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GECONSOLIDEERDE
BALANS
(in EUR ‘000)

GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENING
31 Dec. 2017

31 Dec. 2016

496.653

416.085

Immateriële vaste activa

35.569

12.306

Goodwill

12.715

0

waarvan afschrijvingen
waarvan voorzieningen

ACTIVA
NIET-COURANTE ACTIVA

(in EUR ‘000)

2017

2016

2.337.044

2.359.132

-2.084.547

-2.096.880

-38.617

-41.864

7.890

11.139

252.497

262.251

-177.753

-148.257

RESULTATENREKENING

Materiële vaste activa

237.032

197.410

Beleggingen in geassocieerde deelnemingen

OMZET
KOSTPRIJS VAN VERKOPEN

100.006

100.840

Vorderingen

94.130

96.731

Overige Activa

14.058

7.723

ALGEMENE KOSTEN

3.143

1.075

waarvan afschrijvingen

-4.894

-8.447

waarvan voorzieningen

-3.746

1.255

4.201

3.793

78.945

117.787

Latente belastingen
COURANTE ACTIVA
Voorraden
Bestellingen in uitvoering

1.881.535

1.990.964

27.061

23.240

OVERIGE OPBRENGSTEN / KOSTEN
OPERATIONEEL RESULTAAT

77.698

99.740

Onroerende goederen bestemd voor de verkoop

217.330

207.201

Handelsvorderingen

907.621

903.504

Overige vorderingen en overige activa

275.086

307.288

Geldmiddelen en kasequivalenten

360.535

449.991

2.361.984

2.407.049

TOTAAL ACTIVA
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
EIGEN VERMOGEN
EIGEN VERMOGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

660.395

653.023

32.000

32.000

Overgedragen resultaat

635.225

584.102

Indekkingsreserve

-13.938

-20.056

Omrekeningsverschillen

7.108

56.977

MINDERHEIDSBELANGEN

2.970

2.540

663.365

655.563

Kapitaal

TOTAAL VERMOGEN

BRUTOWINST

Financiële opbrengsten

25.697

6.546

-16.092

-10.720

26.955

21.337

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN

115.505

134.950

BELASTINGEN

-12.466

-13.609

Courante belastingen

-17.921

-16.743

5.455

3.134

103.039

121.341

-481

-587

102.558

120.754

36,21

42,63

102.558

120.754

Financiële kosten
Resultaat geassocieerde deelnemingen

Uitgestelde belastingen
GECONSOLIDEERD RESULTAAT
Minderheidsbelangen
GECONSOLIDEERD RESULTAAT (DEEL VAN DE GROEP)
RESULTAAT PER AANDEEL (in EUR)
TOTAAL VAN DE GEREALISEERDE
EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

VERPLICHTINGEN

GECONSOLIDEERD RESULTAAT

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

387.156

350.818

Leningen

244.192

192.645

Voorzieningen

75.258

80.825

Indekkingsreserve

Overige schulden

45.692

57.347

Actuariële winsten en verliezen op toegezegd –pensioen regelingen

Latente belastingen

22.014

20.001

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
Leningen

1.311.463

1.400.668

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
4.019

1.765

-1.433

-2.491

Omrekeningsverschillen

-47.769

14.713

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

-45.183

13.987

57.372

134.731

0

0

57.372

134.731

WINST OF VERLIES TOE TE REKENEN AAN

82.224

84.944

Handelsschulden

721.342

712.328

Eigenaars van de moedermaatschappij

Ontvangen vooruitbetalingen

162.647

220.395

Minderheidsbelangen

Vooruitfacturatie

151.050

112.555

Te betalen belastingen

20.182

15.924

Voorzieningen

24.877

31.346

149.141

223.176

2.361.984

2.407.049

Overige schulden
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

TOTAAL VAN DE GEREALISEERDE
EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
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GECONSOLIDEERDE
FINANCIERINGSTABEL
(in EUR ‘000)

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN BESIX GROUP
NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2017
2017

2016

78.945

117.787

Afschrijvingen

43.511

50.310

Resultaat uit verkopen van (im)materiële vaste

-4.411

-5.132

0

0

Operationeel resultaat
Aangepast voor:

Resultaat uit verkopen van overige niet - courante activa
Resultaat uit verkopen van geassocieerde deelnemingen

0

-1.666

-4.144

-12.393

614

3.005

0

0

114.515

151.911

- Betaalde belastingen (netto)

-14.517

-8.828

- Wijzigingen in bedrijfskapitaal

-40.718

47.515

CASH FLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

59.280

190.598

-29.606

-9.925

Voorzieningen
Waardeverminderingen
Overige
OPERATIONELE CASH FLOW
VOOR WIJZIGINGEN IN BEDRIJFSKAPITAAL

OMREKENINGSVERSCHIL VAN DE KASMIDDELEN
Aanschaffingen van immateriële vaste activa

-3.416

-4.571

-55.588

-43.426

Aanschaffingen van overige niet-courante activa

-2.416

0

Aanschaffingen van en kapitaalverhogingen in geassocieerde deelnemingen

-5.417

-2.319

0

0

8.513

9.830

Aanschaffingen van materiële vaste activa

Opbrengsten uit verkopen immateriële vaste activa
Opbrengsten uit verkopen van materiële vaste activa
Opbrengsten uit verkopen van overige niet-courante activa
Opbrengsten uit verkopen geassocieerde deelnemingen
Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen

28

12

5

2.065

27.189

15.814

Wijzigingen in de consolidatiekring

-58.282

40

NETTO CASH UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

-89.384

-22.555

Netto wijziging leningen

38.405

43.351

Netto wijziging lange termijn vorderingen

-16.128

-14.868

-1.963

-2.492

180

0

CASH FLOW UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Betaalde interesten (netto)
Wijziging in de consolidatiemethode
Dividenden betaald aan aandeelhouders van de Groep

-50.000

0

Dividenden betaald aan Minderheidsaandeelhouders

-240

-320

NETTO CASH UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-29.746

25.671

<AFNAME> / TOENAME VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

-89.456

183.789

BEWEGING IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN
Geldmiddelen bij het begin van het jaar

449.991

266.202

<Afname> / Toename

-89.456

183.789

Geldmiddelen bij het einde van het jaar

360.535

449.991

In het kader van de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening van BESIX Group NV (de “vennootschap”) en haar filialen
(samen “de Groep”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit
bevat ons verslag over de controle van de geconsolideerde jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris.
Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.

slag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor
de controle van de geconsolideerde jaarrekening in België nageleefd,
met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door
de algemene vergadering van 12 juni 2015, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum
van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2017. Wij zijn in functie sinds minstens
12 jaar.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verslag over de controle van de
geconsolideerde jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep, die de geconsolideerde balans op
31 december 2017 omvat, alsook het geconsolideerd overzicht van
winst of verlies en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerd
mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd
kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum en
de toelichting, met de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en overige informatieverschaffing, waarvan
het totaal van de geconsolideerde balans KEUR 2.378.188 bedraagt
en waarvan het geconsolideerd overzicht van winst of verlies en
niet-gerealiseerde resultaten afsluit met een winst van het boekjaar
van KEUR 103.039.
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van de
Groep op 31 december 2017 alsook van haar geconsolideerde resultaten en van haar geconsolideerde kasstromen over het boekjaar dat
op die datum is afgesloten, in overeenstemming met de International
Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de
Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke
en reglementaire voorschriften.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris
voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening” van ons ver-

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van
de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en
inlichtingen verkregen.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de
geconsolideerde jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS)
zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in België van
toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht
voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of
van fouten.
Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van
de Groep om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien
van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband
houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Groep te liquideren
of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
de controle van de geconsolideerde jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van
zekerheid over de vraag of de geconsolideerde jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag
waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid
is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen
kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als
van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze geconsolideerde jaarrekening, beïnvloeden.
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een
professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren
tevens de volgende werkzaamheden uit:
−− het identificeren en inschatten van de risico’s dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren
van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is
van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
−− het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant
is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te
zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit
van de interne beheersing van de Groep;
−− het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen ;
−− het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Groep om haar
continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden
om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de
daarop betrekking hebbende toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn,
om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Groep haar continuïteit
niet langer kan handhaven;
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−− het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud
van de geconsolideerde jaarrekening, en van de vraag of de
geconsolideerde jaarrekening de onderliggende transacties en
gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw
beeld;
−− het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie
met betrekking tot de financiële informatie van de entiteiten of
bedrijfsactiviteiten binnen de Groep gericht op het tot uitdrukking
brengen van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening.
Wij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op
en de uitvoering van de groepscontrole. Wij blijven ongedeeld
verantwoordelijk voor ons oordeel.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante
controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze
controle.

In de context van onze controle van de geconsolideerde jaarrekening,
zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder
op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag
over de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins
misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
Wij drukken geen enkele mate van zekerheid uit over het jaarverslag.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
−− Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening verricht en is in de loop
van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Groep.
−− De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar
zijn met de wettelijke controle bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Verslag betreffende de overige door wet- en
regelgeving gestelde rapporteringsvereisten
in hoofde van de commissaris
Antwerpen, 4 mei 2018
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde
internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening te verifiëren, alsook
verslag over deze aangelegenheid uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag
over de geconsolideerde jaarrekening, zijn wij van oordeel dat dit
jaarverslag overeenstemt met de geconsolideerde jaarrekening voor
hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig het artikel 119
van het Wetboek van vennootschappen.

Mazars Bedrijfsrevisoren – Reviseurs d’Entreprises CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Anton Nuttens
Bedrijfsrevisor

159

