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PERSMEDEDELING
onder embargo tot donderdag 28 augustus 2014 – 7h00 CET

CFE
Resultaten van het eerste semester 2014
 Omzet van het eerste semester 2014: 1.773,5 miljoen euro (+12,4%*)
 Bedrijfsresultaat: 103,1 miljoen euro (+90,9%*)
 Nettoresultaat toekenbaar aan de groep: 63,6 miljoen euro tegenover
17,4* miljoen euro in het eerste semester van 2013
 Netto financiële schuldenlast: 552,6 miljoen euro, een daling met 8,7% tegenover
31 december 2013
 Orderboek: 3.921 miljoen euro op 1 juli 2014
 Gunstige perspectieven voor de pool Baggerwerken en milieu
 Herstel van de polen Bouw en Multitechnieken
Op 27 augustus 2014 is de raad van bestuur van CFE samengekomen om de halfjaarlijkse
financiële staten per 30 juni 2014 af te sluiten.

Kerncijfers 2014
Voorafgaandelijke nota:
De financiële staten van het eerste semester 2013 zijn herwerkt om rekening te houden met
de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van IFRS 10 en 11. Na deze
aanpassingen werd DEME door toepassing van de vermogensmutatiemethode
geconsolideerd op 30 juni 2013. Op deze datum bezat CFE 50% van haar baggerfiliaal. Met
het oog op een betere leesbaarheid toont een kolom pro forma 1ste semester 2013 de
kerncijfers van DEME voor het eerste semester van 2013 in de hypothese van een 100%
participatie.

Pro forma
ste

In miljoen euro

ste

1 semester 1 semester 1 semester
2014
2013 (**)
2013 (**)
DEME aan 100%

Omzet
Zelffinancieringscapaciteit (EBITDA)

ste

1.773,5

DEME aan 50%

DEME aan 100%

471,7

1.578,3

12,40%

191,4

7,8%

206,3

-7,1

In % van de omzet

11,6%

-1,5%

12,1%

Bedrijfsresultaat op activiteit

96,8

-15,9

87,2

-3,4%

5,5%

103,1

2,7

54,0

5,8%

0,6%

3,4%

0,2

17,4

0,0%

1,1%

In % van de omzet

5,5%

Variatie
2014/2013
pro forma

11,0%

Bedrijfsresultaat (incl. winst uit geassocieerde
deelnemingen en joint ventures)
In % van de omzet

Nettoresultaat toekenbaar aan de groep
In % van de omzet

Nettoresultaat per aandeel (in euro)

63,6
3,6%

2,51

90,9%
265,5%

0,02

(*) Bedrag en percentage tegenover de pro forma geconsolideerde financiële staten van het 1ste semester 2013
(**) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.
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1. Samenvatting van het eerste semester
Geconsolideerde omzet per pool

Pro forma
ste

In miljoen euro

ste

ste

1 semester 1 semester 1 semester
2014
2013 (*)
2013 (*)
DEME aan 100%

DEME aan 50%

DEME aan 100%

1.212,3
564,6
427,3
51,1
86,2
3,9
0,3
-7,6
1.773,5

0
459,6
337,7
44,2
77,7
3,7
0,6
7,8
471,7

1.106,70
459,6
337,7
44,2
77,7
3,7
0,6
7,8
1.578,3

Baggerwerken en milieu
Contracting
Bouw
Spoor & Wegeninfra
Multitechnieken
Vastgoedontwikkeling -en beheer
PPS-Concessies
Holding en consolidatieherwerkingen
Totaal

Variatie
2014/2013
pro forma
9,5%
22,8%
26,5%
15,6%
10,9%
n.s.
n.s.
n.s.
12,4%

(*) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.

Bedrijfsresultaat per pool (inclusief de winst uit geassocieerde deelnemingen en joint
ventures)

Pro forma
ste

In miljoen euro
Baggerwerken en milieu
Contracting
Bouw
Spoor & Wegeninfra
Multitechnieken
Vastgoedontwikkeling -en beheer
PPS-Concessies
Holding en consolidatieherwerkingen
Waardevermindering goodwill
Totaal

ste

ste

1 semester 1 semester 1 semester
2014
2013(*)
2013 (*)
DEME aan 100%

DEME aan 50%

DEME aan 100%

100,5

17,2

68,5

5,8

-12,2
1,7
2,2
1,9
0,7
-1,2
-2,7
0,0
103,1

-12,2
-7,5
1,4
-6,1
1,3
2,1
-4,1
-1,6
2,7

-7,5
1,4
-6,1
1,3
2,1
-4,1
-1,6
54,0

Variatie
2014/2013
pro forma
46,7%
147,5%
122,7%
57,1%
131,1%
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
90,9%

(*) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.
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Nettoresultaat toekenbaar aan de groep per pool

1
In miljoen euro

ste

semester
2014

1ste
Pro forma
semester 1ste semester
2013(*)
2013 (*)

DEME aan 100%

DEME aan 50%

DEME aan 100%

62,7

17,2
-15,1
-9,0
0,8
-6,9
0,0
2,1
-2,4
-1,6
0,2

34,4
-15,1
-9,0
0,8
-6,9
0,0
2,1
-2,4
-1,6
17,4

Baggerwerken en milieu
Contracting
Bouw
Spoor & Wegeninfra
Multitechnieken
Vastgoedontwikkeling -en beheer
PPS-Concessies
Holding en consolidatieherwerkingen
Waardevermindering goodwill
Totaal

2,2
0,1
1,2
0,9
-0,1
0,0
-1,2
0,0
63,6

Variatie
2014/2013
pro forma
82,3%
114,6%
101,1%
50,0%
113,0%
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
265,5%

(*) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.

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

30 juni 2014
31 december 2013
2.805,5
3.049,0
1.085,6
1.310,3
876,6
1.077,4
79,6
86,9
129,4
146,0
30,0
28,6
3.921,1
4.387,9

Variatie in %
-8,00%
-17,10%
-18,60%
-8,40%
-11,40%
n.s.
-10,60%

(*) Bedragen waarin tevens het orderboek zit vervat van vennootschappen geïntegreerd volgens de
vermogensmutatiemethode vanaf 1 januari 2014 ingevolge de toepassing van de boekhoudnorm IFRS 11.

De geconsolideerde omzet van CFE op 30 juni 2014 bedraagt 1.773,5 miljoen euro, een
stijging met 12,4% ten opzichte van 30 juni 2013 (pro forma rekeningen).
Het bedrijfsresultaat van CFE bedraagt 103,1 miljoen euro, een stijging met 90,9% ten
opzichte van 30 juni 2013 (pro forma rekeningen). Deze beduidende stijging is vooral te
danken aan DEME, dat sterk toegenomen resultaten toont, terwijl de contractingactiviteiten
zich herstellen en met 5,8 miljoen euro opnieuw positief worden.
Het orderboek vertegenwoordigt 3.921,1 miljoen euro, een daling met 10,6% ten opzichte
van 31 december 2013. De daling doet zich voor in alle polen maar is het sterkst in de pool
Bouw.
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2. Analyse, per activiteitenpool, van de resultaten en het orderboek
Pool Baggerwerken en milieu
(de vermelde bedragen in dit hoofdstuk betreffende DEME zijn ad 100%. Op 30 juni 2013 bezat CFE
50% van deze vennootschap en 100% op 30 juni 2014).

Omzet
De omzet van DEME bedraagt 1.212,3 miljoen euro, een stijging met 9,5% ten opzichte van
het vorige boekjaar. Volgens de boekhoudprincipes die vóór 1 januari 2014 van toepassing
waren (economische benadering met proportionele consolidatie van gezamenlijk
gecontroleerde vennootschappen), zou de omzet 1.305,6 miljoen euro (+8,2%) bedragen.
De grote werken in Qatar en Australië vorderen bevredigend, terwijl in West-Afrika de
activiteit bijzonder druk is geweest.
In de Noordzee heeft GeoSea de installatie van ettelijke tientallen funderingen voor
windturbines tot tevredenheid van de klanten voltooid in het Verenigd Koninkrijk (Westermost
Rough) en in Duitsland (Borkum Riffgrund). De werkzaamheden van het project Baltic II
(80 windturbines) vorderen zoals gepland.
Tideway, de dochtervennootschap gespecialiseerd in de plaatsing van onderzeese kabels en
steenbestortingen in zee, kende eveneens een goed eerste semester met een drukke
activiteit, vooral in Venezuela en Australië.
Evolutie van de activiteit per specialisatie
In %

ste

1

ste

semester 2014

Capital dredging
Maintenance dredging
Fallpipe & landfalls
Environment
Marine works
Totaal

1

semester 2013

50%
11%
8%
7%
24%
100%

52%
10%
7%
6%
25%
100%

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

ste

1

ste

semester 2014

1

39%
0%
12%
7%
30%
11%
1%
100%

semester 2013

44%
1%
10%
3%
30%
11%
1%
100%
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EBITDA en bedrijfsresultaat
De EBITDA van het semester daalt met -3,8% en bedraagt 191,7 miljoen euro tegenover
199,3 miljoen euro in het eerste semester van 2013. Volgens de vóór 1 januari 2014 van
toepassing zijnde boekhoudprincipes (economische benadering) zou hij met 18,9% gestegen
zijn, van 181,1 miljoen euro naar 215,4 miljoen euro, respectievelijk 15,0% en 16,5% van de
economische omzet.
Het bedrijfsresultaat, bevorderd door een hoge benuttingsgraad van de vloot, kent een sterke
stijging tot 100,5 miljoen euro (68,5 miljoen euro in het eerste semester van 2013).
Orderboek
Ondanks een daling (-8,0%) blijft het orderboek van DEME op een zeer hoog niveau
(2.805,5 miljoen euro). Deze daling was verwacht, gezien het hoge activiteitenniveau van het
eerste semester.
DEME heeft trouwens in het tweede kwartaal van 2014 voor meer dan 600 miljoen euro
nieuwe opdrachten binnengehaald, meer bepaald de baggerwerken voor de verdieping van
de vaargeul van Sepetiba (Rio de Janeiro, Brazilië), de onderhoudsbaggerwerken in
Panama, India en Ghana alsook de aanleg van het toegangskanaal en de zwaaikom van de
LNG-haven van Sabetta op het schiereiland Yamal in het noorden van Rusland.
Investeringen en netto financiële schuldenlast
De investeringen in het eerste semester vallen sterk terug tegenover de vorige jaren
(44,9 miljoen euro), gelet op het feit dat het ambitieus programma voor de expansie van de
vloot in 2013 werd voltooid.
Dit laag investeringsniveau, samen met een belangrijke kasstroom uit de exploitatie, heeft
bijgedragen tot de daling van de netto financiële schuldenlast (-416 miljoen euro ten opzichte
van -541 miljoen euro op 31 december 2013).
Niettegenstaande de nieuwe investeringen die DEME momenteel bestudeert, zou de netto
financiële schuldenlast op het einde van het boekjaar lager moeten zijn dan het niveau van
31 december 2013.
Pool Bouw
Omzet
In miljoen euro

Burgerlijke bouwkunde
Gebouwen Benelux
Gebouwen Internationaal
Totaal

ste

1

ste

semester 2014 1

semester 2013 (*)

Variatie in %

59,3

68,8

-13,8%

275,9

222,5

+24,0%

92,1

46,4

+98,5%

427,3

337,7

+26,5%

(*) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.
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De omzet van het semester is duidelijk gestegen. Binnen de pool zien we echter sterk
uiteenlopende evoluties:
-

Daling van de activiteit burgerlijke bouwkunde in de Benelux. De sinds meer dan één
jaar vastgestelde tendens houdt aan;
Stijging van de activiteit Gebouwen bij de meeste dochtervennootschappen in de
Benelux en meer bepaald bij CLE, BPC Brabant en BPC Wallonië.
Een drukke activiteit in Polen en in Tsjaad.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van de pool (1,7 miljoen euro tegenover -7,5 miljoen euro in het eerste
semester van 2013) herstelt zich goed en wordt opnieuw positief, ondanks problemen op een
werf in Nigeria.
Ter herinnering, het eerste semester van 2013 werd gekenmerkt door het aanzienlijk verlies
op de werf van de scholen in Eupen. Deze werf bevindt zich momenteel in de
opleveringsfase.
Orderboek
In miljoen euro

Op 30 juni
2014

Op 31 december
2013

Variatie en %

Burgerlijke bouwkunde

163

200

-18,5%

Gebouwen Benelux

584

640

-8,7%

Gebouwen Internationaal

130

237

-45,1%

Totaal

877

1.077

-18,6%

Men stelt de volgende grote tendensen vast:
-

-

Moeilijkheden om het orderboek voor burgerlijke bouwkunde te vullen gelet op een
krimpende markt;
Daling van het orderboek voor Gebouwen in de Benelux, na een historische stijging
in 2013. Deze terugval wordt verklaard door een grotere selectiviteit in de keuze van
de projecten en door de moeilijke marktomstandigheden. Toch moet worden
benadrukt dat het orderboek van BPC Brabant goed standhoudt; het partnership
waarvan zij deel uitmaakt kreeg de opdracht voor het winkelcentrum 'Docks Bruxsel’
toegewezen;
Beduidende daling van het orderboek in Afrika, na de overdracht van het contract
voor Toukra II (Tsjaad) aan onze lokale partner.

Pool Spoor & Wegeninfra
Omzet
De omzet van de pool Spoor & Wegeninfra groeit tot 51,1 miljoen euro (+15,6%). De stijging
is uitsluitend het gevolg van de overdracht van een entiteit van de pool Multitechnieken. Met
vergelijkbare consolidatiekring is de omzet stabiel gebleven.
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Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bedraagt 2,2 miljoen euro tegenover 1,4 miljoen euro in het eerste
semester van 2013, een stijging met 57,1%. De dochtervennootschappen van de activiteit
Spoor tonen een stijging van het bedrijfsresultaat.
Orderboek
Het orderboek bedraagt 79,6 miljoen euro, een daling met 8,4% tegenover 31 december
2013.
Ondanks deze lichte terugval blijven de perspectieven gunstig. Momenteel zijn er belangrijke
gunningsprocedures inzake spoorwegactiviteiten hangende.
Pool Multitechnieken
Omzet
De omzet van de pool Multitechnieken bedraagt 86,2 miljoen euro, een stijging met 10,9%
ten opzichte van het vorige boekjaar (+19,5% met vergelijkbare consolidatiekring). De omzet
voor de internationale afdeling gaat in sterk stijgende lijn bij zowel CFE EcoTech, dat in
Vietnam en Sri Lanka actief is, als VMA (contracten voor de autonijverheid in Zweden, het
Verenigd Koninkrijk en Centraal-Europa).
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat toont een sterke vooruitgang en bedraagt 1,9 miljoen euro (-6,1 miljoen
euro in het eerste semester van 2013). De herstructurerings- en reorganisatiemaatregelen
voor deze pool beginnen vruchten af te werpen.
Orderboek
Het orderboek bedraagt 129,4 miljoen euro, een daling met 11,4% tegenover 31 december
2013, als gevolg van een vrijwillige beperking van de aanvaarding van opdrachten in
bepaalde weinig winstgevende entiteiten.
Pool Vastgoedontwikkeling –en beheer
De overdracht van het kantoorgebouw van het project Belview en de verdere
commercialisering van de residentiële projecten hebben het vastgoedbestand met 6%
verlaagd.
Het ontwikkelingsbestand neemt af als gevolg van het opstarten van de eerste fasen van het
project Solvay in Elsene.
Het eerste semester van 2014 werd eveneens gekenmerkt door het verkrijgen van de
verkavelingvergunningen voor het project Erasmus Gardens in Brussel. Het betreft een
vastgoedontwikkelingsproject van meer dan 1.000 wooneenheden.
In juli 2014 hebben CFE en haar copromotors de overdracht van het Luxemburgse project
'Galerie Kons' aan een institutionele investeerder bekendgemaakt. De overdracht heeft geen
invloed op de resultatenrekening van 2014, aangezien ze plaatsvond onder voorbehoud van
de in 2016 voorziene oplevering van het gebouw.
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Evolutie van het vastgoedbestand
In miljoenen euro

Op 30 juni 2014

Op 31 december 2013(*)

Commercialiseringsbestand

17

18

Bouwbestand

62

61

Ontwikkelingsbestand

68

77

147

156

Totaal

(*) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.

Bedrijfsresultaat
Een waardevermindering op een vastgoed in het Groothertogdom Luxemburg heeft een
negatieve weerslag gehad op het bedrijfsresultaat van het eerste semester van 2014.
Pool PPS-Concessies
De pool PPS-Concessies toont een evenwichtig nettoresultaat toekenbaar aan de groep
(2,1 miljoen euro in het eerste semester van 2013).
Rent-A-Port zet de ontwikkeling van haar activiteiten in Vietnam en Oman verder.
De eigen activiteit van CFE concentreert zich op de studie van verscheidene PPS-projecten
in België en Nederland, terwijl de DBFM Scholen in Eupen en Coentunnel in de
onderhoudsfase zijn getreden.
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3. Samenvatting van de resultaten
3.A.1 Verkorte geconsolideerde staat van het globaal resultaat

Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)

2014

2013(*)

DEME aan 100%

DEME aan 50%

Omzet
Opbrengsten uit aanverwante activiteiten

1.773.475
31.175

471.662
34.183

Aankopen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige exploitatiekosten
Afschrijvingskosten
Waardevermindering of goodwill
Bedrijfsresultaat op activiteit
Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint
ventures
Bedrijfsresultaat

-1.069.593
-308.095
-222.429
-107.739
0
96.794
6.350

-363.336
-106.499
-42.991
-7.299
-1.660
-15.940
18.689

103.144

2.749

Bruto financieringskosten
Overige financiële lasten & opbrengsten
Financieel resultaat

-13.189
446
-12.743

1.131
-1.291
-160

Resultaat vóór belastingen
Winstbelastingen
Resultaat van de periode

90.401
-26.956
63.445

2.589
-2.267
322

Minderheidsbelangen
Resultaat – Toekenbaar aan de groep

128
63.573

-104
218

Verkorte geconsolideerde staat van de andere elementen van het globaal resultaat
Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)
Resultaat van de periode
Financiële instrumenten – veranderingen in de
reële waarde
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastingen

2014

2013(*)

DEME aan 100%

DEME aan 50%

63.445
967

322
6.108

3.863
-421

-1.479
-1.769

Herwaardering van de nettoverplichting m.b.t.
toegezegde-bijdrageregelingen
Niet-gerealiseerde resultaten

-3.541

0

868

2.860

Globaal resultaat
-Toekenbaar aan de groep
-Toekenbaar aan minderheidsbelangen

64.314
64.511
-197

3.182
3.053
129

2,55

0,23

Globaal resultaat toekenbaar aan de groep per
aandeel (euro) (basis en verwaterd)
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3.A.2 Verkorte geconsolideerde balans

Boekjaar afgesloten
(duizend euro)

Op 30 juni 2014

Op 31 december
2013(*)

DEME aan 100%

DEME aan 100%

Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Overige financiële vaste activa
Langlopende afgeleide instrumenten
Overige vaste activa
Uitgestelde belastingsvorderingen
Totaal vaste activa

9.448
289.349
1.458.846
0
132.479
89.333
63
23.881
117.664
2.121.063

12.973
291.915
1.512.875
0
132.952
115.396
612
10.725
117.374
2.194.822

Voorraden
Handelsvorderingen en overige
bedrijfsvorderingen
Overige vlottende activa
Kortlopende afgeleide instrumenten
Financiële vlottende activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal vlottende activa

123.353
1.194.308

116.012
1.106.034

108.698
3.251
54.025
427.762
1.911.397

100.781
5.853
594
437.334
1.766.608

Totaal van de activa

4.032.460

3.961.430

Kapitaal
Uitgiftepremies
Toegezegde doelpensioenplannen
Afdekkingsreserves
Ingehouden winsten
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen – Toekenbaar aan groep CFE
Minderheidsbelangen
Eigen vermogen

41.330
800.008
-9.249
195
392.585
3.683
1.228.552
8.389
1.236.941

41.330
800.008
-5.782
-351
358.124
-176
1.193.153
8.064
1.201.217

Pensioenverplichtingen en personeelsbeloningen
Voorzieningen
Andere langlopende verplichtingen
Obligatieleningen
Financiële schulden
Langlopende afgeleide instrumenten
Uitgestelde belastingverplichtingen
Totaal langlopende verplichtingen
Voorzieningen voor courante risico’s
Handelsschulden en andere bedrijfsschulden
Fiscale schulden
Financiële schulden
Kortlopende afgeleide instrumenten
Overige kortlopende verplichtingen
Totaal kortlopende verplichtingen
Totaal eigen vermogen en verplichtingen

44.720
34.420
81.230
299.631
357.069
15.723
92.625
925.418
48.442
1.019.649
96.247
323.664
16.124
365.975
1.870.101
4.032.460

40.542
25.655
92.898
199.639
496.654
16.352
99.418
971.158
48.181
983.806
65.855
346.118
16.499
328.596
1.789.055
3.961.430

(*) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.
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3.A.3 Commentaar op de geconsolideerde staat van de financiële toestand, de
kasstromen en de investeringen
Na een wijziging van de boekhoudmethode ingevolge de toepassing van IFRS 10 en 11, is
de netto financiële schuldenlast(*) op 31 december 2013 gedaald van 781 miljoen euro naar
605 miljoen euro (een daling van 176 miljoen euro). Vrijwel de volledige impact van de
wijziging van de boekhoudprincipes doet zich voor in de pool Baggerwerken en milieu.
De netto financiële schuldenlast(*) bedraagt 552,6 miljoen euro op 30 juni 2014, wat bij
toepassing van gelijkaardige boekhoudprincipes een daling betekent van 52,5 miljoen euro in
vergelijking met 31 december 2013. Deze schuldenlast is opgesplitst in enerzijds een
langetermijnschuldenlast van 656,7 miljoen euro, die voornamelijk bestaat uit
obligatieleningen (299,6 miljoen euro) en anderzijds, een positieve nettothesaurie van
104,1 miljoen euro.
De daling van de netto financiële schuldenlast is hoofdzakelijk het gevolg van:
•
•

Een kasstroom uit de exploitatieactiviteiten van 185,4 miljoen euro bij DEME,
Een investeringsniveau beperkt tot 55,6 miljoen euro.

Gedeeltelijk gecompenseerd door:
•
•
•

de inbreng van het quasi eigen vermogen in de concessiemaatschappij van de
Liefkenshoekspoortunnel in Antwerpen;
de voorfinanciering van het politiekantoor van Charleroi, waarvan de vorderingen vóór
het einde van het boekjaar aan een financiële instelling zullen worden overgedragen;
de toename van de behoefte aan bedrijfskapitaal van contractingactiviteit.

Na uitkering van het dividend voor het boekjaar 2013 (29,1 miljoen euro) bedraagt het eigen
vermogen 1.236,9 miljoen euro.
CFE beschikt voor de algemene financiering van de vennootschap over bevestigde
kredietlijnen op middellange termijn ten belope van 100 miljoen euro, waarvan 65 miljoen
euro op 30 juni 2014 niet wordt gebruikt.
(*) De netto financiële schuldenlast houdt geen rekening met de reële waarde van afgeleide producten, die op 30 juni
2014 een passief van 28,5 miljoen euro vertegenwoordigt.

Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Netto toename/afname van de liquide middelen
Eigen vermogen toekenbaar aan de groep bij
openingen op 31 december
Eigen vermogen toekenbaar aan de groep bij
sluiting op 30 juni
Nettoresultaat toekenbaar aan de groep van het
semester

2014

2013(*)

DEME aan 100%

DEME aan 50%

116.538
-45.612
-82.917

-62.400
-4.226
-22.801

-11.991
1.193.153

-89.427
524.612

1.228.552

511.740

63.573

218

(*) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.
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3.A.4 Kerncijfers per aandeel (in euro)
30 juni 2014

Totaal aantal aandelen
Resultaat
uit
de
gewone
bedrijfsoefening na aftrek van de
netto financiële lasten, per aandeel
Nettoresultaat toekenbaar aan de
groep per aandeel

30 juni 2013 (*)

25.314.482
3,57

13.092.260
0,20

2,51

0,02

(*) Herwerkte bedragen in overeenstemming met de wijziging van de boekhoudprincipes ingevolge de toepassing van
IFRS 10, Geconsolideerde jaarrekening, en IFRS 11, Gezamenlijke overeenkomsten en joint ventures.

4. Informatie over de vooruitzichten
De perspectieven voor de pool Baggerwerken en milieu blijven gunstig. Het herstel van de
polen Bouw en Multitechnieken bevestigt zich, de pool Vastgoedontwikkeling zal tijdens het
tweede semester 2014 een positieve bijdrage leveren aan het nettoresultaat.

5. Informatie over het aandeel
Op 31 december 2013 werd het kapitaal van CFE vertegenwoordigd door 25.314.482
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Er werden geen converteerbare obligaties of warrants
uitgegeven. De financiële instellingen waar de houders van financiële instrumenten hun
financiële rechten kunnen uitoefenen zijn: BNP Paribas Fortis, Bank Degroof en ING België.
Bank Degroof is aangeduid als 'Main Paying Agent'.

6. Aandeelhouderschap en Corporate governance
Resultaat van het verplicht openbaar overnamebod
Bij de afsluiting op 5 maart 2014 van het verplicht openbaar overnamebod van Ackermans &
van Haaren (AvH) op de aandelen van CFE werden 859 aandelen aangeboden. Na de
effectieve overdracht op 12 maart 2014 houdt AvH 15.289.521 aandelen aan van CFE, of
60,40% van het kapitaal.
Einde van het akkoord van onderling overleg
Op 7 maart 2014 werd CFE door VINCI S.A, VINCI Construction S.A.S en AvH NV op de
hoogte gebracht van het einde van het akkoord van onderling overleg tussen de partijen.
Obligatielening
In overeenstemming met de door de prospectus aan de obligatiehouders toegekende
rechten in geval van een controlewijziging van CFE hebben 41 obligaties het voorwerp
uitgemaakt van een vervroegde terugbetaling op 17 april 2014, zijnde 0,041% van het totaal
bedrag van de obligatielening.
Hernieuwing van twee bestuurdersmandaten
De gewone algemene vergadering van 30 april 2014 heeft beslist om het
bestuurdersmandaat van de nv C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe Delaunois,
en van Consuco nv, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, te hernieuwen voor
een periode van twee jaar, die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van
mei 2016.
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Vernieuwing van de toelating tot kapitaalsverhoging in het kader van het toegelaten
maatschappelijk kapitaal
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om de machtiging verleend aan de
raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van
maximaal 2.500.000 EUR voor een periode van vijf jaar te verlengen.
Voor meer details verwijzen we naar onze website www.cfe.be.
Vernieuwing van de toelating om eigen aandelen te verwerven
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om de machtiging verleend door de
buitengewone algemene vergadering van 7 mei 2009 aan de raad van bestuur tot in- en
verkoop van eigen aandelen te verlengen.
Voor meer details verwijzen we naar onze website www.cfe.be.
Wijziging van de statuten
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om bepaalde bepalingen in de statuten
van CFE te wijzigen. Deze wijzigingen zijn voornamelijk bedoeld om de statuten aan te
passen aan de recente wijzigingen in de wetgeving.
Voor meer details verwijzen we naar onze website www.cfe.be.

7. Agenda van de aandeelhouder
- publicatie tussentijdse verklaring:
- publicatie van de jaarresultaten 2014:
- gewone algemene vergadering:

18 november 2014, vóór beurstijd
27 februari 2015, vóór beurstijd
7 mei 2015

De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pierre-Hugues Bonnefoy,
heeft bevestigd dat, op basis van zijn beperkt nazicht, de controlewerkzaamheden, die ten
gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de
boekhoudkundige informatie opgenomen in deze persmededeling zouden moeten
doorgevoerd worden.

* *
*
CFE is een industriële Belgische groep die actief is in zes verschillende vakgebieden:
Bagger- en maritieme werken, Bouw, Spoor- en wegeniswerken, Multitechnieken,
Vastgoedontwikkeling en -beheer en Publiek-private samenwerkingen.
De in België gebaseerde groep is wereldwijd actief. De belangrijkste activiteit, Bagger- en
maritieme werken, wordt uitgevoerd door 100%-dochter DEME, één van de wereldleiders
inzake baggerwerken. CFE is een op Euronext Brussels genoteerde groep waarvan
Ackermans & van Haaren 60,40% 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, mobiel +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be of
- Fabien De Jonge, Financieel en administratief directeur, tel. +32 2 661 13 12,
mobiel +32 497 514 406, fabien_de_jonge@cfe.be

