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(in miljoen EUR)
Bedrijfsopbrengsten
Groei in %
EBIT
EBIT%
EBITDA

Koers 70,30 EBITDA%
Aantal aandelen (m) 99,60 Financieel resultaat

Marktkapitalisatie (m) 7002 Netto resultaat

Eigen vermogen FY19 5.248,0
Netto fin. schuld FY19 10.220,0 Winst per aandeel

Bruto dividend
ROE '19 13,8% Koers/winstverhouding *

Dividendrendement *
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E de huidige koers

EIFFAGE

24 september 2020

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
13.909 14.008 14.976 16.577 18.143 16.250
-0,6% 0,7% 6,9% 10,7% 9,4% -10,4%
1.337 1.526 1.673 1.857 2.005 1.300
9,6% 10,9% 11,2% 11,2% 11,1% 8,0%
2.301 2.346 2.509 2.720 3.046 2.350

16,5% 16,7% 16,8% 16,4% 16,8% 14,5%
-654 -580 -510 -389 -277 n.b.
309 475 545 629 725 370

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
3,31 5,13 5,73 6,49 7,40 3,77
1,50 1,50 2,00 2,40 2,80 1,70

17,98 12,91 16,35 11,36 9,50 18,64
2,5% 2,3% 2,1% 3,3% 4,0% 2,4%

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E de huidige koers  
 

Koersgrafiek  
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Bedrijfsomschrijving 
Eiffage is een Franse bouwgroep met een belangrijke activiteit in concessies. Ze telt bijna 63.000 
werknemers en is actief in 65 landen. 74% van de omzet wordt in Frankrijk gerealiseerd, 22% in 
de rest van Europa (vooral Benelux, Duitsland en Spanje), 4% in de rest van de wereld. In 2019 
stonden de bouwactiviteiten voor 84% van de omzet, de concessies voor 16%. De 84% van de 
bouwwerken is als volgt samengesteld: 28% bouw, 42% infrastructuur en 30% energie. 
Onderliggend, naar de praktijk toe, is er een andere segmentatie:  
- constructie: alle segmenten van de markt 
- vastgoedpromotie: Eiffage behoort tot de top 10 in Frankrijk 
- wegenbouw en productie van bouwmaterialen 
- burgerlijke bouwkunde: gaande van tunnels, over bruggen en waterdammen 
- metaal: vooral constructies in metaal zoals voor gebouwen, windmolens en hefbruggen 
- energie: bouw van electriciteitscentrales, electriciteitsnetwerken, ventilatiesystemen en 

telecommunicatienetwerken 
- concessies:  

o gebouwen: universiteitsgebouwen, sport- en cultuurinfrastructuur,… 
o treinlijnen: bv.  nieuwe TGV-lijn naar Bretagne 
o energie: fotovoltaïsche centrale in Senegal (eerste project in dit domein) 
o uitbating/onderhoud van eigen concessies en deze van derden 
o concessies van autowegen: bekendste is APRR (Autoroute Paris-Rhine-Rhône)  
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Omzetcijfers eerste kwartaal 2020 (herhaling juni 2020)  
De omzet kwam uit op 3,748 miljard euro, een 
daling van 4,32%. Op vergelijkbare basis, 
zonder acquisities, kwam de daling uit op -
5,3%. Elk van de 3 geografische segmenten 
zag de omzet dalen. Bij de operationele 
segmenten was er omzetgroei bij het segment 
energiesystemen (+0,9%) en bij de 
concessies (+0,3%). Het sterk jaarbegin 
kwam tot stilstand midden maart door corona. 
Frankrijk, de thuismarkt, werd proportioneel 
sterker getroffen dan andere regio’s.  

(miljoen euro) 19KW1 20KW1 Δ19/20
Bouw 3.234 3.064 -5,3%

Constructie 923 807 -12,6%
Infrastructuur 1.318 1.255 -4,8%

Energie 993 1.002 0,9%
Concessies 682 684 0,3%

Frankrijk 2.915 2.788 -4,4%
Rest Europa 815 784 -3,8%
Rest wereld 186 176 -5,4%

Totaal 3.916 3.748 -4,3%  

De bouwactiviteiten zagen hun omzet 5,3% terugvielen. Het sterkst getroffen was het 
subsegment constructie (-12,6%) door een hoge vergelijkingsbasis in het eerste kwartaal van 
2019. Infrastructuurwerken kenden een omzetdaling van 4,8%, buiten Europa bleef de omzet 
stabiel. Bij het subsegment energiesystemen was er 0,9% groei, door een sterke prestatie in 
Europa buiten Frankrijk (+8,2%).  
De concessies verhoogden de omzet 0,3% tot 684 miljoen euro. Zonder de overname van het 
vliegveld Toulouse-Blaignac (afgerond eind 2019) was er een omzetdaling van 5,3%.  
In het tweede kwartaal van 2020 was Eiffage ondanks de corona-problematiek succesvol in het 
binnenhalen van nieuwe opdrachten en contracten. In april tekende het een 30-jarig PPS-contract 
in Duitsland voor een traject van 76 km van de A3-autostrade. Het deel van de werken voor 
Eiffage heeft een waarde van 750 miljoen euro. Ook nog in april won Eiffage een bouwopdracht 
voor 80 km van de nieuwe HST-lijn tussen Londen en Birmingham. De waarde van de werken 
beloopt 900 miljoen euro. Met deze contracten is het orderboek neemt het orderboek toe tot 15 
miljard euro, 5% meer dan eind 2019.  
 

 
Resultaten eerste helft 2020 
De omzet na 6 maand in 2020 kwam uit op 
6,918 miljard euro, een daling van 18,9%. Na 
een daling van 4,3% in het eerste kwartaal, 
viel de omzet in het tweede kwartaal 31,4% 
terug. Na een goede eerste twee maanden in 
2020 vielen de activiteiten dus sterk terug. De 
impact van de corona-crisis was meer 
uitgesproken in Frankrijk, de thuismarkt van 
de groep. In landen zoals Duitsland (+8,9%) 
en Spanje (-0,8%) presteerde Eiffage beter.  
De omzetdaling bij de concessies lag in 
dezelfde ordegrootte als bij de bouwwerken. 
Wat het bedrijfsresultaat betreft, was er een 
bijna halvering bij de concessies, bij de 
werken belandde het bedrijfsresultaat in het 
rood ten bedrage van -146 miljoen euro.  

(miljoen euro) 19H1 20H1 Δ19/20
Omzet 8.535 6.918 -18,9%
Concessies 1.417 1.133 -20,0%
Werken 7.118 5.785 -18,7%

Bouw 2.018 1.473 -27,0%
Infrastructuur 2.998 2.548 -15,0%

Energie 2.102 1.764 -16,1%
EBIT 836 262 -68,7%
Concessies 731 410 -43,9%
Werken 115 -146 n.r.

Bouw 69 -31 n.r.
Infrastructuur -29 -134 n.r.

Energie 75 19 -74,7%
Holding -10 -2 n.r.
Financieel resultaat -132 -124
Belastingen -205 -35
Nettowinst deel groep 290 -8 n.r.  

Bij het geheel van de cijfers moeten we opmerken dat de APRR-concessie (belang van 50% met controle) voor 100% 
geconsolideerd wordt en dus de omzet, het bedrijfsresultaat en het financieel resultaat sterk opblaast. Onderaan de 
resultatenrekening wordt dan 50% van de nettowinst die aan derden toekomt (dus de 50% die Eiffage niet bezit), van de 
nettowinst afgetrokken.  
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De netto financiële schuld kwam uit op 10,9 miljard euro, tegenover eind juni 2019 is dat een 
stijging van 0,2 miljard euro. In dit halfjaar was de vrije cash-flow negatief ten bedrag van -373 
miljoen euro, in de eerste helft van 2019 was dat -135 miljoen euro. Dat de vrije cash-flow 
negatief is in de eerste jaarhelft is een vast seizoensgegeven, dit jaar werd het effect natuurlijk 
versterkt door de corona-crisis. Ondanks de corona-crisis ging Eiffage verder met belangrijke 
investeringen, zoals daar zijn de bouw van de A79 in het Franse Allier in het kader van een 
concessie en de investering in tunnelboormachines voor de bouw van de Grand Paris Express 
(tunnelcomplex voor het Parijse openbare vervoer).  
Het orderboek eind juni 2020 kwam uit op 17,1 miljard euro, een stijging van 15% tegenover eind 
juni 2019 en 14% meer dan eind maart 2020. De stijging is enerzijds het gevolg van de lage 
productie in het tweede kwartaal, anderzijds werden er 3 belangrijke contracten binnen gehaald: 
bouw van A79 in Frankrijk, van de A3 in Duitsland en van de HS2-hogesnelheidslijn in Engeland.  
Wat de tweede jaarhelft betreft, verwacht de groep voor de concessies een resultaat dat in lijn ligt 
met dat van de tweede helft van 2019. Wat de bouwwerken betreft, zal het resultaat iets lager 
liggen dan in de tweede helft van 2019.  
 
 
Conclusie 
Wie gedacht had dat infrastructuurvennootschappen vrij zijn van economische risico’s, is de 
afgelopen maanden van een kale reis terug gekomen (wij dus ook). Er is gelukkig zicht op 
beterschap. De tweede helft van 2020 zal beperkt minder goed zijn dan de tweede helft van 
2019, naar 2021 toe hopen we dat op jaarbasis de resultaten van 2019 benaderd kunnen 
worden. In 2019 werd een winst per aandeel van 7,40 euro neergezet, voor 2021 bedraagt de 
gemiddelde analistenschatting 7,30 euro, iets lager dus. Maar afgezet tegenover de huidige 
beurskoers levert dit een aantrekkelijke koers/winstverhouding van iets minder dan 10 op.  
 
 
 
Gert De Mesure  


