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PERSMEDEDELING
onder embargo tot vrijdag 26 februari 2016 – 07h00 CET

CFE
Resultaten van het boekjaar 2015
 Omzet: 3.239 miljoen euro (een daling met 7,7%)
 Stijging van het nettoresultaat aandeel van de groep met 9,4% (175
miljoen euro)
 Netto financiële schuld onder controle ondanks belangrijke
investeringen bij DEME
 Stijging van het orderboek met 16,7% dankzij de bijdrage van de pool
Baggerwerken en Milieu
 Bruto dividend per aandeel van 2,40 euro, stijging met 20%*
Op 24 februari 2016 is de raad van bestuur van CFE samengekomen om de jaarrekening per
31 december 2015 goed te keuren. Deze zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene
vergadering van aandeelhouders op 4 mei 2016.

1. Kerncijfers 2015

Evolutie
2015/2014

2015

2014

3.239,4

3.510,5

-7,7%

Zelffinancieringscapaciteit (EBITDA)
In % van de omzet

504,9

479,5

15,6%

13,7%

+5,3%

Bedrijfsresultaat activiteiten
In % van de omzet

228,9

220,4

7,1%

6,3%

265,7

240,5

8,2%

6,9%

175,0

159,9

5,4%

4,6%

6,91
2,40

6,32
2,00

1.423,3

1.313,6

+8,4%

322,7

188,1

+71,6%

4.160,3

3.565,8

16,7%

In miljoen euro

Omzet

Bedrijfsresultaat (incl. winst uit geassocieerde
deelnemingen en joint ventures)

In % van de omzet
Nettoresultaat aandeel van de groep
In % van de omzet
Nettoresultaat aandeel van de groep
Nettoresultaat per aandeel (in euro)
Bruto dividend per aandeel (in euro) (*)
Eigen vermogen aandeel van de groep
Netto financiële schuld
Orderboek

(*) Bedrag dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van 4 mei 2016.

+3,9%
+10,5%
+9,4%
+9,4%
+20,0%
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2. Analyse per activiteitenpool
Pool Baggerwerken en milieu
Kerncijfers
In miljoen euro

2015
DEME

Omzet

Evolutie
2015/2014

2014

Herwerkingen

DEME (**)

Totaal

DEME

Herwerkingen
DEME (**)

Totaal

2.286,1

0

2.286,1

2.419,7

0

2.419,7

-5,6%

EBITDA

489,2

0

489,2

443,6

2,2

445,8

9,7%

Bedrijfsresultaat (*)

305,7

-7,5

298,2

248,9

-7,8

241,1

23,7%

Nettoresultaat aandeel
van de groep

199,2

2,1

201,3

168,9

2,4

171,3

17,5%

Netto financiële schuld

269,5

5,5

275,0

126,8

7,3

134,1

105,1%

3.185,0

0

3.185,0

2.420,0

0

2.420,0

31,6%

Orderboek

(*) inclusief resultaten uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures
(**) Herwerkingen in het kader van de Purchase Price Allocation in 2014

Kerncijfers volgens de economische benadering
De hierna vermelde kerncijfers worden voorgesteld volgens de economische benadering, die de
gezamenlijk gecontroleerde ondernemingen evenredig consolideert (vóór 1 januari 2014 toegepaste
boekhoudprincipes).
2015

2014

Evolutie
2015/2014

2.351,0

2.586,9

-9,1%

EBITDA

558,4

501,5

11,3%

Bedrijfsresultaat op activiteit (*)

318,4

259,1

22,9%

Nettoresultaat aandeel van de groep

199,2

168,9

17,9%

Investeringen

373,1

176,5

111,4%

Netto financiële schuld

266,7

212,8

25,3%

In miljoen euro
(zonder herwerkingen voor DEME)

Omzet

(*) Inclusief resultaten uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Omzet (economische benadering)
De omzet van DEME bedraagt 2.351 miljoen euro, een daling met 9,1% ten opzichte van 2014. Het
vorige boekjaar werd gekenmerkt door een uitzonderlijke activiteit in Australië (Wheatstone) en Qatar
(New Doha Port).
In het derde kwartaal van 2015 heeft DEME de werken voor de verbreding en uitdieping van een
vaargeul van het Suezkanaal ter hoogte van het Great Bitter Lake met succes voltooid. In slechts 10
maanden tijd moest 40 miljoen m² worden gebaggerd.
In Singapore voert DEME twee belangrijke projecten uit: de uitbreiding van het eiland Jurong (JIWE),
waar de werken volgens de planning vorderen, en het megaproject Tuas Terminal – fase 1 (TTP1),
dat in de zomer van 2015 van start ging en zes jaar zal duren.
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In Yamal, in Rusland, werd de tweede fase van de baggerwerken in oktober 2015 voltooid.
2015 was ook een druk jaar voor GeoSea, het in offshore maritieme engineering gespecialiseerde
filiaal. Verscheidene belangrijke projecten werden tot tevredenheid van de klanten uitgevoerd,
voornamelijk in Duitsland (project Godewind) en Groot-Brittannië (project Kentish Flat Extention).
GeoSea heeft bovendien de bouw van het offshorewindpark Nordsee One aangevat in de Noordzee
vóór de kust van Duitsland (transport en installatie van 54 windturbines).

Evolutie van de activiteit per specialisatie (economische benadering)
2015

2014

Capital dredging

48%

55%

Maintenance dredging

11%

11%

Fallpipe en landfalls

9%

9%

Environment

9%

7%

Marine works

23%

18%

2.351

2.587

In %

Totaal

Evolutie van de activiteit per geografisch gebied (economische benadering)
2015

2014

Europa (EU)

33%

34%

Europa (niet-EU)

10%

7%

Afrika

30%

14%

4%

6%

Azië en Oceanië

12%

30%

Midden-Oosten

7%

8%

India en Pakistan

4%

1%

2.351

2.587

In %

Noord- en Zuid-Amerika

Totaal

EBITDA en bedrijfsresultaat
Ondanks de daling van de omzet kennen de EBITDA en het bedrijfsresultaat een sterke stijging
tegenover 2014.
De uitvoering en/of voltooiing van belangrijke werven hebben sterk bijgedragen aan deze
uitzonderlijke prestaties.
Orderboek
Het orderboek (3.185 miljoen euro per 31 december 2015) is met 31,6% gestegen tegenover 31
december 2014.
In het eerste semester ontving DEME belangrijke opdrachten in Singapore (project TTP1 met een
waarde van 1 miljard euro), in Nigeria (project Eko Atlantic) en in België (onderhoudsbaggerwerken op
de Schelde).
In het tweede semester sleepte GeoSea twee belangrijke opdrachten in het Verenigd Koninkrijk in de
wacht : de projecten Galloper en Race Bank met een respectievelijke waarde van 342 en 109 miljoen
euro. De werken vangen aan in 2016.

onder embargo tot vrijdag 26 februari 2016 – 07h00 CET - 4
gereglementeerde informatie
Investeringen en netto financiële schuld
De investeringen tijdens het boekjaar bedroegen 373,1 miljoen euro volgens de economische
benadering. Het betreft voornamelijk de verwerving van de offshoreactiva van Hochtief, namelijk de
pontons Wismar, Bremen en Stralsund, het hefvaartuig Thor en 50% van de aandelen van HGO Infra
Sea, de eigenaar van het hefvaartuig Innovation, het krachtigste hefplatform voor de bouw van
windmolenparken op zee.
Daarnaast lanceerde DEME in de laatste maanden de bouw van zes vaartuigen, namelijk:
•
•
•
•
•
•

het zelfvarend hefvaartuig Apollo
het multifunctionele vaartuig Living Stone
de sleephopperzuiger Bonny River (14.500 m²)
de sleephopperzuiger Scheldt River (8.000 m²)
de sleephopperzuiger Minerva (3.500 m²)
het kraanschip Rambiz 4000 (in samenwerkingsverband)

Deze vaartuigen, waarvoor in 2015 voorschotten werden gestort, zullen vanaf 2017 de vloot van
DEME geleidelijk aan versterken.
De lichte verhoging van de behoefte aan bedrijfskapitaal en de voornoemde financieringen worden in
grote mate gecompenseerd door de kasstromen uit de exploitatie.
De netto financiële schuld van DEME bedraagt 266,7 miljoen euro (economische benadering), een
stijging met 53,9 miljoen euro.

Nieuwe divisie
Op het eind van het boekjaar heeft DEME beslist een nieuwe divisie op te richten, met twee nieuwe
filialen: DEME Infra Sea Solutions (DISS) en DEME Infra Marine Contractor (DIMCO), gespecialiseerd
in maritieme burgerlijke bouwkunde. Deze nieuwe divisie past in het streven van DEME om haar
klanten globale, geïntegreerde oplossingen aan te bieden voor baggerwerken en maritieme burgerlijke
bouwkunde.
In dit kader werden de entiteiten CFE Nederland BV en GEKA Bouw BV, directe filialen van CFE, op
het eind van het boekjaar overgebracht naar DIMCO. Tegelijkertijd werd een gedeelte van het
personeel burgerlijke bouwkunde van CFE eveneens overgeplaatst naar DIMCO.

Pool Contracting
Kerncijfers
Evolutie
2015/2014

In miljoen euro

2015

2014

Omzet

945,1

1.073,3

-11,9%

Bedrijfsresultaat (*)

-34,9

-7,5

-

Nettoresultaat aandeel van de groep

-34,1

-14,5

-

Orderboek

966,0

1.127,2

-14,3%

(*) Inclusief de resultaten uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures.
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Omzet
In miljoen euro

2015

2014

Evolutie in %

741,1

805,3

-8,0%

91,8

116,3

-21,1%

Gebouwen Benelux

531,7

523,1

+1,6%

Gebouwen Internationaal

117,6

165,9

-29,1%

Multitechnieken en Rail Infra

204,0

268,0

-23,9%

Totaal Contracting

945,1

1.073,3

-11,9%

Bouw
Burgerlijke bouwkunde

De omzet bedraagt 945,1 miljoen euro, een daling met 11,9% (-8,1% bij constante perimeter).
De burgerlijke bouwkunde kende een nieuwe daling van de activiteit, vooral in Vlaanderen, terwijl de
marktomstandigheden in België erg moeilijk bleven.
De activiteit Gebouwen in België kende echter in 2015 een lichte groei, vooral bij CFE Bouw
Vlaanderen, dat een historisch hoge omzet boekte.
Op het internationale vlak neemt de activiteit in Subsaharaans Afrika beduidend af na het onderbreken
van de werf van het Ministerie van Financiën in Tsjaad.
De verkoop van de wegenbouwactiviteit in het begin van het boekjaar had een impact van 44,6
miljoen euro op de omzet van de divisie Multitechnieken en Rail Infra.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van de pool is in 2015 sterk achteruitgegaan. Het verlies bedraagt 34,9 miljoen
euro, tegenover 7,5 miljoen in 2014.
Verscheidene factoren verklaren dit verlies:
•

bijkomende moeilijkheden op de werven van het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid en Eko
Tower in Lagos, Nigeria,
de moeilijke uitvoering van verscheidene werven van gebouwen in Brussel,
het einde van de herstructurering in Hongarije en Slowakije, die op het resultaat bleef wegen.

•
•

Deze negatieve resultaten mogen echter de goede prestaties van VMA, CFE Bouw Vlaanderen, CFE
Polska, BPC Wallonie en de entiteiten van de divisie Rail Infra niet in de schaduw stellen.

Orderboek
In miljoen euro

31 december 2015

31 december 2014

Evolutie in %

800,8

945,3

-15,3%

50,6

169,3

-70,1%

Gebouwen Benelux

601,0

651,0

-7,8%

Gebouwen Internationaal

149,2

125,1

19,3%

Multitechnieken en Railinfra

165,2

181,8

-9,2%

Totaal Contracting

966,0

1.127,2

-14,3%

Bouw
Burgerlijke bouwkunde
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Het orderboek van de groep daalt met 14,3%.
De terugval is vooral groot in de burgerlijke bouwkunde, na de overdracht van de activiteiten
maritieme burgerlijke bouwkunde aan DEME.
Het orderboek van de Gebouwen divisie in België blijft op een hoog peil, onder meer dankzij het
verkrijgen van de projecten Agora in Louvain-la-Neuve, Palatium in Brussel en de afwerking van het
ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen.
Er werden ook veel orders ontvangen in Luxemburg (onder meer de bestelling voor het Lycée
Français) en in Polen, waar het orderboek met meer dan 170% groeit.
In Nigeria sleepte CFE een contract voor leveringen van uitrustingen voor een plaatselijke
ontwikkelaar in de wacht.

Risico in Tsjaad
In het tweede semester werd het Grand Hôtel tot tevredenheid van de klant opgeleverd en werd een
bedrag van 6 miljoen euro geïnd. CFE blijft samen met de overheid van Tsjaad een oplossing zoeken
voor de financiering van het saldo van de onbetaalde vorderingen.
De netto blootstelling van CFE aan dit land bedraagt iets meer dan 60 miljoen euro.

Reorganisatie van de pool Contracting
In het tweede semester van 2015 werden de activiteiten Multitechnieken, Rail Infra en Gebouwen in
België, Luxemburg, Polen en Tunesië overgebracht naar CFE Contracting NV, de overkoepelende
vennootschap van de pool en een 100% filiaal van CFE NV.
De raad van bestuur heeft het dagelijkse bestuur van CFE Contracting toevertrouwd aan een
executief comité met vier leden, voorgezeten door Raymund Trost, CEO van CFE Contracting.
Aan het eind van het boekjaar werden de activiteiten maritieme burgerlijke bouwkunde van CFE
overgedragen aan DIMCO.
Deze interne reorganisatie gaat samen met een wijziging van de perimeter van het segment
Contracting vanaf 1 januari 2016. Ze zal zich uitsluitend beperken tot de activiteiten van CFE
Contracting en haar filialen. De activiteiten van CFE die niet werden overgedragen aan CFE
Contracting of aan DEME zullen voortaan onder het segment Holding worden opgenomen. Het betreft
werven in uitvoering in niet-maritieme burgerlijke bouwkunde in België en in de internationale
gebouwen buiten Luxemburg, Polen en Tunesië.

De onderstaande tabel toont de kerncijfers van de pool Contracting in zijn nieuwe configuratie (proforma cijfers).
In miljoen euro

2015

Omzet

718,9

Netto resultaat
Orderboek

9,7
836,3
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Pool Vastgoedontwikkeling
Kerncijfers
Evolutie
2015/2014

In miljoen euro

2015

2014

Omzet

27,2

45,6

-40,4%

Bedrijfsresultaat (*)

7,7

7,1

+8,5%

Nettoresultaat aandeel van de groep

7,0

4,3

+ 62,8%

(*) inclusief winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Evolutie van het vastgoedbestand
31 december 2015

31 december 2014

Commercialiseringsbestand

14

16

Bouwbestand

34

57

Ontwikkelingsbestand

71

61

119

134

In miljoen euro

Totaal

Verwervingen
In de loop van het jaar werden verscheidene grondposities aangekocht, zowel in Luxemburg (project
Route d'Esch in Luxemburg-Stad) als in België, waar BPI het project Voltaire in Schaarbeek en het
project Les Rives in Anderlecht (in samenwerkingsverband) zal ontwikkelen.

Commercialisering
BPI is met succes de commercialisering gestart van de derde en vierde fase van het residentiële
project Ocean Four in Gdansk en van een eerste gebouw op de site Erasmus Gardens in Anderlecht.
In Oostende is de derde fase van het project Oosteroever begonnen.
In augustus heeft Belgian Land een participatie van 50% genomen in de tweede fase van het project
'Les Hauts Prés' in Ukkel (200 wooneenheden die vanaf 2016 zullen worden ontwikkeld).
In het tweede semester heeft BPI een rust- en verzorgingstehuis op de vroegere site van Solvay in
Elsene opgeleverd aan een institutionele investeerder. In de loop van het boekjaar werden ook
verscheidene grondposities verkocht.
In Luxemburg werd de nieuwe zetel van G4S tot tevredenheid van de klant opgeleverd.

Nettoresultaat
Het aanhoudende commercialiseringsritme van de lopende programma's en de
verkopen verklaren de sterke stijging van het nettoresultaat (+62,8%).

gerealiseerde

Reorganisatie van de pool vastgoedontwikkeling
In de loop van het jaar werden alle projecten voor vastgoedontwikkeling van de groep ondergebracht
bij BPI NV, de nieuwe overkoepelende vennootschap van de pool vastgoedontwikkeling.
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Pool PPS – Concessies
Kerncijfers
In miljoen euro

Evolutie
2015/2014

2015

2014

Omzet

1,4

0,8

+75,0%

Bedrijfsresultaat (*)

1,3

2,5

-48,0%

Nettoresultaat aandeel van de groep

1,1

2,2

-50,0%

(*) inclusief resultaten uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

2015 was een overgangsjaar voor Rent-A-Port, met voornamelijk de lancering van ontsluitingswerken
in Oman (havenzone van Duqm) en in Vietnam, waar eind 2014 nieuwe uitbreidingen van de
concessie in de havenzone van Dinh Vu werden verkregen.

Vanaf 1 januari 2016 zullen de financiële staten van de entiteiten van de pool PPS-Concessies
worden opgenomen in het segment 'Holding'.

Holding & eliminaties

In miljoen euro

Netto resultaat aandeel van de groep
Eliminatie tussen polen
Totaal Holding & Eliminaties

Evolutie
2015/2014

2015

2014

-0,3

-2,7

n.s.

0,0

-0,4

n.s.

-0,3

-3,1

n.s.

De opbrengst van 8,7 miljoen euro van de verkoop van de vennootschap Aannemingen Van Wellen
NV aan de groep Willemen werd meer dan gecompenseerd door de herstructureringskosten, de
financiële kosten en de waardeverminderingen van activa.

Vanaf 1 januari 2016 zullen de niet-overgedragen activiteiten van CFE NV, met inbegrip van de PPSConcessies, deel uitmaken van het segment Holding.
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3. Samenvatting van de resultaten
3.A.1 Geconsolideerde staat van het globaal resultaat
2015

2014

3.239.406

3.510.548

Opbrengsten uit aanverwante activiteiten
Aankopen
Bezoldigingen en sociale lasten
Andere exploitatiekosten
Afschrijvingskosten
Waardevermindering van goodwill

109.005
-1.831.454
-547.043
-482.581
-255.312
-3.116

80.518
-2.093.355
-583.211
-449.834
-243.746
-521

Bedrijfsresultaat op activiteit

228.905

220.399

Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)

Omzet

36.759

20.124

265.664

240.523

-31.720
-869

-31.909
16.156

Financieel resultaat

-32.589

-15.753

Resultaat vóór belastingen

233.075

224.770

-59.051

-65.249

174.024

159.521

937

357

174.961

159.878

2015

2014

Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Bedrijfsresultaat
Financieringskosten
Overige financiële lasten en opbrengsten

Winstbelastingen

Resultaat van het boekjaar
Minderheidsbelangen

Resultaat – aandeel van de groep

Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Resultaat van het boekjaar
Financiële instrumenten – veranderingen in de reële waarde
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastingen

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
Uitgestelde belastingen

Andere elementen van het globaal resultaat die later
niet geherklasseerd zullen worden naar het resultaat,
na belastingen
Totaal 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)

174.024
-6.366
-4.088
1.783

159.521
-8.750
-2.126
2.974

-8.671

-7.902

-197

-1.679

1.099

-997

902

-2.676

-7.769

-10.578

166.255

148.943

166.489
-234

149.586
-643

6,91
6,58

6,32
5,91
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3.A.2 Geconsolideerde staat van de financiële toestand
Boekjaar afgesloten op 31 december
(duizend euro)
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Overige financiële vaste activa
Langlopende afgeleide instrumenten
Overige vaste activa
Uitgestelde belastingsvorderingen

2015

2014

97.886
175.222
1.727.679
151.377
129.501
1.381
19.280
103.345

98.491
177.082
1.503.275
159.290
109.341
674
20.006
115.322

2.405.671

2.183.481

77.946
1.192.977
125.029
8.514
70
0
491.952

105.278
1.082.504
104.554
4.220
467
31.447
703.501

Totaal vlottende activa

1.896.488

2.031.971

Totaal van de activa

4.302.159

4.215.452

41.330
800.008
607.012
-7.448
-10.710
-6.915
1.423.277
11.123

41.330
800.008
488.890
-8.350
-6.127
-2.124
1.313.627
7.238

1.434.400

1.320.865

41.054
44.854
17.145
305.216
398.897
33.359
150.053

41.806
40.676
80.665
306.895
378.065
12.922
139.039

Totaal langlopende verplichtingen

990.578

1.000.068

Voorzieningen voor courante risico’s
Handelsschulden en andere bedrijfsschulden
Actuele belastingverplichtingen
Financiële schulden
Kortlopende afgeleide instrumenten
Passiva aangehouden voor verkoop
Andere kortlopende verplichtingen

64.820
1.184.886
88.215
110.558
35.146
0
393.556

48.447
1.099.309
80.264
206.671
24.948
19.164
415.716

Totaal kortlopende verplichtingen

1.877.181

1.894.519

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

4.302.159

4.215.452

Totaal vaste activa
Voorraden
Handelsvorderingen en overige bedrijfsvorderingen
Overige vlottende activa
Kortlopende afgeleide instrumenten
Financiële vlottende activa
Vaste activa aangehouden voor verkoop
Geldmiddelen en kasequivalenten

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

Eigen vermogen
Pensioenverplichtingen en personeelsbeloningen
Voorzieningen
Andere langlopende verplichtingen
Obligatieleningen
Financiële schulden
Langlopende afgeleide instrumenten
Uitgestelde belastingverplichtingen

.
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3.A.3 Commentaar op de geconsolideerde staat van de financiële toestand, de
kasstromen en de investeringen
Het eigen vermogen van CFE werd in 2015 opnieuw versterkt: het bedraagt 1.434,4 miljoen euro
tegenover 1.320,9 miljoen euro op 31 december 2014.
De netto financiële schuld(*) bedraag 322,7 miljoen euro, een stijging met 134,6 miljoen euro
tegenover 31 december 2014. Deze schuld is opgesplitst in een langetermijnschuld van 814,7 miljoen
euro en een positieve nettokaspositie van 492 miljoen euro.
CFE beschikt voor de algemene financiering van de vennootschap over bevestigde kredietlijnen op
middellange termijn ten belope van 125 miljoen euro, waarvan 75 miljoen euro op 31 december 2015
niet wordt gebruikt. De 'bankcovenanten' worden zowel door CFE als door DEME nageleefd.
(*) De netto financiële schuld houdt geen rekening met de reële waarde van de afgeleide producten, die op 31 december 2015 een passief van 59
miljoen euro vertegenwoordigen.

Boekjaar afgesloten op 31 december

2015

2014

(duizend euro)

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

334.981

606.725

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

-258.879

-163.607

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

-288.024

-177.548

Netto toename/afname van de liquide middelen

-211.921

265.570

Eigen vermogen aandeel van de groep bij opening

1.313.627

1.193.153

Eigen vermogen aandeel van de groep bij sluiting

1.423.277

1.313.627

Nettoresultaat aandeel van de groep van het jaar

174.961

159.878

13,3%

13,4%

ROE
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1.313.627

7.238

1.320.865

Globaal resultaat
van het boekjaar

174.961

902

-4.583

-4.791

166.489

-234

166.255

Dividenden aan
aandeelhouders

-50.626

Minderheidsbelangen

Reserve
afdekkingsinstrumenten

-50.626

-50.626

Dividenden
minderheidsbelangen
Wijziging
consolidatiekring
December 2015

-6.213
41.330

800.008

607.012

-7.448

-10.710

-6.915

Totaal

-2.124

Eigen vermogen –
aandeel van de
groep

-6.127

Omrekeningsverschillen

-8.350

41.330

Toegezegde
pensioenplannen

Ingehouden winsten

488.890

December 2014

Kapitaal

800.008

(duizend euro)

Uitgiftepremie

3.A.4 Geconsolideerde staat van het eigen vermogen voor de periode
afgesloten op 31 december 2015

-2.094

-2.094

-6.213

6.213

0

1.423.277

11.123

1.434.400

3.A.5 Kerncijfers per aandeel
31 december 2015
Totaal aantal aandelen
Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening na
aftrek van de netto financiële lasten, per
aandeel
Nettoresultaat toekenbaar aan de groep
per aandeel

31 december 2014

25.314.482

25.314.482

9,21

8,88

6,91

6,32

3.B.1 Resultaat CFE NV (volgens Belgische normen)
(in duizend euro)

Bedrijfsopbrengsten

2015

2014

273.031

376.996

Bedrijfsresultaat

-9.445

505

Netto financieel resultaat

66.910

47.561

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening

57.465

48.066

108.529

4

Uitzonderlijke kosten

-41.606

-11.131

Resultaat vóór belastingen

124.388

36.939

Uitzonderlijke opbrengsten

Belastingen
Resultaat van het boekjaar

-374

113

124.014

37.052

De omzet van CFE NV is beduidend gedaald. Dit wordt verklaard door de verkoop van de
activiteitentak 'Gebouwen Vlaanderen' op 1 juli 2015 en door de daling van de activiteit burgerlijke
bouwkunde en gebouwen in het Brussels Gewest.
Het bedrijfsresultaat is negatief beïnvloed door de zware verliezen op het project van het
waterzuiveringsstation Brussel-Zuid en de moeilijke uitvoering van enkele werven in Brussel.
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De stijging van de van filialen ontvangen dividenden verklaart de positieve evolutie van het financiële
resultaat.
De uitzonderlijke winsten en verliezen bestaan voornamelijk uit meerwaarden en minderwaarden uit
de afstand van de filialen Vastgoedontwikkeling en Contracting. Met uitzondering van de transactie
met de groep Willemen, betreft het overdrachten binnen de groep die geen impact hebben op de
geconsolideerde rekeningen.

3.B.2 Balans CFE NV na winstverdeling (volgens Belgische normen)
(in duizend euro)

31 december 2015

31 december 2014

Activa
Vaste activa
Vlottende activa

Totaal van de activa

(in duizend euro)

1.332.944

1.408.686

327.577

330.753

1.660.521

1.739.439

31 december 2015

31 december 2014

Passiva
1.193.150

1.129.891

58.923

61.553

Schulden op lange termijn

152.580

113.439

Schulden op korte termijn

255.868

434.556

Totaal van de passiva

1.660.521

1.739.439

Eigen vermogen
Voorzieningen voor risico’s en kosten

4. Informatie over de vooruitzichten
Het goed gevulde orderboek van DEME laat toe een stevige activiteit te verwachten in 2016. De
EBITDA winstmarge uitgedrukt in percent van de omzet zou terug op een historisch gemiddelde
moeten komen.
De polen Contracting (nieuwe perimeter) en vastgoedontwikkeling zouden een positieve bijdrage
moeten leveren tot het operationeel resultaat van de groep in 2016.
Het resultaat van de Holding (inbegrepen de PPS-Concessies en de niet overgedragen activiteiten)
zal sterk afhankelijk zijn van de terugbetaling van de vordering op de overheid van Tsjaad.

5. Vergoeding van het kapitaal
De raad van bestuur van CFE NV stelt aan de algemene vergadering van 4 mei 2016 de uitkering voor
van een bruto dividend per aandeel van 2,40 euro. Dit komt overeen met 1,752 euro netto en een
uitkering van 60.754.756 euro.
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6. Informatie over het aandeel
Bij de sluiting van het boekjaar bedroeg het maatschappelijk kapitaal van CFE 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.
In uitvoering van de wet van 21 december 2013 en conform haar bepalingen, werden 18.960
aandelen waarvan de houder zich op de dag van de verkoop niet had bekendgemaakt, in juli 2015 van
rechtswege op Euronext Brussels verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt bij de Deposito- en
Consignatiekas gestort totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende
heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt.
De persoon die een teruggave vraagt, is een boete verschuldigd die berekend wordt per jaar
achterstand vanaf 1 januari 2016, gelijk aan 10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de
aandelen die het voorwerp zijn van de vraag om teruggave. Dit betekent dat na 2025 de aandelen
waardeloos zullen zijn voor hun houder.
Op 31 december 2015 was het aandeelhouderschap van CFE als volgt samengesteld:
Aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

25.314.482

aandelen op naam
gedematerialiseerde aandelen

18.405.021
6.909.461

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

15.289.521 aandelen hetzij 60,40%

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

3.066.460 hetzij 12,11%

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

7. Corporate governance
De Raad van Bestuur zal aan de gewone algemene vergadering voorstellen om het
bestuurdersmandaat van de heer Christian Labeyrie en de heer Philippe Delusinne te verlengen voor
een termijn van vier (4) jaar die afloopt op het einde van de algemene vergadering van mei 2020. De
heer Philippe Delusinne beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526 ter van het
Wetboek van Vennootschappen en van de Belgisch Corporate Governance Code 2009.
De Raad van Bestuur zal aan de gewone algemene vergadering ook voorstellen om over te gaan tot
de benoeming van mevrouw Leen Geirnaerdt voor een termijn van vier (4) jaar die afloopt op het
einde van de algemene vergadering van mei 2020. Mevrouw Leen Geirnaerdt beantwoordt aan de
onafhankelijkheidscriteria van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de
Belgisch Corporate Governance Code 2009.
Mevrouw Leen Geirnaerdt is lid van het executief comité en CFO van de Nederlandse maatschappij
USG People NV.
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Onder voorbehoud van goedkeuring door de ondernemingsraad wordt aan de algemene vergadering
voorgesteld het mandaat van de commissaris, Deloitte, Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA,
vertegenwoordigd door de heren Michel Denayer en Rik Neckebroeck, voor een termijn van drie jaar
te verlengen.

Na afloop van de gewone algemene vergadering van 4 mei zal de raad van bestuur worden
voorgezeten door de heer Luc Bertrand.
De raad van bestuur dankt C.G.O. NV, vertegenwoordigd door de heer Philippe Delaunois,
CONSUCO NV, vertegenwoordigd door de heer Alfred Bouckaert, en de heer Jan Steyaert voor hun
bijdrage, hun steun en de bekwaamheid die zij hebben bijgedragen tijdens hun bestuurdersmandaat
bij CFE. Hun bestuurdersmandaat, dat na de volgende gewone algemene vergadering vervalt, zal
niet worden vernieuwd.

8. Agenda van de aandeelhouder
 gewone algemene aandeelhoudersvergadering: 4 mei 2016
 publicatie van de tussentijdse verklaring:

20 mei 2016 (vóór beurstijd)

 uitbetaling van het dividend:

26 mei 2016

 publicatie van de halfjaarlijkse resultaten:

30 augustus 2016 (vóór beurstijd)



22 november 2016 (vóór beurstijd)

publicatie van de tussentijdse verklaring:

De commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Pierre-Hugues
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.
* *
*
CFE is een industriële Belgische groep die actief is in 3 verschillende vakgebieden: Bagger- en
maritieme werken, Contracting en Vastgoedontwikkeling.
CFE is wereldwijd actief voornamelijk door haar activiteit Bagger- en maritieme werken, die wordt
uitgevoerd door haar 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

