
GEA is een van de grootste toeleveranciers 
ter wereld voor de agrovoedingsindustrie

GEA in cijfers
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Profiel
GEA is een van ‘s werelds grootste 
leveranciers van uitrusting en 
projectbeheer voor een breed scala 
van verwerkende industrieën. De 
technologie richt zich op 
componenten en productieprocessen 
voor diverse markten, in het 
bijzonder in de voedings- en 
drankensectoren. Het bedrijf heeft 
wereldwijd bijna 18.000 mensen in 
dienst.

Resultaten in 2017
De orderontvangst van de groep (inclusief deze van 
acquisities) steeg met 1,7% ten opzichte van 2016 tot 
4,8 miljard euro, een nieuw record voor GEA. In de 
zuivelverwerkende industrie en in mindere mate ook  
in de drankenindustrie is wat terughoudendheid 
geconstateerd voor wat betreft de investeringen.  
Dit effect werd meer dan tenietgedaan door een  
groei met dubbele cijfers in de melkveehouderij  
en meer dan 5% groei in de voedingsmiddelen-  
en farmaceutische/chemische industrie.

In 2017 realiseerde GEA een geconsolideerde omzet 
van ongeveer 4,6 miljard euro, een stijging met 2,5%  
op vergelijkbare basis in vergelijking met 2016.

De omzet in de divisie Uitrustingsgoederen steeg met 
4,9% op een constante/vergelijkbare basis, voornamelijk 
als gevolg van ontwikkelingen in de zuivelverwerkende, 
melkveehouderij en voedingsmiddelenindustrie.

De omzet in de divisie Oplossingen steeg licht met  
0,6% op vergelijkbare basis. Hoewel de omzet van  
de industriële klanten in de farma-/chemie- en 
drankensector daalde, steeg de omzet in de 
voedingsmiddelensector aanzienlijk. 

De operationele EBITDA was met 564 miljoen euro iets 
lager dan vorig jaar. Dit komt overeen met een marge 
van 12,2%. Het omvat bijkomende kosten voor de 
20 miljoen euro vulmachines van de divisie Oplossingen.

Het geconsolideerde resultaat van het boekjaar 
bedraagt 243 miljoen euro, tegenover 285 miljoen euro 
in 2016, voornamelijk als gevolg van de herwaardering 
van de uitgestelde belastingen als gevolg van de daling 
van de Amerikaanse vennootschapsbelasting.

Dankzij het in maart 2017 gelanceerde aandelen-
inkoopprogramma van 450 miljoen euro is het 
gemiddeld aantal uitstaande aandelen met 3%  
gedaald, wat resulteerde in een winst per aandeel van 
1,31 euro tegenover 1,48 euro per aandeel vorig jaar.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 
270 miljoen euro, een stijging met 108 miljoen euro  
in vergelijking met vorig jaar, dankzij de daling van  
de behoefte aan werkkapitaal. GEA besteedde 
119 miljoen euro aan investeringen en  
234 miljoen euro aan acquisities.

Na de uitkering van het dividend en de inkoop  
van eigen aandelen daalde de netto kaspositie  
van 783 miljoen euro eind 2016 tot 6 miljoen euro  
eind 2017.

Op de Algemene Vergadering op 19 april zal  
een dividend van 0,85 euro per aandeel worden  
voorgesteld, 6,25% meer dan vorig jaar.
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Voornaamste financiële gegevens
2017 2016 2015  

Vereenvoudigde  
resultatenrekening  
(in miljoen euro)

Orderontvangst 4.751 4.674 4.590

Omzet 4.605 4.492 4.599

Operationele EBITDA (1) 564 566 621

Operationele EBIT (1) 478 485 539

Geconsolideerd resultaat 243 285 362

(1) Vóór toewijzing van aankoopprijzen en aanpassingen

Vereenvoudigde balans
(in miljoen euro)

Eigen vermogen (deel van de groep) 2.502 2.995 2.843

Deelnemingen die geen controle geven 1 1 1

Nettothesaurie/(nettoschuld) 6 783 982

Schuldratio (in %) n.b. n.b. n.b.

Financiële nettoschuld/EBITDA (x) n.b. n.b. n.b.
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Investeringsthesis
GEA is een wereldleider die profiteert van gunstige 
langetermijntrends op de markt, met financiële 
resultaten die een opwaarts potentieel bieden:
•  Veerkrachtige en structureel groeiende 

eindmarkten en belangrijke toegangsdrempels
•  Wereldleider met nummer 1 of 2 posities  

in de meeste van zijn markten
•  Unieke technologie, knowhow  

en innovatiecapaciteiten
•  Solide kasstroomgeneratie  

en balansprofiel
•  Goede positionering om 

consolidatiemogelijkheden  
te grijpen

Totaal aandeelhoudersrendement 
op jaarbasis (%)

1 jaar 3 jaar 5 jaar

GEA 6,9 4,9 12,4

STOXX Europe Industrial Engineering 22,6 14,9 10,9

Marktgegevens en gegevens 
betreffende de deelneming van GBL
Beursgegevens 2017 2016 2015

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden) 192.496 192.496 192.496

Beurskapitalisatie (in miljoen euro) 7.702 7.359 7.199

Laatste beurskoers (in euro/aandeel) 40,01 38,23 37,40

Nettoresultaat (in euro/aandeel) 1,31 (1) 1,48 1,88

Verwaterd nettoresultaat (in euro/aandeel) 1,31 (1) 1,48 1,88

Dividend (in euro/aandeel) 0,85 (2) 0,80 0,80

Investering van GBL 2017 2016 2015

Deelneming in kapitaal (in %) 4,3 - -

Deelneming in stemrechten (in %) 4,3 - -

Beurswaarde van de deelneming (in miljoen euro) 328 - -

Door GBL geïnde dividenden (in miljoen euro) 2 - -

Vertegenwoordigers in de statutaire organen 0 0 0

(1)  De nettowinst per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal 
uitstaande aandelen (186,3 miljoen aandelen eind 2017)

(2)  Het dividend per aandeel zal worden toegewezen aan de 180,5 miljoen dividendgerechtigde 
aandelen, d.w.z. exclusief eigen aandelen (die na de Algemene Vergadering zullen worden  
vernietigd); dit dient te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
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