deze daling is het normale gevolg
van de start van de uitvoeringsfase van twee grote projecten die in 2012 werden
binnengehaald. Tijdens het boekjaar heeft DEME niettemin verschillende belangrijke
opdrachten binnengehaald, zowel voor de baggerwerken als voor zijn gespecialiseerde
activiteiten.
Zo heeft de vennootschap verschillende significante contracten binnengehaald op het vlak
van hernieuwbare energie (Duitsland, Verenigd Koninkrijk), alsook opdrachten verbonden
met energieprojecten (Colombia, Venezuela, India, Australië) en, eind 2013, het order
‘Jurong Island Westward extension’ in Singapore. Deze orders bevestigen de deugdelijkheid
van de diversificatiestrategie die al vele jaren wordt toegepast.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat volgt dezelfde trend als de omzet, waarbij DEME tijdens het tweede
halfjaar een uitmuntend resultaat liet optekenen. was het bedrijfsresultaat eind 2013 gelijk
aan 216,5 miljoen euro, tegenover 140,4 miljoen euro in 2012. Niettegenstaande een
moeilijke werf in de Emiraten, betekent dit een groei met 54%. Deze werf is op heden
beëindigd en onderhandelingen zijn momenteel aan de gang met de klant over de laatste
afrekeningen.
De EBITDA, nog versterkt door een hoge bezettingsgraad van de vloot, is fors gestegen
(+24,8%) en bereikt een historische piek van 437,8 miljoen euro.
Nettoresultaat aandeel van de groep
Ondanks een verhoging van de financiële en fiscale last is het nettoresultaat (aandeel van
de groep) significant gestegen tot 109,1 miljoen euro (89,4 miljoen euro in 2012).
Tijdens het boekjaar heeft DEME zijn projecten actief voortgezet om de efficiëntie van zijn
vloot te verbeteren. Ook heeft DEME verder onderzoek verricht om de golf- en
getijdenenergie te ontwikkelen.
Het investeringsplan dat in 2008 werd aangevat, is nu voltooid met de betaling van de
laatste schijven begin 2013. De financiële schuld is gedaald en bedraagt nu 711 miljoen euro
tegenover 742 miljoen euro eind 2012.
In het begin van boekjaar 2013 heeft DEME met succes een obligatielening uitgegeven met
een looptijd van zes jaar en voor een bedrag van 200 miljoen euro.
Pool Bouw
Omzet
In miljoen euro
Burgerlijke bouwkunde

2013
137,2

2012
138,5

Variatie in %
-0,9%

Gebouwen Benelux

442,5

432,7

2,3%

Gebouwen Internationaal

131,3

74,0

77,4%

Totaal

711,0

645,2

10,2%
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De omzet voor het boekjaar is met meer dan 10% gestegen tot een bedrag van 711 miljoen
euro. Binnen de pool verschillen de evoluties nochtans aanzienlijk:
-

stabiele activiteit bij de burgerlijke bouwkunde in de Benelux; de al meer dan
één jaar waargenomen tendens is omgebogen
lichte groei van de activiteit Gebouwen in de Benelux met enkele
significante verschillen: een uitgesproken groei bij MBG en BPC, maar een
daling bij CFE Brabant
forse groei van de internationale activiteit dankzij Polen, maar minder dan
verwacht in het internationale segment; de late betalingen en de opgelopen
vertragingen bij de goedkeuring van afrekeningen en aanhangsels hebben
een negatieve impact gehad op de voortgang van de projecten.

Orderboek
In miljoen euro

Op 31 december
2013
200,6

Op 31 december
2012
190,6

Variatie in %

Gebouwen Benelux

640,0

527,8

21,3%

Gebouwen Internationaal

236,8

245,8

-3,7%

1.077,4

964,2

11,7%

Burgerlijke bouwkunde

Totaal

5,2%

In de burgerlijke bouwkunde is het aantal orders licht gestegen. MBG heeft immers het order
inzake de renovatie van het zuiveringstation in Brussel-Zuid en de bouw van een
aanlegsteiger in Zeebrugge binnengehaald.
Het orderboek van de activiteit Gebouwen Benelux is fors toegenomen. MBG heeft de orders
binnengehaald voor de bouw van een nieuw gebouw in het AZ Sint-Maarten ziekenhuis in
Leuven, alsook drie torens in het Kattendijkdok te Antwerpen. BPC heeft het order voor een
pand aan de Guldenvlieslaan binnengehaald, alsook het order voor het gebouw ‘Chambon’
te Brussel.
Op internationaal vlak daalt het orderboek licht. CFE International heeft wel het order
binnengehaald voor drie torens in Nigeria. Omdat de financiering hiervoor nog niet is
afgerond, is dit order nog niet in het orderboek opgenomen.
Bedrijfsresultaat
Het nettoresultaat is fors gedaald en negatief (-23,7 miljoen euro). Dit verlies is te wijten aan:
-

de sterke moeilijkheden op de werf van de scholen in de Duitstalige
Gemeenschap
de opvraging van een bankgarantie m.b.t. een werf die al vele jaren geleden is
opgeleverd
onvoldoende activiteit in de afdeling burgerlijke bouwkunde, gecombineerd
met de moeilijke uitvoering van enkele werven in Wallonië en met
herstructureringsmaatregelen
de uitgestelde start van projecten in Tsjaad en vertragingen bij de
goedkeuring van afrekeningen en aanhangsels die de winstnemingen hebben
uitgesteld
de herstructurering van de activiteiten in Qatar.
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Nettoresultaat aandeel van de groep
Het nettoresultaat aandeel van de groep is negatief (-28,8 miljoen euro tegenover 1,3 miljoen euro in 2012).
Pool Spoor & Wegeninfra
Omzet
De omzet van de pool Spoor & Wegeninfra is licht gedaald (-3,8%) en nadert 96 miljoen
euro. Deze daling wordt waargenomen in de wegenactiviteit die te kampen heeft met een
markt onder druk.
Orderboek
Het orderboek van de pool Spoor & Wegeninfra is toegenomen (+22%) en bedraagt
80,3 miljoen euro. Deze verhoging situeert zich op het vlak van de wegenactiviteit. De
vooruitzichten voor de pool Spoor & Wegeninfra blijven gunstig; zo zijn in de spooractiviteit
nog grote aanbestedingen hangende.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is gelijk aan 4,5 miljoen euro (5,7 miljoen euro in 2012). De daling is te
wijten aan de wegenactiviteit die een bijkomend verlies heeft moeten optekenen m.b.t. een
oud geschil dat tijdens het boekjaar minnelijk werd geregeld.
Nettoresultaat aandeel van de groep
Het nettoresultaat aandeel van de groep is gelijk aan 2,9 miljoen euro, tegenover 4,0 miljoen
euro eind 2012.
Pool Multitechnieken
Omzet
De omzet van de pool Multitechnieken is gelijk aan 170 miljoen euro. Dit betekent een
stijging met 8,8% in vergelijking met het vorige boekjaar. Deze groei wordt vastgesteld in
bijna alle filialen van de pool; bij VMA West en ETEC werd er echter een omzetdaling
vastgesteld. Deze moedwillige daling is het gevolg van de forse moeilijkheden waarmee
deze vennootschappen tijdens het boekjaar te kampen hadden.
Orderboek
Het orderboek is gedaald. Het bedraagt 152,6 miljoen euro tegenover 165,6 miljoen euro
eind 2012. Deze daling is toe te schrijven aan de vennootschappen VMA West (vroeger
Elektro Van De Maele) en ETEC.
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Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is duidelijk negatief en bedraagt -10,3 miljoen euro. Dit verlies is het
rechtstreeks gevolg van de voornoemde operationele moeilijkheden waarmee VMA West,
Brantegem en, in mindere mate, ETEC te kampen hebben gehad. Bovendien hebben de
uitgestelde erkenning van de marge op een contract voor leveringen in Vietnam en een
geschil nopens de betwiste realisatie van prestatieverbintenissen m.b.t. een milieuproject
gewogen op het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat van VMA blijft uitmuntend.
Verder hebben de verliezen opgelopen door ETEC en VMA West geleid tot een
afwaardering van de goodwill in deze twee dochtervennootschappen ten bedrage van
3,8 miljoen euro. Deze afwaardering werd opgenomen in het resultaat van de holding.
Nettoresultaat aandeel van de groep
Het nettoresultaat aandeel van de groep is negatief en bedraagt -11,8 miljoen euro,
tegenover 0,9 miljoen euro eind 2012.
Pool Vastgoedontwikkeling en -beheer
2013 was een overgangsjaar dat werd gekenmerkt door, enerzijds, projecten in aanbouw
waarvan de commercialisering gunstig was, zoals de projecten Van Maerlant (Brussel),
Oosteroever (Oostende), Gdansk en Obozowa (Polen), Beggen en Bettembourg
(Groothertogdom Luxemburg), maar ook, anderzijds, door projecten in ontwikkeling en in
vergunningsfase zoals Solvay en Erasmus (Brussel) en Kons (Groothertogdom Luxemburg)
die in 2014 van start zouden moeten gaan.
Ondanks het aanzienlijk aandeel van het ontwikkelingsbestand daalt
vastgoedbestand lichtjes, terwijl het commercialiseringsbestand laag blijft.

het totale

Evolutie van het vastgoedbestand
In miljoen euro

Op 31 december 2013

Op 31 december 2012

Variatie in %

Commercialiseringsbestand

18

19

-5,3%

Bouwbestand

43

45

-4,4%

Ontwikkelingsbestand

99

102

-2,9%

160

166

-3,6%

Totaal

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is gedaald tot 3,8 miljoen euro (10,4 miljoen euro in 2012). Deze daling
is gedeeltelijk te wijten aan de ontwikkelingskosten die tijdens het boekjaar zijn opgelopen
en onmiddellijk als kosten werden genomen in de resultatenrekening.
Nettoresultaat aandeel van de groep
Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt 1,8 miljoen euro, tegenover 5,7 miljoen
euro in 2012.

onder embargo tot vrijdag 28 februari 2014 – 7u00 CET - 10
gereglementeerde informatie
Pool PPS-Concessies
Omzet
De omzet is gedaald tot 4,3 miljoen euro (11,7 miljoen euro in 2012). Op internationaal
gebied concentreert de activiteit zich via Rent-A-Port op de projecten in Vietnam en Oman:
Rent-A-Port deed afstand van haar participatie in het project OKFTZ te Nigeria. In België
blijft deze activiteit gefocust op studies, terwijl de grote projecten (Liefkenshoekspoortunnel,
Coentunnel) sinds het begin van boekjaar 2014 geleidelijk hun operationele fase bereiken.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is negatief (-1,5 miljoen euro) en weerspiegelt de studiekosten voor de
grote projecten.
Nettoresultaat aandeel van de groep
Het nettoresultaat aandeel van de groep, dat positief wordt beïnvloed door Rent-A-Port via
de entiteiten waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast, is gelijk aan 0,9 miljoen
euro (3,1 miljoen euro in 2012).
Holding en consolidatieherwerkingen
Het nettoresultaat aandeel van de groep is negatief (-9,1 miljoen euro). Dit verlies bestaat
onder meer uit voornoemde afwaardering van de goodwill in twee dochtervennootschappen
van de pool Multitechnieken (-3,8 miljoen euro).
Specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de
goodwill als gevolg van de integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het
voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging
In toepassing van de norm IFRS 3 – Groepering van Ondernemingen – heeft de verwerving
van een bijkomende participatie van 50% in DEME, CFE ertoe aangezet om zijn historische
deelneming van 50% in DEME te herwaarderen tegen haar reële waarde van 550 miljoen
euro, een waarde die voortvloeit uit het akkoord tussen AvH en VINCI dat op 19 september
2013 werd aangekondigd. Deze herwaardering leidt tot de boeking van een meerwaarde die
een positieve impact van 118,2 miljoen euro heeft op het resultaat (aandeel van de groep)
voor het boekjaar.
Ingevolge de toepassing van dezelfde norm diende de verworven participatie van DEME te
worden gewaardeerd tegen de waarde van de 12.222.222 aandelen van CFE die in ruil voor
de inbreng werden uitgegeven en die gewaardeerd werden tegen de beurswaarde op de dag
van de verwerving, meer bepaald op 24 december 2013.
De toepassing van de IFRS3-norm heeft zodoende tot gevolg gehad dat de
boekhoudkundige nettowaarde van DEME 1.321 miljoen euro bedraagt en een goodwill van
459,7 miljoen euro werd geboekt.
De vergelijking van deze boekhoudkundige nettowaarde met een raming van de
realiseerbare waarde van DEME, zoals vereist door de IAS36 – Waardevermindering van
activa - heeft een waardevermindering van deze goodwill met 207,4 miljoen euro tot gevolg
gehad.
Deze transactie heeft dus een impact van -89,2 miljoen euro gehad op het resultaat (aandeel
van de groep) over het boekjaar.
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2.

Samenvatting van de resultaten

2.A.1 Geconsolideerde staat van het totaalresultaat
2013

2012(*)

(DEME aan 50%)
2.267.257
87.925
-1.446.118
-410.660
-300.745
-126.670
111.624
-207.411
-3.795
-28.593

(DEME aan 50%)
1.898.302
72.155
-1.132.066
-372.172
-265.374
-119.683
0
0
0
81.162

Bruto financieringskosten
Financiële opbrengsten uit geldbeleggingen
Andere financiële lasten
Andere financiële opbrengsten
Financieel resultaat

-31.749
5.448
-22.388
9.493
-39.196

-24.134
5.193
-19.174
9.494
-28.621

Resultaat vόόr belastingen
Winstbelastingen
Resultaat van het boekjaar

-67.789
-27.317
-95.106

52.541
-3.505
49.036

6.953

489

-88.153
6.918
-81.235

49.525
-162
49.363

2013

2012(*)

-88.153

49.525

10.395
-3.398
-3.532

-10.045
2.639
4.018

7.902

0

11.367

-3.388

-3.538

-6.147

-3.538

-6.147

7.829

-9.535

-80.326
-73.544
-6.782

39.990
39.920
70

-3,21

3,77

-2,91

3,05

Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Omzet
Opbrengsten uit aanverwante activiteiten
Aankopen
Bezoldigingen en sociale lasten
Andere exploitatiekosten
Afschrijvingskosten
Bedrijscombinaties – Aanschaf DEME
Bijzondere waardevermindering van goodwill – DEME
Bijzondere waardevermindering van goodwill – Overige
Bedrijfsresultaat

Aandeel in het resultaat van de vennootschappen
waarop vermogensmutatie is toegepast
Resultaat van het boekjaar (inclusief aandeel van de
minderheidsbelangen)
Minderheidsbelangen
Resultaat - Aandeel groep
Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Resultaat van het boekjaar (inclusief aandeel van de
minderheidsbelangen)
Financiële instrumenten – veranderingen in de reële
waarde
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastingen
Aanschaf DEME – herwerking van de reserves die later
geherklasseerd zullen worden
Andere elementen van het globaal resultaat die later
geherklasseerd zullen worden naar het resultaat, na
belastingen
Herwaardering van de nettoverplichting m.b.t.
toegezegde-pensioenregelingen
Andere elementen van het globaal resultaat die later
niet geherklasseerd zullen worden naar het resultaat,
na belastingen
Andere elementen van het globaal resultaat die
rechtstreeks in het eigen vermogen worden
opgenomen
Globaal resultaat
-Aandeel van de groep
-Aandeel van de minderheidsbelangen
Nettoresultaat per aandeel (euro) (basis en verwaterd)
Globaal resultaat aandeel groep per aandeel (euro) (basis
en verwaterd)

(*)
Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudkundige methode verbonden met de toepassing van de
geamendeerde IAS 19, personeelsbeloningen
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2.A.2 Geconsolideerde staat van de financiële toestand
2013

2012(*)

(DEME aan 100%)
19.204
291.873
1.753.779
0

(DEME aan 50%)
12.651
33.401
980.434
2.056

39.752
96.212
286
12.766
37.832
2.251.704

18.364
56.586
0
9.283
22.787
1.135.562

Voorraden
Handelsvorderingen en andere bedrijfsvorderingen
Andere vlottende activa
Kortlopende afgeleide instrumenten
Financiële vlottende activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal vlottende activa

215.883
1.116.915
101.030
0
594
474.793
1.909.215

186.534
732.466
84.240
0
153
260.602
1.263.995

Totaal van de activa

4.160.919

2.399.557

Kapitaal
Uitgiftepremies
Ingehouden winsten
Toegezegde pensioenenplannen
Reserves in verband met afdekkingsinstrumenten
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen - aandeel van de groep CFE
Minderheidsbelangen
Eigen vermogen

41.330
800.008
358.124
-5.782
-351
-176
1.193.153
9.935
1.203.088

21.375
62.551
460.306
-8.101
-17.673
6.154
524.612
6.227
530.839

Pensioenverplichtingen en personeelsbeloningen
Voorzieningen
Andere langlopende verplichtingen
Obligatielening
Financiële schulden
Langlopende afgeleide instrumenten
Uitgestelde belastingverplichtingen
Totaal langlopende verplichtingen

40.724
10.962
53.382
199.639
649.186
38.603
14.775
1.007.271

21.239
10.679
70.745
100.000
379.120
32.853
13.789
628.425

Voorzieningen voor courante risico’s
Handelsschulden en andere bedrijfsschulden
Actuele belastingverplichtingen
Financiële schulden
Kortlopende afgeleide instrumenten
Andere kortlopende verplichtingen
Totaal kortlopende verplichtingen
Totaal eigen vermogen en verplichtingen

50.657
1.045.907
78.836
407.358
2.538
365.264
1.950.560
4.160.919

35.820
689.475
21.579
181.474
4.201
307.744
1.240.293
2.399.557

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Vennootschappen waarop
vermogensmutatie is toegepast
Andere financiële vaste activa
Langlopende afgeleide instrumenten
Andere vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Totaal vaste activa

(*)
Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudkundige methode verbonden met de toepassing van de
geamendeerde IAS 19, personeelsbeloningen

onder embargo tot vrijdag 28 februari 2014 – 7u00 CET - 13
gereglementeerde informatie
2.A.3 Commentaar op de geconsolideerde staat van de financiële toestand, de
kasstromen en de investeringen
De financiële structuur is versterkt door de kapitaalsverhoging die in het vierde kwartaal
heeft plaatsgevonden, en het eigen vermogen bedraagt 1.203,1 miljoen euro op 31
december 2013 (530,8 miljoen euro per 31 december 2012).
De financiële nettoschuldenlast(*) bedraagt 781,4 miljoen euro waarvan 711,6 miljoen euro
gerelateerd zijn aan DEME en 60,0 miljoen euro gerelateerd zijn aan CFE zonder DEME.
Het saldo (9,8 miljoen euro) bestaat uit de lopende niet vervallen intresten. Door de wijziging
van de consolidatiekring omvat de schuldenlast nu 100% van DEME. Op een vergelijkbare
basis bedroeg ze 936 miljoen euro op 30 juni 2013 en 771 miljoen euro op 31 december
2012.
Deze financiële schuldenlast is opgesplitst in een langetermijnschuldenlast van 849 miljoen
euro en een positieve nettokaspositie van 67 miljoen euro. Per 31 december werd de
obligatielening die CFE in mei 2011 heeft uitgegeven, opgenomen binnen de
kortetermijnschulden, gelet op de mogelijkheid voor de obligatiehouders om de terugbetaling
te vragen als gevolg van de wijziging van het aandeelhouderschap.
De kasstromen afkomstig uit de investeringsverrichtingen, bedragen voor het boekjaar
59 miljoen euro, in vergelijking met 197 miljoen euro in 2012 (in deze gegevens is DEME
voor 50% geïntegreerd). Deze kasstromen verminderen fors als gevolg van het einde van
het investeringsplan van DEME.
De kasstromen voortkomende uit de verwerving van 50% van de kaspositie van DEME
bedragen 166,7 miljoen euro.
De behoefte aan werkkapitaal neemt lichtjes toe als gevolg van de financiering, tijdens de
bouwfase, van het politiebureau in Charleroi.
De vorderingen die uit deze werf
voortvloeiden, zullen op het einde van boekjaar 2014 worden verkocht aan een bank.
CFE beschikt voor de algemene financiering van de vennootschap over bevestigde
langetermijnkredietlijnen ten belope van 100 miljoen euro, waarvan 70 miljoen euro op 31
december 2013 niet werden gebruikt. De bankcovenanten worden nageleefd.
Voor de aankoop van baggerschepen en ander maritiem materiaal door DEME werden
specifieke financieringen aangegaan die door deze activa worden gewaarborgd. Bovendien
heeft DEME, in het eerste kwartaal van 2013, een obligatielening uitgegeven met een
looptijd van 6 jaar en voor een bedrag van 200 miljoen euro (100% DEME). Op deze lening
is volledig ingeschreven.
(*)
De financiële nettoschuldenlast per 31 december 2013 houdt geen rekening met de reële waarde van afgeleide producten die, per 31
december 2013, een passief van 41 miljoen euro vertegenwoordigen
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Boekjaar afgesloten op 31 december
(in duizend euro)
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Aanschaf DEME
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Netto toename/afname van de liquide middelen
Eigen vermogen aandeel van de groep bij opening
Eigen vermogen aandeel van de groep bij sluiting
Nettoresultaat aandeel van de groep van het jaar(**)
ROE(***)

2013
(DEME aan 50%)
64.885
(1)
-59.083
166.702
41.130
213.634
524.612
1.193.153
7.929
1,5%

2012
(DEME aan 50%)
150.008
-196.971
95.152
48.189
499.748
524.612
49.363
9,9%

(**)

Nettoresultaat aandeel van de groep vóór de specifieke eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als
gevolg van de integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging
(***)

ROE berekend op het nettoresultaat aandeel van de groep van het jaar (vóór de specifieke boekingen eigen aan de
kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het
voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging)
(1)

Gelet op de betaling van de laatste investeringsschijven tijdens het eerste trimester 2013, bedraagt de tegenwaarde in cash van de
investeringen van DEME voor 2013 209 miljoen euro (DEME aan 100%).

Per 31 december 2012
IAS19 herziening
Na herziening IAS19

21.375

62.551

21.375

62.551

Globaal resultaat van
het boekjaar
Kapitaalsverhoging en
aanschaf DEME

19.955

737.457

Dividenden aan
aandeelhouders

460.012
294
460.306

0
(8.101)
(8.101)

(17.673)

6.154

(17.673)

6.154

(81.235)

(3.301)

17.322

(5.620)

5.620

(6.330)

(15.056)

Per 31 december 2013

6.227
6.227

538.646
(7.807)
530.839

(73.544)

(6.782)

(80.326)

757.412

13.238

770.650

(15.056)

(271)
41.330

800.008

358.124

Totaal

532.419
(7.807)
524.612

Dividenden
minderheidsbelangen
Wijziging
consolidatiekring

Minderheidsbelangen

Eigen
vermogen aandeel van
de groep

Omrekenings
-verschillen

Reserve
afdekkingsin
strumenten

Toegezegde
pensioenenpl
annen

Ingehouden
winsten

Uitgiftepremie

Kapitaal

(in duizenden
euro)

2.A.4 Geconsolideerde staat van het eigen vermogen voor de periode afgesloten op
31 december 2013

(5.782)

(351)

(176)

(15.056)

(840)

(840)

(271)

(1.908)

(2.179)

1.193.153

9.935

1.203.088
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2.A.5 Kerncijfers 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

(*)

31.12.2013
25.314.482
(**)
1,11

31.12.2012
13.092.260
4,01

(***)

3,77

-3,21

(*)

Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudkundige methode ingevolge de
toepassing van de geamendeerde IAS 19, personeelsbeloningen
(**)

Bedragen vóór de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de
integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging
(***)

Bedragen na de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de
integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging

2.B.1 Resultaat CFE NV (volgens Belgische normen)
(in duizend euro)
Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat (netto)
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat

2013
381.040
293.572
-32.389
16.974
-15.415
124
-9.376
-24.667
-33
-24.700

2012
407.806
349.506
-721
24.294
23.574
44
-273
23.345
-4
23.341

2.B.2 Balans CFE NV na winstverdeling (volgens Belgische normen)
(in duizend euro)
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal van de activa

31.12.2013

(in duizend euro)
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor risico's en
kosten
Schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Totaal van de passiva

31.12.2013

31.12.2012

1.403.091
289.147
1.692.238

371.723
284.942
656.665
31.12.2012

1.148.532
54.738

172.275
46.258

308
488.660
1.692.238

117.578
320.554
656.665

De stijging van het eigen vermogen vloeit enerzijds voort uit een kapitaalsverhoging door de
inbreng in natura van 50% van DEME (deelneming geëvalueerd aan 550 miljoen euro) en
anderzijds de herwaardering van de historische deelneming van 50% van CFE in DEME
(deze herwaardering bedraagt 480 miljoen euro).
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3.

Informatie over de vooruitzichten

Het hoog niveau van het orderboek laat toe gunstige perspectieven te voorzien voor de pool
baggerwerken en milieu en het herstel van de aktiviteiten inzake contracting.

4.

Vergoeding van het kapitaal

De raad van bestuur van CFE stelt aan de algemene vergadering van 30 april 2014 de
uitkering voor van een brutodividend per aandeel van 1,15 euro, overeenstemmend met
0,8625 euro netto, meer bepaald een uitkering van 29.111.654,30 euro. De overgedragen
winst na uitkering is gelijk aan 610.271,18 euro.

5.

Informatie over het aandeel

Bij de afsluiting van het boekjaar bedroeg het maatschappelijk kapitaal 41.329.482,42 euro,
vertegenwoordigd door 25.314.482 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De
aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.
De aandelen blijven op naam totdat ze zijn volgestort. Wanneer het bedrag ervan volledig is
volgestort, mogen zij omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen naar keuze en op
kosten van de aandeelhouder.
Het register van aandelen op naam wordt elektronisch en in papieren vorm bijgehouden. Het
houden van het elektronisch register werd aan Euroclear Belgium (CIK NV) toevertrouwd.
De aandelen op naam kunnen op eenvoudig verzoek van de aandeelhouder ervan en op zijn
kosten omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd,.
De gematerialiseerde aandelen worden in voorkomend geval omgezet in aandelen op naam
door de inschrijving in het register van aandelen van CFE.
De aandelen op naam worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen door een boeking
op rekening, op naam van de eigenaar of houder van het aandeel, bij een erkende
rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.
De aandelen aan toonder die op 31 december 2013 niet werden geboekt op een
effectenrekening, werden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen en
werden geplaatst op een specifieke effectenrekening geopend bij Euroclear op naam van
CFE. Het betreft 21.080 aandelen die 0,88% van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op 31 december 2013 was het aandeelhouderschap van CFE als volgt samengesteld :
Maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

25.314.482

- aandelen op naam
- gedematerialiseerde aandelen
- aandelen van rechtswege gedematerialiseerd per 31/12/2013

18.404.102
6.889.300
21.080

(gewezen aandelen aan toonder)

Aandeelhouders die 3% of meer bezitten van de stemrechten m.b.t. de effecten die ze
aanhouden:
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Ackermans & van Haaren NV
Begijnenvest, 113
B-2000 Antwerpen (België)

15.288.662 aandelen, hetzij 60,39%

VINCI Construction SAS
5, cours Ferdinand-de-Lesseps
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex (Frankrijk)

3.066.440 aandelen, hetzij 12,11%

Er werden geen warrants of converteerbare obligaties uitgegeven.
De Bank Degroof werd aangeduid als “Main Paying Agent”.
De financiële instellingen waarbij de houders van financiële instrumenten hun rechten
kunnen uitoefenen zijn: Bank Degroof, BNP Paribas Fortis en ING België.

6.

Corporate governance

De raad van bestuur zal volgende voorstellen ter goedkeuring voorleggen aan de gewone
algemene vergadering:
-

Vernieuwing van het bestuurdersmandaat van NV C.G.O., vertegenwoordigd door de
heer Philippe Delaunois, voor een duur van twee (2) jaar eindigend na de gewone
algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016. NV C.G.O. is geen
onafhankelijke bestuurder.

-

Vernieuwing van het bestuurdersmandaat van Consuco NV, vertegenwoordigd door de
heer Alfred Bouckaert, voor een duur van twee (2) jaar eindigend na de gewone
algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2016. Consuco NV,
vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, beantwoordt aan de criteria van
onafhankelijkheid bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen
en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.

De raad van bestuur zal een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen ten einde
de statuten van de vennootschap te wijzigen.

7.

Agenda van de aandeelhouder
-

Gewone algemene vergadering: 30 april 2014
Buitengewone algemene vergadering: 30 avril 2014
Publicatie tussentijdse verklaring: 16 mei 2014 (vóór beurstijd)
Datum betaalbaarstelling van de dividenden: 28 mei 2014
Bekendmaking van de halfjaarresultaten: 28 augustus 2014 (vóór beurstijd)
Publicatie tussentijdse verklaring: 18 november 2014 (vóór beurstijd)

De commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer PierreHugues Bonnefoy, heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie die in het
bericht opgenomen is, geen enkel voorbehoud van zijnentwege oproept en dat zij
overeenstemt met de financiële staten zoals die afgesloten werden door de raad van
bestuur.
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*

*
*

CFE is een industriële Belgische groep die actief op zes verschillende gebieden : Bagger- en
Maritieme werken, Bouw, Spoor- en Wegeniswerken, Multitechnieken, Vastgoedontwikkeling
en –beheer, Publiek-Private Samenwerkingen & Concessies.
De groep, gebaseerd in België, is zeer actief in de haar omringende landen, CentraalEuropa en Afrika. Haar eerste activiteit, bagger- en maritieme werken, wordt uitgevoerd door
haar filiaal DEME, een van de wereldleiders inzake baggerwerken. CFE is een op Euronext
Brussels genoteerde groep waarvan Ackermans & van Haaren 60,39% van het kapitaal
bezit.
Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.cfe.be.

Opmerking aan de redactie
Voor meer informatie kunt u bij CFE contact opnemen met:
-

Renaud Bentégeat, Gedelegeerd-bestuurder, tel. +32 2 661 13 27, gsm +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be, of
Fabien De Jonge, Financieel en administratief directeur, tel. +32 2 661 13 12, gsm +32 497
514 406, fabien_de_jonge@cfe.be

