
 

 
 

COFACE –  Resultaten voor boekjaar 2015  Pagina 1 / 7 

 

P E R S B E R I C H T  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Parijs/Brussel, 9 februari 2016 

 

 

De resultaten van Coface voor 2015: nettowinst € 126M en 

voorgesteld dividend dat stabiel is gebleven op € 0,48 per aandeel5  

 

 

 

 Omzetgroei: 3,4% bij huidige perimeter en wisselkoersen 

(+1,2% bij constante perimeter en wisselkoersen) 

 Verliesratio na herverzekering stabiliseerde zich gedurende de afgelopen zes 

maanden; gecombineerde ratio van 83,1% 

 Nettoresultaat (aandeel van de groep): € 126M voor 2015, € 28M in Q4 

 Stabiele nettowinst per aandeel van € 0,80, uitkeringspercentage van 5 60% van het 

nettoresultaat 

 Xavier Durand neemt vanaf vandaag de functie van CEO op zich 

 

Tenzij anderszins vermeld, worden verschillen uitgedrukt in vergelijking met de resultaten per 31 december 2014 

De gepubliceerde resultaten voor 2014 werden herwerkt teneinde rekening te houden met de impact van IFRIC 21 

De jaarresultaten van 2014 herwerkt met IFRIC 21 zijn gelijkwaardig aan de resultaten die werden gepubliceerd in 

2014 

 

 
 

Het einde van het jaar 2015 werd gekenmerkt door een verslechtering van het wereldwijde 

economische klimaat. Coface liet een lichte stijging van de netto-opbrengst optekenen (aandeel 

van de groep) met € 126M (€ 125M in 2014). De omzet voor het jaar steeg met 3,4% (+1,2% bij 

constante perimeter en wisselkoersen), vooral dankzij de opkomende markten. De verliesratio 

van de Groep, na herverzekering, stabiliseerde zich de laatste zes maanden op 52,5%. Coface 

is voorbereid voor Solvency II, dat van kracht werd op 1 januari 2016. De kapitaalratio die vereist 

is om de onderschreven risico's af te dekken bedraagt 147%
7
, wat in lijn is met de 

risicobereidheid en het dividenduitkeringsbeleid van Coface van 60% van het nettoresultaat.  

Op basis van de nettowinst per aandeel, die stabiel bleef op € 0,80, zal de Groep bijgevolg een 

dividend 
5
 voorstellen van € 0,48 per aandeel. 
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Kerncijfers per donderdag 31 december 2015 

 

De Raad van Bestuur van COFACE SA onderzocht tijdens haar vergadering op 9 februari 2016 de geconsolideerde financiële rekeningen voor 

het boekjaar 2015. Deze werden onderworpen aan een controle door het Auditcomité. Niet-gecontroleerde financiële rekeningen; deze worden 

gecertificeerd. 

 

 

    Posten op de resultatenrekening in € m 
2014 

*Herwerkt IFRIC 21 
2015 

Wijziging 

 2015 vs. 2014 

herwerkt IFRIC 21 

Wijziging 

like-for-like1 

Geconsolideerde opbrengsten 1.440,5 1.489,5 +3,4% +1,2% 

Waarvan bruto geïnde premies 1.132,7 1.185,9 +4,7% +2,0% 

     

Onderschrijvingsinkomsten na herverzekering 166,2 143,4 -13,7%  

Investeringsinkomsten exclusief uitgaven 42,8 53,1 +24,1%  

     

Operationeel resultaat 199,0 192,3 -3,4%   

Operationeel resultaat,  

exclusief herwerkte posten2 
206,1 194,1 -5,8% -6,1% 

     

Nettoresultaat (aandeel van de groep) 125,0 126,2 +1,0% +1,1% 

Nettoresultaat (aandeel van de groep), exclusief 

herwerkte posten2 
139,9 140,9 +0,7% +0,8% 

     

    Kernratio's (in %) 2014* 2015   

Verliesratio na herverzekering 50,4% 52,5% +2,2 Procentpunten 

Kostenratio na herverzekering 29,3% 30,5% +1,2 procentpunten 

Gecombineerde ratio na herverzekering 79,7% 83,1% +3,4 Procentpunten 

     

    Posten op de balans - in €m 31/12/2014* 31/12/2015   

Totaal eigen vermogen 1.724,5 1.767,0   

     

 
*De gepubliceerde resultaten voor 2014 werden herwerkt teneinde rekening te houden met de impact van IFRIC 21.  

De jaarresultaten van 2014 herwerkt met IFRIC 21 zijn gelijkwaardig aan de resultaten die werden gepubliceerd in 2014 
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1. Omzet 

 

In 2015 bedroeg de geconsolideerde omzet van Coface € 1.489,5M, wat 3,4% meer is in vergelijking met 

2014 (+1,2% bij constante perimeter en wisselkoersen). Deze stijging is het gevolg van de commerciële 

strategie die geïmplementeerd is door de Groep en gestoeld is op productinnovatie, distributie via 

meerdere kanalen en het versterken van de verkoopprocessen en verkoopopvolging.  

 

Het aantal nieuw ondertekende contracten was lager dan in het voorgaande jaar dat gekenmerkt werd 

door de ondertekening van enkele grote contracten. De retentie van onze klantenportefeuille was goed en 

bedroeg 88,2%.  

 

De competitieve omgeving en de goede rentabiliteit van contracten in ontwikkelde markten woog in de 

loop van 2015 op de prijszetting. Deze prijsdruk bleef echter onder controle: het prijseffect op contract was 

stabiel in vergelijking met 30 september 2015 en bedroeg -2,4%.  

 

 

Omzet in €m 2014 2015 Wijziging 
Wijziging 

like-for-like1 

West-Europa 461,7 457,2 (1,0)% (2,5)% 

Noord-Europa 352,0 334,9 (4,9)% (3,8)% 

Mediterraans Zeegebied & Afrika 226,5 246,4 +8,8% +8,5% 

Noord –Amerika 113,8 131,3 +15,4% (0,6)% 

Centraal-Europa 113,3 114,9 +1,4% +1,4% 

Azië / Stille Zuidzee 97,1 121,3 +25,0% +10,8% 

Latijns-Amerika 76,1 83,5 +9,6% +16,7% 

Geconsolideerde omzet 1.440,5 1.489,5 +3,4% +1,2% 

 

De omzetgroei van de Groep is vooral te danken aan de opkomende markten. In de Verenigde Staten 

vormt de reorganisatie van het volledige agentschapsnetwerk van het land een verklaring voor de daling 

van de resultaten. In de ontwikkelde markten, waar de rentabiliteit van contracten hoger ligt, bleef de 

concurrentie hevig en dit zette druk op de prijzen.  

 

 

2. Resultaten 

 

- Gecombineerde ratio 

De verliesratio na herverzekering bedroeg 52,5% en stabiliseerde zich in de loop van de laatste zes 

maanden als gevolg van de minder grote blootstelling aan de meest kwetsbare ondernemingen en 

sectoren. Gedurende deze periode bleef Coface haar dekking afbouwen, vooral in de opkomende 

markten, en de gevolgen van deze aanpak beginnen geleidelijk vaste vorm aan te nemen, afhankelijk van 

het betaalgedrag. 

 

De interne overheadkosten bleven onder controle: uitzonderlijke posten niet meegerekend
3
 daalden deze 

met 1,8% bij constante perimeter en wisselkoersen (-0,5% bij huidige perimeter en wisselkoersen), een 

niveau dat beduidend lager ligt dan de groei van de premies, die 2,0% bedroeg (+4,7% bij constante 

perimeter en wisselkoersen). De distributiekosten stegen in 2015 sneller dan de premies, vooral als 

gevolg van een sterkere omzetgroei in regio's waar contracten worden gecommercialiseerd via makelaars 
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of partners. De kostenratio na herverzekering bedroeg 30,5% per 31 december 2015 en 29,5% exclusief 

wisselkoerseffecten en uitzonderlijke posten, een stijging met 0,2 punten in vergelijking met 31 december 

2014. 

 

In totaal bedroeg de gecombineerde ratio 83,1% per 31 december 2015, 3,4 punten hoger in vergelijking 

met 31 december 2014, wat een weerspiegeling is van de verslechtering van het macro-economisch 

klimaat gedurende het afgelopen jaar.  

 

- Financiële inkomsten 

Dankzij de diversificatie van de financiële portefeuille, die geïllustreerd wordt door beleggingen die 

gerealiseerd werden in niet-beursgenoteerde pan-Europese vastgoedfondsen, kwamen de financiële 

inkomsten
4
 uit op  € 53,1M (waarvan € 4,5M outsourcing van kapitaalwinsten) per 31 december 2015, 

tegenover € 42,8M (waarvan € 8,4M outsourcing van kapitaalwinsten) in 2014.  

 

- Operationeel resultaat en nettoresultaat 

Exclusief herwerkte posten bedroegen het operationeel resultaat 
2
 € 194,1M en het nettoresultaat 

(aandeel van de groep)
2
 € 140,9M.  

Op basis van de nettowinst per aandeel van € 0,80, zal een dividend 
5
 van € 0,48 euro per aandeel 

worden voorgesteld voor 2015, een bedrag dat stabiel is gebleven in vergelijking met 2014. 

 

3. Financiële soliditeit – Solvency II 

 

Per 31 december 2015 bedroeg het IFRS-vermogen (aandeel van de groep € 1.760,9M. De wijziging in 

eigen vermogen is vooral het resultaat van het positieve nettoresultaat van € 126,2M, gecompenseerd 

door de uitkering van € 75,5M aan aandeelhouders en een daling van de herwaarderingsreserves voor 

financiële activa klaar voor de verkoop.  

 

Coface is voorbereid voor het nieuwe regelgevende kader, Solvency II, dat van kracht werd op 1 januari 

2016. Binnen deze context is Coface van plan zijn kapitaalmanagementtools te vervolledigen en is het van 

plan om een voorwaardelijke kapitaallijn te vestigen om zijn solvabiliteit in extreme gevallen te 

beschermen
6
. 

Berekend op basis van de standaardformule, bedroeg de afdekkingsratio van vereist kapitaal voor 

verzekering en afdekking van het factoring-risico 147%
7
, een niveau dat in lijn is met de risicobereidheid 

van de Groep en het dividenduitkeringsbeleid
5
 van 60% van de nettowinst per aandeel, dat dit jaar 

opnieuw wordt voorgesteld. 

 

De ratingbureaus Fitch en Moody’s herbevestigden de ratings (IFS) van de Groep van respectievelijk AA- 

en A2 (stabiele outlook) op 17 september en 13 oktober 2015. 

 

 

4. Overdracht van de openbare waarborgenactiviteit 

 

Momenteel is men bij Bpifrance bezig met het voorbereidend werk voor de overdracht van de openbare 

waarborgenactiviteit die momenteel door Coface wordt uitgevoerd namens de Franse staat. De overdracht 

is onderworpen aan de wijziging van de toepasselijke wetgeving en van het regelgevende kader
8
, die bij 

decreet van kracht zal worden. Coface zal door de Franse staat bezoldigd blijven tot de overdracht van 

deze activiteit volledig afgerond is, een datum die nog niet gekend is. 
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5. Vooruitzichten 

 

Het huidige macro-economische klimaat is veeleisend (zwakke groei in de geavanceerde economieën, 

grotere risico's in de opkomende markten en volatiliteit op de financiële markten) en voor het jaar 2016 

wordt geen grote verandering in deze situatie verwacht. Gelet op het feit dat er geen duidelijk herstel van 

de wereldwijde activiteit is en rekening houdend met de overdracht van het beheer van de openbare 

waarborgenactiviteit, zullen de groei- en rentabiliteitsdoelstellingen (return on average tangible equity or 

RoATE) die Coface twee jaar geleden heeft vastgelegd voor de periode die eindigt in 2016, niet worden 

behaald. Het business model van Coface, zijn financiële sterkte en zijn uitkeringsratio van ongeveer 60% 

zijn evenwel niet ondermijnd. 

 

Zoals op 15 januari 2016 werd aangekondigd, neemt Xavier Durand vanaf vandaag de functie van CEO 

van Coface over van Jean-Marc Pillu. Xavier Durand, 52, gegradueerd aan Polytechnique, bracht het 

grootste deel van zijn loopbaan door bij GE Capital. De afgelopen 25 jaar heeft hij senior-level 

operationele ervaring inzake algemeen beheer van financiële diensten verworven in meer dan 30 landen.  

 

In reactie op zijn nieuwe benoeming, verklaarde Xavier Durand, CEO van Coface : 

 

"Ik ben er trots op om aan het hoofd te staan van deze fantastische onderneming: Coface is een 

wereldwijd erkend merk en de Groep beschikt over diepgaande expertise.  

Mijn prioriteiten zullen de volgende zijn: 

- Risico's: onze blootstelling werd tussen 2014 en 2015 aangepast en we zullen aanpassingen 

blijven doorvoeren zolang dit nodig is; de gevolgen hiervan zullen na verloop van tijd merkbaar 

zijn.  

- Kosten: we gaan de structurele wijzigingen die noodzakelijk zijn om de operationele 

doeltreffendheid van de Groep te verbeteren, bestuderen en invoeren.  

- Binnen deze context is het ook mijn missie om de hefbomen en middelen te identificeren om de 

commerciële activiteit van de Groep opnieuw een boost te geven.  

Samen met mijn team van leidinggevenden en na een aanloopperiode, zal ik de acties bepalen om de 

rendabele groei van Coface op de lange termijn te versterken. Ik begin vandaag met dit werk en zal de 

gelegenheid van onze driemaandelijkse updates te baat nemen om u op de hoogte te houden van de 

vooruitgang die we boeken. " 

 

 

                                                        
TOELICHTINGEN 
  
1
 Constante perimeter en wisselkoersen. De gepubliceerde resultaten voor 2014 werden herwerkt teneinde rekening te houden met 

de impact van IFRIC 21. De jaarresultaten van 2014 herwerkt met IFRIC 21 zijn gelijkwaardig aan de resultaten die werden 
gepubliceerd in 2014 
2
 Zie bijlage, "Reconciliatietabel" voor de berekening van het operationeel resultaat, exclusief herwerkte posten. Voor de berekening 

van het nettoresultaat (aandeel van de groep), werd een genormaliseerd belastingtarief toegepaste op herwerkte posten voor de 
boekjaren 2014 en 2015. 
3
 De interne overheadkosten zijn herwerkt om een uitzonderlijke voorziening van € 3,2M uit te sluiten 

4
 Investeringsinkomsten exclusief uitgaven, exclusief kostprijs van de schuld. 

5
 Uitkering ter goedkeuring voorgelegd aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op 19 mei 

2016. 
6 
Mits ondertekening van de overeenkomst betreffende de vestiging van deze voorwaardelijke kapitaallijn 

7 
Dekkingsratio berekend volgens de interpretatie door Coface van de standaardformule van Solvency II. Voorlopige berekening.  

8 
Finance Law No. 2015-1786, Artikel 103, van 29 december 2015  
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CONTACTPERSONEN 
 

MEDIA 
 
 

Monica COULL  
T. +33 (0)1 49 02 25 01  

monica.coull@coface.com 
 

Gert LAMBRECHT 
T. +32 (0)2 404 01 07  

Gert.lambrecht@coface.com 
 
 

ANALISTEN / INVESTEERDERS 
 

 
Nicolas ANDRIOPOULOS  

Cécile COMBEAU  
T. +33 (0)1 49 02 22 94  
investors@coface.com 

 

 
 

FINANCIËLE KALENDER 2016 

4 mei 2016: publicatie van de resultaten voor Q1-2016 

19 mei 2016: algemene vergadering van aandeelhouders 

27 juli 2016: publicatie van de resultaten voor S1-2016 

3 november 2016: publicatie van de resultaten voor 9M-2016 

 

FINANCIËLE INFORMATIE 

Dit persbericht, alsook de volledige regelgevende informatie over Coface SA, de geconsolideerde rekeningen en 

de analistenprestentatie voor boekjaar 2015 zijn terug te vinden op de website van de Groep: 

http://www.coface.com/Investors 
 
  

 
 

 

DISCLAIMER - Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen prognoses bevatten die met name betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, 

tendensen, projecten of doelstellingen. Van nature omvatten deze prognoses geïdentificeerde of niet-geïdentificeerde risico's en onzekerheden. Ze 

kunnen beïnvloed worden door factoren waarvan het waarschijnlijk is dat ze aanleiding geven tot een betekenisvol verschil tussen de daadwerkelijke 

resultaten en de resultaten die vermeld staan in deze verklaringen. Zie sectie 2.4 "Rapport van de Voorzitter van de Raad van Bestuur inzake corporate 

governance, interne controle- en risicobeheersingsprocedures" alsook hoofdstuk 5 "Belangrijkste risicofactoren en het beheer ervan binnen de Groep" 

van het Registratiedocument 2014 van de Coface Groep dat op 13 april 2015 bij de AFM werd ingediend onder het nummer Nr. R.15-019 teneinde een 

beschrijving te bekomen van de belangrijkste factoren, risico's en onzekerheden die waarschijnlijk een invloed zullen hebben op de activiteiten van de 

Coface Groep. De Coface Groep wijst elke intentie of verplichting af om een update voor deze prognoses te publiceren of nieuwe informatie te 

verschaffen over toekomstige gebeurtenissen of enige andere omstandigheid.  

Over Coface  

 

De Groep Coface, wereldleider op het vlak van kredietverzekering, reikt bedrijven overal ter wereld oplossingen aan 

om zichzelf te beschermen tegen het risico van financiële wanbetaling van hun klanten, zowel op de binnenlandse 

markt als wat betreft de export. In 2015 liet de Groep, samen met zijn ~4.500 medewerkers, een geconsolideerde 

omzet optekenen van € 1,490 miljard. Met een aanwezigheid in 99 landen, direct of indirect, verzekert Coface de 

transacties van meer dan 40.000 ondernemingen in meer dan 200 landen. Coface publiceert elk kwartaal haar 

beoordeling van het landenrisico voor 160 landen die gebaseerd is op haar unieke kennis van het betaalgedrag van 

bedrijven en op de expertise van haar 340 risico onderschijvers die dicht in de buurt van klanten en hun debiteuren 

gevestigd zijn. 

In Frankrijk beheert de Groep eveneens de publieke exportgaranties voor rekening van de Franse Staat.  

 

www.coface.be  

 

 Coface SA. is genoteerd op Euronext Parijs - Compartiment A 

 ISIN Code : FR0010667147 / Ticker : COFA 

 

mailto:monica.coull@coface.com
mailto:investors@coface.com
http://www.coface.be/
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BIJLAGE - Overzichtstabel: Operationeel resultaat exclusief herwerkte posten 

 

    in duizenden euro 
2014 

Herwerkt 
IFRIC 21 

2015 
gepubliceerd 

  Operationeel resultaat 199.023 192.297 

  Financieringskosten -14.975 -18.491 

  Operationeel resultaat inclusief financieringskosten 184.048 173.806 

  Overige operationele inkomsten/uitgaven     

    
IPO-kosten (inclusief overeenkomstige bijdrage voor werknemers die 
aandelen in de onderneming hebben verworven) 

7.962   

    Coface Re 1.777   

    SBCE - Herstructureringskosten 1.957   

    
Portfolio buyout-kosten die gekoppeld zijn aan de herstructurering van 
het distributienetwerk in de VS 

  1.889 

    Zegelrechten Coface Re   326 

    Terugneming van herstructureringsvoorziening voor Italië -1.534   

    Overige operationele uitgaven 113 3.275 

    Overige operationele inkomsten -338 -1.258 

    
 

   

          

  TOTAAL Overige operationele inkomsten/uitgaven 9.937 4.232 

          

  
Operationeel resultaat inclusief financieringskosten & inclusief 
overige operationele inkomsten/uitgaven 

193.985 178.038 

  Herwerkte posten     

    Verhuiskosten hoofdkantoor     

    Outsourcing van kapitaalwinsten     

    Rentelasten voor de hybride schuld 12.075 16.117 

  Operationeel resultaat exclusief herwerkte posten 206.060 194.155 

 

 

* De gepubliceerde resultaten voor 2014 werden herwerkt teneinde rekening te houden met de impact van IFRIC 21 

De jaarresultaten van 2014 herwerkt met IFRIC 21 zijn gelijkwaardig aan de resultaten die werden gepubliceerd in 2014 

 


