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Engie: verslag resultaten eerste kwartaal boekjaar 2020 (21 mei 2020) 
 

 
Ondanks zijn op het eerste zicht defensieve activiteiten, onderging het aandeel Engie een 
belangrijke koerscorrectie in de afgelopen weken. Tegenover een daling van de CAC40 met 25%, 
verloor Engie zelfs 32%. Het schrappen van het dividend van 0,80 euro over 2019, zal hier 
(gedeeltelijk) niet vreemd aan zijn. Op termijn zijn het natuurlijk de resultaten die de koersevolutie 
gaan bepalen en daar zien we toch elementen van hoop. Vooraleer de bespreking van de cijfers 
aan te vatten vermelden we voor een goed begrip dat Engie in 2019 haar steenkoolcentrales in 
Duitsland heeft verkocht, alsook het belang van 69,1% in het Thaise elektriciteitsbedrijf Glow. 
Daarnaast versterkte Engie de afdeling klantenoplossingen en kocht het in Brazilië het 
gasnetwerkbedrijf TAG. En net zoals bij talrijke andere bedrijven die internationaal opereren, is er 
in het eerste kwartaal van 2020 een negatieve impact vanwege wisselkoersevoluties.  
In het eerste kwartaal van 2020 daalde de omzet 3,7% tot 16,493 miljard euro, de EBITDA ging 
1,8% achteruit tot 3,063 miljard euro. De recurrente bedrijfswinst verloor 6,6% tot 1,907 miljard 
euro. De meeste segmenten hadden met een lagere bedrijfswinst af te rekenen, de enige 
positieve evolutie vonden we bij nucleair, waar het bedrijfsverlies meer dan gehalveerd werd.  
 
 

(in miljoen euro) 19KW1 20KW1 Δ19/20 19KW1 20KW1 Δ19/20
Klantenoplossingen 5.030 5.300 5,4% 211 121 -42,7%
Netwerken 2.012 2.015 0,1% 938 934 -0,4%
Hernieuwbare energie 790 781 -1,1% 330 324 -1,8%
Thermische energie 1.265 865 -31,6% 399 265 -33,6%
Nucleair 5 12 140,0% -167 -80 n.r.
Gasaanbod 7.051 6.656 -5,6% 314 257 -18,2%
Andere 966 864 -10,6% 16 87 n.r.
Totaal 17.120 16.493 -3,7% 2.041 1.907 -6,6%

Recurrente bedrijfswinstOmzet

 
  
Een blik op de verschillende segmenten levert het volgende op. Klantenoplossingen kende 
omzetgroei, maar de rendabiliteit kreeg een zware dreun door de negatieve marktprijzen en door 
de opstartkosten van nieuwe initiatieven. Bij de (gas)netwerken was er weinig nieuws te melden, 
alleen dat er een milde winter was die het gasverbruik beperkte. In het segment hernieuwbare 
energie werd er een daling van zowel de omzet als de bedrijfswinst gerapporteerd, maar 
organisch (d.i. zonder acquisities of desinvesteringen) was er 17,2% winstgroei door een hogere 
productie van hydro-elektriciteit en de ingebruikname van windmolens en zonneparken.  
Het segment thermische energie deed het veel minder goed dan in 2019 toen de groep 
profiteerde van extrahoge marges, dit jaar liggen de marges gevoelig lager. Het segment 
nucleaire energie kon dan weer het bedrijfsverlies halveren dankzij betere prijzen en lagere 
kosten. De cijfers van het gasaanbod (verkoop van gas aan industriële bedrijven en particulieren) 
leed ook onder het milde winterweer en onder de corona-crisis. Het segment andere omvat 
vooral de filialen GEM (Global Energy Management, de engineeringspecialist van de groep) en 
het beursgenoteerde GTT, en die droegen meer winst bij tot het groepsresultaat van Engie.  
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Wat de corona-impact betreft naar het tweede kwartaal toe, ziet het management vooral een 
negatieve impact bij het segment klantenoplossingen, net zoals in het eerste kwartaal. Ook voor 
het segment gasaanbod gaat het management uit van een negatieve impact door de onzekerheid 
wat het herstel van de vraag betreft en door dubieuze debiteuren. De andere segmenten zouden 
slechts heel beperkt getroffen worden. Of we op basis van de cijfers van het eerste kwartaal en 
op basis voor de verwachtingen voor het tweede kwartaal, moeten besluiten dat de koers van 
Engie de afgelopen weken teveel gedaald is, laten we aan de lezer over.   
Wat de waardering van Engie betreft, hebben we de gemiddelde analistenschattingen 
geraadpleegd. Op basis van de schatting voor 2020 noteert het aandeel met een heel lage 
koers/winstverhouding van 11,3, voor 2021 is dat maar 8,8.  
 
 
Suez: verslag resultaten eerste kwartaal boekjaar 2020 (21 mei 2020) 
 
Wie gedacht had dat de corona-crisis snel zou overwaaien en minder impact zou hebben dan de 
financiële crisis van 2007/08 is bedrogen uitgekomen. Zelfs de koersen van de meest defensieve 
bedrijven kregen klappen. Maar erger is ook dat heel wat zogezegd defensieve activiteiten de 
gevolgen voelden van die crisis. Suez is hier een mooi voorbeeld van. Het abrupt stoppen van 
industriële bedrijven en het ineenstorten van de toeristische activiteiten lieten zich gevoelen bij 
deze groep, in beperkte mate nog maar in dit eerste kwartaal, het tweede kwartaal zal zwaarder 
getroffen worden.   
Al bij al hield de omzet relatief goed stand, met een daling van slechts 0,3%. Bij gelijke 
wisselkoersen was er een lichte stijging van 0,4% geweest. We merken hierbij op dat in de 
meeste Europese landen de corona-crisis maar medio maart toesloeg, in China was er al een 
negatieve impact vanaf januari. Al bij al is de impact in de cijfers van het eerste kwartaal relatief 
beperkt. Het management schat de omzetimpact van corona op -2%.  
De groep verwittigt wel voor een daling in april, eind april merkte Suez al de eerste positieve 
impact van het opheffen van de lockdown-maatregelen in heel wat landen.  
De EBITDA daalde met 33 miljoen euro (-4,7%), waarvan 19 miljoen euro afkomstig was van 
lagere wisselkoersen. Bij de bedrijfswinst (-21,2%) was er een daling van 62 miljoen euro, 15 
miljoen euro hiervan mag ook op rekening van die negatieve wisselkoersevoluties geschreven 
worden. Suez berekende dat de corona-crisis een negatieve impact had van 60 miljoen euro 
zowel op de EBITDA als op de bedrijfswinst.  
 
 
(in miljoen euro) 19KW1 20KW1 Δ19/20
Omzet 4.210 4.198 -0,3%

Water 1.608 1.598 -0,6%
Recyclage & hergebruik 1.837 1.816 -1,1%

Milieu-oplossingen 800 826 3,3%
Intragroep -35 -45 n.r.

EBITDA 709 676 -4,7%
Bedrijfswinst 293 231 -21,2%  
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Bij de 3 segmenten noteerden we de volgende commentaren: 
 
Water: omzetdaling van 0,6%, maar de interne groei bedroeg +0,6%. In Europa was er een daling 
van 0,6% door het lagere verbruik. In Spanje kwam daar nog een tariefverlaging van -1,3% 
bovenop. In Amerika was er 1,4% groei dankzij een mooie prestatie in de Verenigde Staten 
(zowel in volume als in tarieven). In Chili was er een tariefverhoging van 2%, maar de volumes 
vielen er 2,4% terug door maatregelen om de droogte tegen te gaan. In Azië-Pacific noteerde 
Suez 4% omzetgroei, ondanks de langere volumes in China vanaf eind januari.  
 
Recyclage: de omzet daalde 1,1% door een daling in Europa van 0,3%, in Azië bedroeg de daling 
slechts 0,1%.  
 
Milieu-oplossingen (omzet +3,3%): dit is in feite de groei-afdeling van Suez, het is heel 
gespecialiseerd met unieke technologie en behandelt tevens gevaarlijk afval. Die behandeling 
van gevaarlijk afval situeert zich vooral in Europa en werd dan ook geraakt door de corona-crisis, 
met als gevolg een omzetdaling van 2,4%. Deze daling werd ruimschoots gecompenseerd  door 
de activiteiten in Amerika die met 8,2% toenamen. Het betreft hier vooral de technologie-
activiteiten.  
 
De presentatie ter gelegenheid van deze kwartaalpublicatie focuste in belangrijke mate op alles 
wat met de corona-crisis te maken heeft, de kwartaalcijfers werden wat naar de achtergrond 
geduwd. Zo beklemtoonde Suez het kritische belang van enkele van haar activiteiten in deze 
crisis, zoals de verwerking van medisch afval, de waterzuivering bij belangrijke voeding- en 
drankbedrijven en de ondersteuning van chemische bedrijven die hun productie overschakelden 
naar handgels. Suez besteedde ook veel aandacht aan de heropstart van de Chinese activiteiten 
na hun lockdown en de daaruitvolgende sprong in de te verwerken afvalstromen.  
Die succesvolle Chinese heropstart zal natuurlijk niet beletten dat het tweede kwartaal van Suez 
een zekere negatieve impact zal kennen door de corona-crisis, maar de Chinese ervaring toont 
dat na het opheffen van de lockdown-maatregelen er een belangrijk en snel herstel kan optreden. 
Tegen deze achtergrond is de koersdaling van 29% sinds begin dit jaar misschien een mooie 
opportuniteit om in te stappen.  
De bespreking van Suez kadert in onze inspanningen om beleggers aan te zetten meer aandacht 
te besteden aan beleggingen in infrastructuur. Het meest bekend is natuurlijk TINC, maar er zijn 
meer dan voldoende andere bedrijven die hiervoor in aanmerking komen.  
 
 
 
 

 
 
Gert De Mesure (21 mei 2020, koers Engie 9,75 euro, koers Suez 9,53 euro)  
 
 


