PERSMEDEDELING
CFE
 Groei van de omzet met 18,9%
 Groei van het bedrijfsresultaat met 33,8%
 Stijging van orderboek met 3,5%

Op 25 augustus 2017 is de raad van bestuur van CFE samengekomen om de halfjaarlijkse financiële
staten per 30 juni 2017 op te stellen.

1. Kerncijfers 1ste semester 2017
In miljoen euro

Omzet
Zelffinancieringscapaciteit (EBITDA) (*)
In % van de omzet

1ste semester 2017
1.455,9

1ste semester 2016
1.224,5

226,0

182,2

15,5%

14,9%

Bedrijfsresultaat activiteiten (*)
In % van de omzet

116,3

70,5

8,0%

5,8%

Bedrijfsresultaat (EBIT) (*)
In % van de omzet

101,0

75,5

6,9%

6,2%

Nettoresultaat aandeel van de groep
In % van de omzet
Nettoresultaat aandeel van de groep per
aandeel (in euro)

67,8

53,0

4,7%

4,3%

2,68

2,10

Evolutie
18,9%
24,0%
65,0%
33,8%
27,9%
27,6%

(*) De definities worden gegeven in de rubriek 'Geconsolideerde rekeningen' van het tussentijds verslag.

In miljoen euro

Eigen vermogen aandeel van de groep
Netto financiële schuld
Orderboek

30 juni 2017

31 december 2016

Evolutie

1.540,8

1.521,6

1,3%

275,8

213,1

29,4%

4.923,1

4.756,7

3,5%

2. Analyse, per activiteitenpool, van de resultaten en het orderboek
Pool Baggerwerken, Milieu, Offshore en Infra
Kerncijfers (*)
1ste semester 2017

1ste semester 2016

1.097,7

802,1

36,8%

195,4

185,3

5,4%

Bedrijfsresultaat (**)

69,1

78,3

-11,7%

Nettoresultaat aandeel
van de groep

45,1

54,1

-16,6%

In miljoen euro

Omzet
EBITDA (**)

Evolutie

(*) Inclusief herwerkte bedragen conform de boeking tegen reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van DEME na de verwerving
van de bijkomende 50% van de aandelen van DEME op 24 december 2013.
(**) De definities worden gegeven in de rubriek 'Geconsolideerde rekeningen' van het tussentijds verslag.

In miljoen euro

30 juni 2017

Orderboek
Netto financiële schuld

31 december 2016

Evolutie

3.845,0

3.800,0

1,2%

232,9

155,0

50,3%

Kerncijfers volgens economische benadering
De hierna vermelde kerncijfers worden voorgesteld volgens de economische benadering, dewelke de
gezamenlijk gecontroleerde ondernemingen proportioneel consolideert (vóór 1 januari 2014 toegepaste
boekhoudprincipes).
In miljoen euro
(uitgezonderd herwerkingen
voor DEME)

1ste semester 2017

Omzet
EBITDA
Bedrijfsresultaat op
activiteit
Nettoresultaat aandeel
van de groep
Investeringen

1ste semester 2016

Evolutie

1.102,9

803,1

37,3%

194,4

195,2

-0,4%

79,8

84,7

-5,8%

46,1

54,0

-14,6%

264,1

112,6

134,6%

Omzet (economische benadering)
De omzet van DEME bedraagt 1.102,9 miljoen euro (803,1 miljoen euro in het eerste semester 2016).
GeoSea (filiaal van DEME, gespecialiseerd in complexe offshore projecten) kende een intense activiteit
die voornamelijk voortkwam uit vier belangrijke projecten: Rentel, Merkur, Hohe See en Galloper.
In Duitsland, vóór de kust van de Noordzee, voltooide GeoSea begin juli de plaatsing van 66 monopiles
van het windpark Merkur en ging de fabricage van de funderingen voor het project Hohe See (en zijn
uitbreiding Albatros) van start.

Vóór de Belgische kust begon de ‘Innovation’, de parel van de vloot van GeoSea, begin juli met de
plaatsing van de 42 monopiles van het windpark Rentel. In het eerste semester van 2017 bestond de
activiteit in het ontwerp en de fabricage van de monopiles en de transitiestukken.
In Groot-Brittannië is het project Galloper, op 27 km vóór de kust van Suffolk, vrijwel voltooid: de 56
funderingen zijn geïnstalleerd en de laatste hand wordt gelegd aan de secundaire werken.
Voor de divisie Baggerwerken was de activiteit in het eerste semester 2017 echter lager dan in het
eerste semester 2016, als gevolg van een vertraging van de start en de gunning van verscheidene
projecten, voornamelijk in het Midden-Oosten en Azië. Deze situatie uit zich in een daling van de
benuttingsgraad van de vloot, met een negatieve impact op de resultaten van DEME.
In het eerste semester heeft DEME twee belangrijke projecten in Singapore voortgezet: de uitbreiding
van het eiland Jurong (JIWE) en het project Tuas Terminal – fase 1 (TTP1). DEME heeft ook een
project voor een havenuitbreiding in Port Louis (Mauritius) binnen de vooropgestelde termijn
opgeleverd. De onderhoudsactiviteit bleef op een hoog peil, vooral in België, Duitsland en Afrika.

Evolutie van de activiteit per specialisatie (economische benadering)
In %

1ste semester 2017

1ste semester 2016

Capital dredging

23%

44%

Maintenance dredging

12%

14%

Fallpipe en landfalls

6%

4%

Environment

8%

13%

Civil works

3%

3%

48%

22%

100%

100%

Marine works
Totaal

Evolutie van de activiteit per geografisch gebied (economische benadering)
In %

Europa (EU)
Europa (niet-EU)
Afrika

1ste semester 2017
68%

1ste semester 2016
50%

3%

2%

11%

15%

3%

7%

Azië en Oceanië

12%

16%

Midden-Oosten

1%

4%

Noord- en Zuid-Amerika

India en Pakistan
Totaal

2%

6%

100%

100%

EBITDA en bedrijfsresultaat (economische benadering)
De EBITDA-marge, uitgedrukt in percentage van de omzet, bedraagt 17,6% en benadert het historische
gemiddelde, zoals voorzien.

Orderboek
Het orderboek van DEME is met 1,2% gestegen en bedraagt 3.845 miljoen euro op 30 juni 2017.
In de loop van het eerste semester 2017 werden verscheidene belangrijke opdrachten verworven:


In januari sleepte DEME verscheidene baggercontracten in India en op de Maldiven in de wacht
voor een totale waarde van ongeveer 100 miljoen euro.



DEME verkreeg ook het DBM-contract voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud gedurende
15 jaar van het eerste vak van de RijnlandRoute in Nederland. Het project, dat zal worden
uitgevoerd door DIMCO (een in burgerlijke bouwkunde gespecialiseerde dochter van DEME)
en haar partners, heeft betrekking op de bouw van een geboorde tunnel van 2,2 km, de aanleg
van een nieuwe weg van 4 km en de verbreding van 12 km autoweg.



Op 21 februari 2017 trad het EPCI-contract Hohe See in werking na de afronding van de
financiering. Dit contract heeft betrekking op het ontwerp, de fabricage, het transport en de
installatie van 71 funderingen voor windturbines van het offshore park Hohe See, op ongeveer
90 km ten noorden van het eiland Borkum in de Duitse Noordzee. Eind juni 2017 verwierf
GeoSea een bijkomende opdracht voor de fabricage en installatie van 16 funderingen voor
windturbines en een transformatormodule voor het offshore windpark Albatros, dat aan Hohe
See grenst en voor dezelfde klant wordt gebouwd.



In april verwierf het Duitse filiaal van DEME een opdracht voor onderhoudsbaggerwerken op de
Elbe. Dit contract voor een periode van twee jaar heeft betrekking op 116 km tussen Hamburg
en de Noordzee.



In mei verkreeg DEME verscheidene contracten in Afrika voor een totale waarde van 125
miljoen euro. Het betreft voornamelijk een onderhoudscontract voor vijf jaar voor het
toegangskanaal van de gasterminal van Soyo in Angola en een contract voor kustbescherming
in Cotonou, Benin.

Investeringen en netto financiële schuld
De investeringen in het eerste semester 2017 bedragen 264,1 miljoen euro volgens de economische
benadering, een sterke stijging tegenover het eerste semester 2016 (112,6 miljoen euro), vanwege de
uitbreiding van het investeringsprogramma.
In februari 2017 heeft DEME de bestelling van twee bijkomende vaartuigen bevestigd voor een totaal
budget van ongeveer 500 miljoen euro:


'SPARTACUS', een snijkopzuiger met een totaal vermogen van 44.180 kW. Dit wordt het
krachtigste en meest geavanceerde schip ter wereld in zijn categorie. Hij zal vooral geschikt zijn
voor baggerwerken op rotsbodems en in de hardste grondsoorten, ook op volle zee ('Smart
Mega Cutter Suction Dredger').



'ORION', een kraanschip met dynamische positionering en een totaal vermogen van 44.180
kW; zijn hijsvermogen van 5.000 ton tot op meer dan 50 m zal een inzet mogelijk maken in
bouwwerken op volle zee, zoals de constructie van de grootste offshore windparken, de levering
van offshore diensten voor klanten in de gas- en oliesector, en de ontmanteling van oude
structuren op zee.

Het baggerschip Minerva, met een capaciteit van 3.500 m², werd op 23 juni 2017 in Zeebrugge gedoopt.
In juli 2017 heeft GeoSea een akkoord met DONG Energy en Siemens bekendgemaakt voor de
overname van het bedrijf A2SEA in het tweede semester van 2017. De afronding van de transactie is
op zeer korte termijn voorzien. Ze zal een impact van naar schatting 170 miljoen euro hebben op de
netto schuld van DEME.

A2SEA, gevestigd in het Deense Fredericia, is eigendom van DONG Energy en Siemens. Het heeft
filialen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. A2SEA heeft in de afgelopen maanden haar activiteiten
geherstructureerd dewelke hebben geleid tot een forse inkrimping van haar personeelbestand, de
verkoop van een gedeelte van haar vloot en van haar filiaal gespecialiseerd in de plaatsing van
onderzeese kabels. GeoSea zal dus een gesaneerde structuur overnemen.
A2SEA is gespecialiseerd in de plaatsing van masten en windturbines in West-Europa. Het telt ongeveer
160 hooggekwalificeerde en gespecialiseerde werknemers. Het orderboek bedraagt 141 miljoen euro
op 30 juni 2017. A2SEA is de eigenaar van twee met de nieuwste technologie uitgeruste schepen, die
in 2012 en 2014 werden geleverd (de Sea Installer en de Sea Challenger).
Door de marktleider in het domein van de plaatsing van masten en windturbines in Europa te verwerven,
vervolledigt GeoSea met deze overname haar dienstengamma.

Netto financiële schuld
De netto financiële schuld van DEME bedraagt 232,9 miljoen euro op 30 juni 2017 (235,2 miljoen euro
volgens de economische benadering).
Ondanks de sterke stijging van de investeringen neemt de netto financiële schuld in het eerste semester
2017 met slechts 77,9 miljoen euro toe, dankzij de operationele kasstromen en de verbetering van de
behoefte aan werkkapitaal.

Pool Contracting
Kerncijfers
In miljoen euro

Omzet
Bedrijfsresultaat (*)
Nettoresultaat aandeel van de
groep

1ste semester 2017

1ste semester 2016

Evolutie

351,2

400,5

-12,3 %

14,8

7,6

94,7%

8,8

4,1

114,6%

(*) De definities worden gegeven in de rubriek 'Geconsolideerde rekeningen' van het tussentijds verslag.

In miljoen euro

30 juni 2017

31 december 2016

Evolutie

Order boek

960,6

850,5

12,9%

Netto financiële schuld

-84,4

-92,0

-8,3%

Omzet
In miljoen euro

Bouw
Gebouwen België
Gebouwen Internationaal
Multitechnieken
Rail infra & Utility Networks
Totaal Contracting

1ste semester 2017

1ste semester 2016

Evolutie

242,9

293,5

-17,2%

177,9

226,6

-21,4%

65,0

66,9

-2,8%

74,9

76,2

-1,7%

33,4

30,8

8,4%

351,2

400,5

-12,3%

De omzet van de pool Contracting bedraagt 351,2 miljoen euro, een daling met 12,3% ten opzichte van
het eerste semester 2016.
De daling van de activiteit heeft vooral betrekking op de Belgische entiteiten van de divisie Bouw:
verscheidene belangrijke werven (waaronder het winkelcentrum Docks) werden in het tweede semester
2016 opgeleverd, terwijl de nieuwe grote projecten nog geen belangrijke activiteit voortbrengen. In
Vlaanderen worden de laatste werven in het kader van de publiek-private samenwerking 'Scholen van
Morgen' weldra opgeleverd.
In Luxemburg blijft de activiteit op een hoog peil. Het vastgoedcomplex Kons werd in maart 2017
opgeleverd en de bouw van het Lycée Français verloopt volgens plan.

Bedrijfsresultaat
CFE Contracting boekte een bedrijfsresultaat van 14,8 miljoen euro, een stijging met 94,7% tegenover
het eerste semester 2016.
Alle divisies hebben positief bijgedragen aan het bedrijfsresultaat van de pool.
Deze positieve evolutie is vooral toe te schrijven aan de divisie Bouw.
In Multitechnieken noteert VMA een groei van zowel de omzet als het resultaat, terwijl de entiteiten van
de divisie Rail infra & Utility Networks hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat van de pool globaal hebben
vergroot.

Orderboek
30 juni 2017

31 december 2016

Evolutie

737,5

648,7

13,7%

Gebouwen België

520,3

505,0

3,0%

Gebouwen Internationaal

217,2

143,7

51,1%

155,9

143,4

8,7%

67,2

58,4

15,1%

960,6

850,5

12,9%

In miljoen euro

Bouw

Multitechnieken
Rail infra & Utility Networks
Totaal Contracting

Het orderboek is in het eerste semester 2017 met 12,9% gestegen.
De meeste entiteiten van de pool hebben veel opdrachten ontvangen, in het bijzonder in Brussel en in
Polen, waar CFE Polska twee belangrijke projecten in de wacht heeft gesleept; het eerste in Gdansk
(residentieel project) en het tweede in Zabrze, in het zuiden van het land (uitbreiding van een
winkelcentrum). In Luxemburg heeft CLE de opdracht voor het project Naos verworven (gemengd
gebouw met kantoren en commerciële oppervlakten).

Thesaurie
De pool Contracting beschikt over een netto kaspositie van 84,4 miljoen euro (92,0 miljoen euro op 31
december 2016).

Van Laere
De raden van bestuur van Ackermans & van Haaren en CFE bestuderen het samenbrengen van de
activiteiten van de groep Van Laere en CFE Contracting onder CFE.
De groep Van Laere, een toonaangevende algemene aannemer in België, realiseerde in 2016 een
omzet van 195 miljoen euro. Ze is een 100% deelneming van Ackermans & van Haaren. De
belangrijkste entiteiten van de groep Van Laere zijn Algemene Aannemingen Van Laere NV, de groep
Thiran NV en Arthur Vandendorpe NV.
Ondanks het feit dat deze transactie niet valt onder artikel 524 W.Venn., heeft de raad van bestuur van
CFE op 23 juni 2017 toch beslist om een comité van onafhankelijke bestuurders op te richten. Dit comité
is samengesteld uit Ciska Servais BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Ciska Servais, Pas de Mots
BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Geirnaerdt, en de heer Philippe Delusinne. Dit comité
heeft als taak om de aard en de modaliteiten van deze transactie te beschrijven, om het voor- of nadeel
voor CFE en haar aandeelhouders te beoordelen en om de financiële gevolgen te waarderen. Op basis
hiervan zal de raad van bestuur van CFE haar finale beslissing nemen.
De transactie zou afgerond kunnen worden in de loop van het vierde kwartaal van 2017, na de uitvoering
van een boekenonderzoek dat reeds werd aangevat.
Deze transactie is in twee opzichten interessant voor CFE Contracting:



De aanwezigheid in Vlaanderen versterken en de samenwerking met de vastgoedfilialen van
de groep Ackermans & van Haaren;
Het genieten van schaalvoordelen, vormen van synergie en het delen van goede praktijken.

Pool Vastgoedontwikkeling
Kerncijfers
In miljoen euro

Omzet
Bedrijfsresultaat (*)
Nettoresultaat aandeel van de
groep

1ste semester
2017

1ste semester
2016

Evolutie

7,1

7,6

-6,6%

19,3

0,5

n.s.

18,8

-0,8

n.s.

(*) De definities worden gegeven in de rubriek 'Geconsolideerde rekeningen' van het tussentijds verslag.

Evolutie van het vastgoedbestand (*)
In miljoen euro

30 juni 2017

31 december 2016

Commercialiseringsbestand

12

17

Bouwbestand

32

35

Ontwikkelingsbestand

71

78

115

130

53

88

Totaal
Netto financiële schuld

(*) Het vastgoedbestand is gelijk aan de som van het eigen vermogen en de netto financiële schuld van de vastgoedpool.

België
In het Brussels Gewest gaan BPI en haar partners verder met de commercialisering en de bouw van de
wooneenheden van de projecten Erasmus Gardens in Anderlecht, Les Hauts-Prés in Ukkel en Ernest
The Park in Elsene.
In Luik zullen BPI en haar partner van start gaan met de bouw van een kantoorgebouw van in totaal
12.500 m² nabij het station Guillemins (site Val Benoît). Er is een huurcontract op lange termijn
afgesloten met de Forem voor 5.500 m² kantooroppervlakte.
Luxemburg
BPI Luxembourg heeft een aanbesteding van de stad Differdange in de wacht gesleept voor de promotie
van een gemengd vastgoedcomplex dat in totaal 25.500 m² bovengrondse bruto-vloeroppervlakte
bedraagt (project 'Entrée de ville').
De werken aan het residentiële project Kiem (Kirchberg-Plateau) zijn van start gegaan terwijl vrijwel alle
appartementen al een koper hebben gevonden.
Polen
BPI Polska zet de ontwikkeling van de projecten Wola Libre (Warschau) en Bulwary Ksiazece (Wroclaw)
verder. In Gdansk werd de laatste toren van het project Ocean Four in juli 2017 opgeleverd. Hij is voor
98% gecommercialiseerd.
Recentelijk werden twee nieuwe acquisities voltooid: een grondpositie in Poznan waar een
residentieel gebouw van ongeveer 13.000 m² zal worden opgetrokken en een grondpositie grenzend
aan het project Wola Libre in Warschau. De tweede acquisitie (eveneens voor een residentieel
project) is afhankelijk van de sanering van de site door de verkoper.

Nettoresultaat aandeel van de groep
BPI bereikt een historisch hoog resultaat, te verklaren door twee belangrijke transacties die in het eerste
semester 2017 werden afgerond:



De verkoop aan een institutionele investeerder van haar deelneming in het vastgoedcomplex
Kons, tegenover het station van Luxemburg-Stad.
De verkoop aan haar partner van haar deelneming in het residentiële project Oosteroever in
Oostende (België).

Holding, niet-overgedragen activiteiten en eliminaties tussen polen
Kerncijfers
1ste semester 2017

1ste semester 2016

Evolutie

Omzet

-0,2

14,4

-101,4%

Bedrijfsresultaat (*)
Nettoresultaat aandeel van de
groep

-2,1

-10,9

-80,7%

-4,9

-4,3

13,9%

In miljoen euro

(*) De definities worden gegeven in de rubriek 'Geconsolideerde rekeningen' van het tussentijds verslag.

Omzet
De omzet omvat eliminaties tussen polen ten belope van -19,5 miljoen euro. Na correctie voor deze
impact bedraagt de omzet van de niet-overgedragen activiteiten 19,3 miljoen euro (29,5 miljoen euro in
het eerste semester 2016). Het betreft voornamelijk de activiteit van de laatste projecten voor burgerlijke
bouwkunde in België die in 2015 niet aan DEME werden overgedragen. De belangrijkste van deze
werven is het waterzuiveringsstation van Brussel-Zuid, dat vordert volgens plan.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van de pool werd negatief beïnvloed door een ontoereikende dekking van de
algemene kosten, door de agentschaps- en onderhoudskosten van het Grand Hotel in Tsjaad en door
de negatieve bijdrage van Rent-A-Port (in Vietnam vond in het eerste semester 2017 geen enkele
beduidende verkoop van industriële terreinen plaats).

Nettoresultaat aandeel van de groep
Het nettoresultaat aandeel van de groep bedraagt -4,9 miljoen euro (-4,3 miljoen euro in het eerste
semester 2016).
In het eerste semester van 2016 werd het nettoresultaat aandeel van de groep van de pool Holding
gunstig beïnvloed door de meerwaarde van de verkoop van de participatie van CFE in Locorail, de
concessiehouder van de Liefkenshoekspoortunnel in Antwerpen.

Schuldvorderingen tegenover Tsjaad
Het operationele beheer en het onderhoud van het Grand Hotel werden in juni 2017 overgedragen aan
de door de staat Tsjaad aangeduide hoteloperator. De officiële opening van het Grand Hotel vond plaats
op 1 juli 2017.
De vorderingen op Tsjaad blijven onveranderd. De onderhandelingen over de herfinanciering van onze
vorderingen vlotten minder goed dan verhoopt.

3. Samenvatting van de resultaten
3.A.1 Verkorte geconsolideerde resultatenrekening
Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)

2017

Omzet

2016

1.455.872

1.224.532

57.988
-809.501
-281.781
-189.435
-116.844
0

31.227
-591.732
-291.942
-189.388
-112.178
0

116.299

70.519

-15.284

4.938

101.015

75.457

-9.427
-3.867

-13.265
1.428

-13.294

-11.837

87.721

63.620

-20.926

-11.373

66.795

52.247

1.030

799

67.825

53.046

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

Bedrijfsresultaat op activiteit
Winst uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Bedrijfsresultaat
Financieringskosten
Overige financiële lasten en opbrengsten

Financieel resultaat
Resultaat vóór belastingen
Winstbelastingen

Resultaat van het boekjaar
Minderheidsbelangen

Resultaat – Aandeel van de groep

Verkorte geconsolideerde staat van het globaal resultaat
Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)
Resultaat van de periode – Aandeel van de groep

2017

2016
67.825

53.046

66.795

52.247

Financiële instrumenten – veranderingen in reële waarde
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastingen

7.227
-19
-1.439

-5.253
4.581
1.859

Andere elementen van het globaal resultaat die
later geherklasseerd zullen worden naar het
nettoresultaat

5.769

1.187

0

0

0

0

0

0

5.769

1.187

72.564

53.434

73.656
-1.092
2,68
2,91

54.294
-860

Resultaat van het boekjaar

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
nettoresultaat
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 verwaterd)
Globaal resultaat aandeel groep per aandeel (euro) (basis en
verwaterd

2,10
2,14

3.A.2 Verkorte geconsolideerde balans
Boekjaar afgesloten op
(duizend euro)
Immateriële vaste activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast
Overige financiële vaste activa
Langlopende afgeleide instrumenten
Overige vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen

30 juni 2017

31 december 2016

92.449
175.169
1.832.355
121.544
151.928
1.333
21.138
111.636

95.441
175.169
1.683.304
141.355
153.976
510
23.518
126.944

2.507.552

2.400.217

92.093
1.150.131
39.796
8.961
33
19.916
592.953

94.836
1.160.306
38.430
2.311
48
19.916
612.155

Totaal vlottende activa

1.903.883

1.928.002

Totaal van de activa

4.411.435

4.328.219

41.330
800.008
727.926
-19.464
-1.549
-7.462
1.540.789
13.334

41.330
800.008
714.527
-19.464
-7.337
-7.505
1.521.559
14.918

1.554.123

1.536.477

51.362
35.588
944
202.739
443.690
12.838
136.256

51.215
43.085
5.645
303.537
367.147
18.475
151.970

Totaal langlopende verplichtingen

883.417

941.074

Voorzieningen voor courante risico’s
Handelsschulden en andere bedrijfsschulden
Fiscale schulden
Obligatielening
Financiële schulden
Kortlopende afgeleide instrumenten
Passiva aangehouden met het oog op verkoop
Overige kortlopende verplichtingen

70.507
1.214.193
33.930
99.959
122.390
15.354
6.032
411.530

65.113
1.138.288
69.398
0
154.522
23.515
6.004
393.828

Totaal kortlopende verplichtingen

1.973.895

1.850.668

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

4.411.435

4.328.219

Totaal vaste activa
Voorraden
Handelsvorderingen en overige bedrijfsvorderingen
Overige vlottende activa
Kortlopende afgeleide instrumenten
Financiële vlottende activa
Activa aangehouden met het oog op verkoop
Geldmiddelen en kasequivalenten

Kapitaal
Uitgiftepremies
Ingehouden winsten
Toegezegde pensioenenplannen
Afdekkingsreserves
Omrekeningsverschillen
Eigen vermogen – aandeel van de groep CFE
Minderheidsbelangen

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

3.A.3 Samenvattende geconsolideerde tabel van de kasstromen
Boekjaar afgesloten op 30 juni
(duizend euro)

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

2017

2016 (*)

281.205

161.458

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

-269.351

-114.983

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

-29.950

-82.533

Netto toename/afname van de liquide middelen

-18.096

-36.058

(*) Bedragen herwerkt conform de wijziging van de boekhoudpresentatie die verband houdt met het geconsolideerde kasstroomoverzicht en die
bij de groep van toepassing is vanaf 1 januari 2017. Dit wordt in de nota 3.2. van het tussentijds verslag verklaard.

3.A.4 Kerncijfers per aandeel
30 juni 2016
Totaal aantal aandelen
Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening na aftrek van
de netto financiële lasten, per aandeel (in euro)
Nettoresultaat aandeel van de groep per aandeel
(in euro)

30 juni 2015

25.314.482

25.314.482

3,46

2,51

2,68

2,10

4. Informatie over de vooruitzichten
De geconsolideerde omzet van CFE zal in 2017 beduidend groeien, maar minder sterk dan aanvankelijk
verwacht als gevolg van vertragingen in de start en de gunning van nieuwe opdrachten bij DEME.
Het nettoresultaat aandeel van de groep 2017 zou vergelijkbaar moeten zijn met dat van het vorige
boekjaar, eventuele niet-recurrente elementen buiten beschouwing gelaten.

5. Informatie over het aandeel
Op 30 juni 2017 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. Corporate governance
De algemene vergadering van 4 mei 2017 heeft de bestuurdersmandaten van Luc Bertrand, John-Eric
Bertrand, Piet Dejonghe, Jan Suykens, Alain Bernard en Koen Janssen voor een termijn van vier jaar
vernieuwd. Luc Bertrand werd bevestigd in zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur.
De algemene vergadering heeft ook het bestuurdersmandaat van Renaud Bentégeat voor een termijn
van drie jaar vernieuwd. Hij werd net als Piet Dejonghe bevestigd in zijn functie als gedelegeerd
bestuurder.
Tot slot heeft de vergadering de benoeming goedgekeurd van Pas de Mots bvba, met Leen Geirnaerdt
als vaste vertegenwoordiger, voor een termijn van drie jaar. Pas de Mots bvba en haar vaste
vertegenwoordiger, Leen Geirnaerdt, beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526
ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgische Corporate Governance Code 2009.

7. Agenda van de aandeelhouder


publicatie van de tussentijdse verklaring:

22 november 2017 (vóór beurstijd)



publicatie van de jaarlijkse resultaten 2017 :

28 februari 2018 (vóór beurstijd)



gewone algemene vergadering:

3 mei 2018

De commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Michel Denayer en
Rik Neckebroeck, heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie die in het bericht
opgenomen is, geen enkel voorbehoud van zijnentwege oproept. Zonder de hierboven vermelde
verklaring in het gedrang te brengen, vestigt de commissaris de aandacht op de
betalingsonzekerheid met betrekking tot de uitstaande vorderingen op de Tsjaadse Staat
alsmede de ondernomen acties om hun betalingen te bekomen.
* *
*
CFE is een industriële Belgische groep die actief is in 3 verschillende vakgebieden : i) Baggerwerken,
Milieu, Offshore en Infra activiteiten, ii) Contracting en iii) Vastgoedontwikkeling.
CFE is wereldwijd actief voornamelijk door haar activiteit baggerwerken, milieu, offshore en infra
activiteiten die wordt uitgevoerd door haar 100%-dochtermaatschappij 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, gelieve contact te nemen 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

