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Verslag van de
Raad van Bestuur
Dames,
Heren,
Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteit van onze vennootschap tijdens ons zevenenzeventigste boekjaar en, conform de wet en onze statuten, de jaarrekeningen afgesloten op 31 maart
2007, ter goedkeuring voor te leggen, evenals de geconsolideerde rekeningen van dezelfde datum.

Voorstelling van de groep Finasucre
De groep produceert ruwe, witte en gerafﬁneerde suiker op basis van riet en bieten en verkoopt deze
producten in verschillende verpakkingen aan industriële klanten en de groothandel. Ze vervaardigt ook
een hele reeks karamellen en specialiteiten.
De groep verkoopt eveneens hernieuwbare energie onder de vorm van elektriciteit en produceert alcohol,
melasse, bietenpulp en andere producten die bestemd zijn voor dierenvoeding. Door de dochteronderneming
Galactic is Finasucre een belangrijke producent van melkzuur en derivaten die verkregen worden uit de
gisting van koolhydraten. De engineering en de productie van uitrusting voor suikerfabrieken vervolledigen
de activiteiten van Finasucre.
De groep is wereldwijd actief: België, Nederland, Congo, Australië en China.
Voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2007, boekte de groep een omzet van 451 miljoen
EUR en bedroegen de netto activa 401 miljoen EUR. De groep stelt wereldwijd permanent 3.727 mensen
tewerk en ongeveer 5.250 mensen tijdens de campagne om een productie van 1.090.639 ton suiker te
realiseren.
Overtuigd van het – toekomstige – belang van suiker als hernieuwbare energiebron, wil Finasucre dit
nieuwe aspect verder uitwerken. Daarnaast wil ze ook de huidige activiteiten zoals zoetstoffen, op alle
markten blijven uitbouwen.

Belangrijke gebeurtenissen
in de groep in 2006/2007
• Het nieuwe Europeese suikerregime is van kracht sinds 1 juli 2006; momenteel voldoet het
herstructureringsfonds niet aan de verwachtingen, wat een aanzienlijk suikeroverschot veroorzaakt.
• Australië: deﬁnitieve sluiting van Mourilyan, die in maart 2006 verwoest werd door de cycloon Larry.
• Begin van de onderhandelingen met Mulgrave Central Mill met het oog op een fusie met onze fabrieken
van Noord Queensland (Babinda, South Johnstone en Tableland).
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Consolidatiekring per 31 maart 2007

FINASUCRE n.v.
BELGIË

FINASUCRE INVESTMENTS
(AUSTRALIA) Pty Limited

100%

99,7%

GROUPE SUCRIER n.v.
BELGIË

AUSTRALIË
100%
62,6%

FINASUCRE HOLDINGS
(AUSTRALIA) Pty Ltd

ISCAL SUGAR n.v.
BELGIË

AUSTRALIË
100%
100%

FINASUCRE AUSTRALIA
Pty Ltd

EURO STAR HOLLAND b.v.
HOLLAND

AUSTRALIË
100%
60%

BUNDABERG SUGAR GROUP Ltd

COMPAGNIE SUCRIÈRE scarl*
DEM. REP. CONGO

AUSTRALIË

BUNDABERG SUGAR Ltd

55%

100%

AUSTRALIË

GALACTIC n.v.
BELGIË

100%

BBS SUBSIDIARY Pty Ltd
AUSTRALIË

49%

B&G*
VOLKSREP. CHINA

100%

NORTHERN LAND HOLDINGS Ltd
&
AUSTRALIË
100%
100%

GALACTIC Inc
V.S.

R&J HOFFMAN INVESMENTS Pty Ltd
&
AUSTRALIË
100%

BUNDABERG FOUNDRY
ENGINEERS Ltd
#

100%

&

DEVOLDER n.v.
BELGIË

AUSTRALIË

QUEENSLAND URBAN PROJECTS
Pty Ltd

100%

AUSTRALIË

*Jaatrrekening per 31 december 2006
 Geconsolideerde ondernemingen
 Niet geconsolideerde ondernemingen
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Suikers en derivaten

# Engineering
& Onroerendgoed
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Suikerrietplantage in Kwilu-Ngongo (DRC)

Kerncijfers
GECONSOLIDEERDE GROEP
in ‘000 €

FINASUCRE N.V.

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2005/2006

Omzet
450.829
Bedrijfscashﬂow (EBITDA)
76.522
Winst uit de gewone
bedrijfsuitoefening vóór belastingen
31.299
Winst (verlies) van het boekjaar (deel van de groep) 25.710
Eigen vermogen
401.420
Totaal van de balans
693.286
Nettodividend per aandeel (in EUR)
-

495.243
67.455

-

-

43.808
49.047
382.268
630.420
-

21.537
292.859
306.077
78,00

6.621
282.032
295.149
75,00

Nettodividend per aandeel
in €

75,0

78,0

EBITDA en geconsolideerde
resultaten in miljoen €
 EBITDA
 Winst (verlies) na belasting
(deel van de Grope)

49,5

495,2
464,3

76,5
66,4

47,4

Geconsolideerde omzet
in miljoen €

51,6

67,4

450,8

420,0
374,8

49,0

48,6
33,1 34,3

25,7
16,0

-3,2
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
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Verslag over onze activiteiten
Wereldmarkt van suiker
(Overzicht van het boekjaar 2006/2007 en vooruitzichten voor 2007/2008)
In februari 2006 bereikte de prijs van de ruwe suiker zijn hoogste niveau in 25 jaar met een koers
van 19,3 ct /pond op de wereldmarkt, wat vele industrieën ertoe aanzette hun productie te verhogen.
Bijgevolg is Brazilië op weg naar een nieuw productierecord van 420 miljoen ton rietsuiker. India zal de
verwachtingen overtreffen met een productie van 25 tot 26 miljoen ton suiker. Bovendien zijn een aantal
landen aan een inhaalmanoeuvre van hun productieniveau bezig, met als gevolg een nieuw wereldwijd
productierecord voor suiker, dat zou oplopen tot 162 miljoen ton, en op die manier de consumptie zou
overschrijden met zo’n 10 miljoen ton. Deze nieuwe recordoogst zal aanleiding geven aan een overschot,
na drie jaar opeenvolgende jaren van een tekort. De algemene verslechtering van de situatie komt tot
uiting in de ineenstorting van de suikerprijs, die momenteel tussen 9 en 10 ct /pond ligt; dit is het laagste
peil sinds juli 2005.

Wereldproductie en -verbruik
(in miljoen ton ruwe suiker) bron: Czarnikow
160
155

 Productie
 Verbruik

150
145
140
135
130
125
120
115
110
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2001-02

2002-03

2003-04
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Wereldkoersen van ruwe suiker
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Bruine rietsuiker (Australië)

Bundaberg Sugar (Australië)
De voorbije twaalf maanden kende de Australische economie een voortdurende versterking met een
stijging van de Australische dollar als gevolg. De verhouding AUD/USD heeft een record bereikt voor
de laatste zeventien jaar, met meer dan 0,83 AUD in april 2007. Deze groei is het gevolg van de hoge
grondstoffenprijs, een sterke tewerkstellingsgraad en stijgende intrestvoeten, die worden opgetrokken om
de inﬂatiedruk op te vangen. Op korte termijn wordt niet verwacht dat deze situatie zal omkeren.
Net zoals Australië kende de Eurozone een groei die groter was dan het gemiddelde van de voorbije
jaren, met als gevolg een minder grote volatiliteit van de wisselkoersen van de Euro ten opzichte van de
Australische dollar.
Evolutie van de Australische Dollar
versus USD en versus EUR
0,80

Maand. gemiddelde koers EUR
Jaar. gemiddelde koers EUR
Maand. gemiddelde koers USD
Jaar. gemiddelde koers USD

0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

De prijs van NY11 suiker heeft zijn hoogste koers bereikt in 25 jaar, wat ten opzichte van de Australische
producenten, een tegengewicht in de schaal legde voor de negatieve impact van een sterke wisselkoers.
De gevolgen van Cycloon Larry, die de regio van Innisfail (Noord Queensland) verwoestte in maart 2006,
waren aanzienlijk en hebben onvermijdelijk geleid tot de sluiting van de fabriek van Mourilyan, en tot een
sterke daling van de suikerrietoogst in deze streek.
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Het programma van de Australische regering dat voorziet in hervormings- en herstructureringsmaatregelen
van de suikerindustrie, ging verder. Tegen eind 2006 wordt voor meer dan 33,6 miljoen AUD nieuwe hulp
beloofd aan de regio’s en gemeenschappen.
Bundaberg Sugar kreeg hulp toegewezen om de bestaande spoorwegen te kunnen verbeteren, om de
verwerkingstarieven te verhogen en om een efﬁciënt transportsysteem voor suikerriet aangepast aan de
omgeving te leveren. Een groot deel van deze werken vinden plaats in Noord Queensland; de installaties
in de drie actieve fabrieken vragen omvangrijke werken, zodat ze voldoende verwerkingscapaciteit hebben
om de sluiting van de fabriek van Mourilyan op te vangen.

Verdamper, fabriek van South Johnstone (Noord Queensland, Australië)
De productie van Queensland in 2006/2007 bedroeg 4,46 miljoen ton suiker (4,78 miljoen ton in
2005/2006). Het gemiddelde suikergehalte bedroeg 13,44% – dit is het laagste van de voorbije zeven
jaar.
De belangrijkste posten van de geconsolideerde resultatenrekening voor 2006/2007 zijn:
Campagnes
Behandeld riet
Riet geproduceerd door Bundaberg Sugar
Productie ruwe suiker
Productie gerafﬁneerde suiker

2006/2007

2005/2006

4.630
801
587
161

5.499
634
719
150

De suikerproductie liep op tot 587.000 ton (tegenover 719.283 ton in 2005) voor een oogst van 4,630
miljoen ton suikerriet (tegen 5,499 miljoen ton in 2005).
De Groep Bundaberg Sugar telt 802 personeelsleden en 352 seizoenarbeiders voor de campagne.
Voor het seizoen 2006 behield Bundaberg Sugar zijn handelsakkoorden met QSL. De suikerprijs die
QSL kreeg voor het seizoen 2006 liep tot 370 AUD per ton suiker, tegenover 315 AUD per ton het jaar
voordien. Bundaberg Sugar maakte gebruik van de mogelijkheden die aan de suikerproducenten werden
geboden om een beroep te doen op diverse instrumenten voor de dekking van de prijzen en de vreemde
valuta.
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De geconsolideerde resultaten van de Groep Bundaberg Sugar voor het op 31 maart 2007 afgesloten
boekjaar kennen een lichte stijging in vergelijking met de ramingen, vooral door de verkoop van de site
van de oude fabriek van Moreton.
De belangrijkste posten van de geconsolideerde resultatenrekening voor 2006/2007 zijn:
in ‘000 AUD

2006/2007

2005/2006

Omzet
Bedrijfscashﬂow
Afschrijvingen
Courante ﬁnanciële resultaten
Resultaten op ﬁnanciële dekkingsinstrumenten
Resultaten vóór uitzonderlijke elementen
Uitzonderlijke resultaten
Belastingen
Nettowinst (vóór de toepassing van de IFRS-principes)
Meerwaarde op de pensioenfondsen1
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen1
Nettowinst (na de toepassing van de IFRS-principes)

318.218
21.502
(10.095)
(310)
13.738
24.835
6.202
(4.012)
27.025
27.025

373.379
25.280
(9.911)
(3.002)
0
12.367
323
(2.553)
10.137
20.748
22.808
53.693

1

Gevolgen van de eerste toepassing van de IFRS-principes

De daling van de omzet is het gevolg van verschillende factoren: (i) daling van het geproduceerde volume
(cycloon Larry) maar (ii) dit werd gecompenseerd door de stijging van de gemiddelde verkoopprijs en (iii)
de producent mag voortaan vrij beschikken over een deel van de suiker die hij rafﬁneert voor de lokale
markt.
Om zijn productie van suikerriet te verhogen en het transport en de oogst ervan te vergemakkelijken, heeft
Bundaberg Sugar tijdens het jaar de oppervlakte teeltbare gronden opgetrokken naar 16.500 ha. Deze
strategie blijft van vitaal belang, aangezien de waarde van de gronden van Queensland stijgt, terwijl er
steeds minder landbouwgronden beschikbaar zijn.
Tijdens het afgelopen jaar concentreerde het engineeringﬁliaal (BFEL) zich op de regio’s met sterke groei,
zowel in Australië als in het buitenland, vooral dan Indonesië. Terwijl het technische voordeel en het
cliënteel behouden blijft, werden inspanningen geleverd om het aandeel van de activiteiten te verhogen
in andere domeinen dan suiker.
Met het besef dat de suikerindustrie
van Queensland de ingeslagen weg
van de rationalisering moet blijven
volgen, zet Bundaberg Sugar zijn
besprekingen verder met Mulgrave
Central Mill met het oog op een fusie
van de fabrieken in het noorden,
in het kader van rationalisatie en
om een optimale en betrouwbare
suikerproductie te verzekeren.

Dierenvoeding (Australië)
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Groupe Sucrier (België)
Groupe Sucrier sluit het boekjaar af met een nettowinst van 7.357.507 EUR, vergeleken met 6.847.043
EUR voor het vorige boekjaar. Op de volgende Algemene Vergadering van 27 juni 2007 zal worden
voorgesteld een totaal bruto dividend van 5.086.267 EUR uit te keren.

Bieten (België)

Iscal Sugar (België)
Iscal Sugar is de tweede grootste onderneming in de Belgische suikerindustrie, met een derde van de
quota. Méér dan 6.000 boeren leveren bieten aan dit bedrijf.
De campagne 2006 (104 dagen) was de langste uit onze geschiedenis, voor een productie van 291.140
ton suiker, waarvan 25.118 ton voor rekening van de Nederlandse onderneming CSM.
De campagne 2006 was niet alleen lang, maar ook erg vermoeiend. Het ene na het andere technische
probleem stak de kop op in de twee fabrieken. In Fontenoy ging de turbine van de belangrijkste turbogenerator stuk begin oktober. De campagne moest worden voortgezet met de middelen die we hadden en
we riepen de hulp in van elektrogeen groepen om in onze elektriciteitsbehoeften te voorzien. In Moerbeke
waren er grote problemen met de stoomketel en waren er mechanische breuken in de verwerking van de
pulp.
Er zijn grote onderhoudswerken nodig in de twee fabrieken om de campagne 2007 goed te kunnen
starten. Ze werden op 31 maart 2007 opgenomen in de rekeningen.
De belangrijkste elementen van de campagne worden hieronder weergegeven:
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Campagnes

2006/2007

2005/2006

Oppervlakte (Ha)
Rendement (T/Ha)
Suikerproductie (T)

27.292
65,2
266.022

29.983
62,2
291.681
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Het nieuwe Suikerregime, dat werd ingevoerd op 1 juli 2006, en het Herstructureringsfonds, dat de spil
vormt in het systeem, voldoen niet aan de verwachtingen. Om de Europese suikerbalans in evenwicht te
brengen, ging de Europese Commissie, die de productie moet verlagen met 6 miljoen ton tegen 2010,
ervan uit dat 4 miljoen ton zou worden vrijgemaakt tegen eind 2006. Minder dan 2 miljoen ton quotum
werd deﬁnitief afgestaan.
De mogelijkheid daarentegen die werd geboden om bijkomende quota te bekomen voor de meest
productieve landen, kende een groot succes. Iscal Sugar besloot haar deel op te nemen en verwierf met
de ﬁnanciële participatie van haar boeren 20.224 ton quotum, wat ons quotum brengt op 285.555 ton
vanaf 2007.
Daaruit volgt dat we tegen 2008 met een aanzienlijk suikeroverschot zouden zitten en de Commissie
moest begin 2007 dan ook drastische maatregelen nemen:
•
•

Beslissen om een preventieve onttrekking van 13.5 % te doen voor de volgende campagne
2007/2008
Een hervorming van het reglement voorstellen om de onontbeerlijke afstand van quotum te
verbeteren en zo de lineaire daling te vermijden tegen 2010, die niet zal worden vergoed.

Iscal Sugar realiseerde een omzet van 212 miljoen EUR; dit is een daling met 8,5 miljoen EUR die met
name te wijten is aan de uitholling van de prijzen. De operationele cashﬂow bedraagt 58,7 miljoen EUR
(tegenover 44,8 miljoen EUR voor het vorige boekjaar). Deze toename moet echter naar beneden toe worden
‘gecorrigeerd’ met 29,1 miljoen EUR , dit om rekening te houden met de gevolgen van de toegepaste
boekingswijze voor de verschuldigde bijdragen door de producenten aan het Herstructureringsfonds van
de Europese suikersector. Deze worden uitgebreider beschreven in dit verslag in de commentaren bij de
geconsolideerde rekeningen van de groep Finasucre.
Deze vaststellingen zijn de voornaamste verklaring voor de daling van de courante winst vóór belastingen,
die 18,1 miljoen EUR bedraagt tegen 32,1 miljoen EUR vorig jaar. Het nettoresultaat van het boekjaar na
belastingen bedraagt 7,4 miljoen EUR (tegenover 11,7 miljoen EUR voor het vorige boekjaar). Er wordt
een bruto dividend van 4,4 miljoen EUR voorzien.

Compagnie Sucrière (D.R. Congo)
De presidents-, parlements- en regionale verkiezingen verliepen relatief kalm en de recente vorming
van een nieuwe regering, met de aanduiding van een eerste minister, zou de hervatting van een interne
constructieve dialoog moeten mogelijk maken, ook met de internationale instellingen en partners voor de
ontwikkeling van het land en zijn bevolking. De inspanningen om de munt te stabiliseren en de inﬂatie
onder controle te houden werden verder gezet, met tot nu toe bescheiden resultaten.

Oogst (DRC)

FINASUCRE Jaar verslag 2006 / 2007
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Hieronder schetsen we de evolutie van enkele belangrijke parameters:

BNP per inwoner in USD
Inﬂatie in %
Wisselkoers (CDF/USD) (31 december)

2006

2005

2004

90,8
18,20
503

87,8
21,3
434

84,8
9,2
453

De landbouwopbrengsten zijn nog toegenomen, voor het vijfde jaar op rij, en de suikerproductie bedroeg
85.247 ton (tegenover 85.085 ton in 2005), ondanks een lichte daling van de verwerkingsprestaties.
Compagnie Sucrière voerde 5.330 ton suiker naar de Europese Unie (onder EBA-quota), de prijsvoorwaarden
waren minder gunstig dan voorheen. De onderneming heeft ook 27.507 HL alcohol uitgevoerd, op een
totale productie van 53.139 HL.

Verkoop van suiker (DRC)

Onze dochteronderneming sloot het boekjaar 2006 af met een toegenomen winst, waardoor niet alleen alle
vorige opgebouwde verliezen konden worden opgevangen, maar ook een dividend kon worden uitgekeerd
van 1 miljoen USD netto.
Compagnie Sucrière blijft voorzichtig in haar oordeel over de politieke, economische en sociale omgeving
van het land, maar is toch van plan haar productiecapaciteit op te trekken en deze te diversiﬁëren naar
biobrandstoffen.
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Galactic (België)
De dochteronderneming Galactic is een grote
producent van melkzuur en derivaten ervan.
Deze markt kent een aanhoudende groei,
met name om te voldoen aan de vraag naar
biologisch afbreekbare plastiek (PLA).
Ondanks
de
aanhoudende
sterke
concurrentie tussen producenten kon onze
dochtermaatschappij haar posities in deze
belangrijkste markten behouden of zelfs
verbeteren. De productie-eenheid in China
draait momenteel op volle toeren en kent
een bevredigende rentabiliteit. Er lopen
Snoepjes
volop investeringen om de productie op de
twee sites te optimaliseren, de sterk gestegen energiekosten te doen dalen en het gamma afgeleide
producten uit te breiden. De vennootschap wil haar onderzoeksinspanningen intensiﬁëren, eventueel in
partnerschap, met name op het vlak van biologisch afbreekbaar plastiek.

Devolder (België)
Na de sluiting van de fabriek vorige zomer koos onze dochteronderneming voor de verkoop van de site
aan een vastgoedpromotor. De verkoop werd gesloten in februari 2007, wat een meerwaarde opleverde
van 0,9 miljoen EUR. Onze dochteronderneming zou kunnen overwegen om deze fondsen terug aan te
wenden voor een vastgoedinvestering en koos er dus voor deze meerwaarde te vrijwaren met boeking van
uitgestelde belastingen.
De netto winst van het boekjaar, afgesloten op 31 maart 2007, bedraagt 716.918 EUR (vergeleken met
70.444 EUR in 2005/2006) en is vooral afkomstig van deze meerwaarde door de verkoop die werd
toegekend als gevrijwaarde reserve.

FINASUCRE Jaar verslag 2006 / 2007
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Bieten (België)

Financiële situatie
Commentaar op de geconsolideerde jaarrekening van de groep op 31 maart 2007
We leveren hieronder commentaar bij de geconsolideerde rekeningen van de groep, die zijn opgenomen
in de BIJVOEGSELS A. van dit verslag.
BALANS
De geconsolideerde balans weerspiegelt voor onze geconsolideerde dochterondernemingen, de activiteiten
inzake suiker en derivaten in België, Nederland, Australië, China en de Verenigde Staten tijdens de twaalf
maanden van het boekjaar dat we hier bespreken. De vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar hebben
eveneens betrekking op een periode van twaalf maanden.
Onze Australische dochtermaatschappijen hebben de IFRS-principes vorig jaar voor het eerst toegepast.
Hun rekeningen werden als zodanig geconsolideerd, zowel voor de groep, zonder bijzondere herbewerking,
behalve dan de grote herbewerkingen die hieronder speciﬁek worden beschreven.
De inwerkingtreding van het nieuwe Europese suikerregime op 1 juli 2006, waardoor het oude regime
met productie werd opgeheven, heeft belangrijke gevolgen gehad op de balans en de resultatenrekening
van Iscal Sugar. Het nieuwe regime voerde hogere bijdragen in voor het Herstructureringsfonds van
de Europese Suikersector (HF), waarbij de producenten kunnen worden vergoed voor de vrijwillige en
deﬁnitieve verlaging van al hun quota of een deel ervan tijdens een overgangsperiode van 4 jaar. Iscal
Sugar boekte het geheel van de reeds ingevorderde bijdragen (20,1 miljoen EUR) en de vorderen bedragen
door het HF tijdens de overgangsperiode (95,4 miljoen EUR die werden opgenomen in de schulden op
meer dan één jaar en op minder dan een jaar) als immateriële vaste activa, af te schrijven op 4 jaar. Dit
zijn de grootste verschillen die worden vastgesteld in de vergelijking van de activa en passiva van de
geconsolideerde balansen van de groep.
De stijging van de materiële vaste activa komt vooral van Bundaberg, dat zijn beleid inzake de verwerving
van landbouwgronden voortzette. Aan de andere kant werden de delen van de buiten gebruik gestelde
sites verkocht bij Bundaberg en bij Iscal Sugar.
De voorraden zijn globaal genomen kleiner geworden. Terwijl de suikervoorraden van Bundaberg zijn
gestegen, is die van Iscal Sugar met 28.468 ton gedaald ten opzichte van vorig boekjaar, om minimal te
zijn bij het begin van de volgende campagne. Bovendien is hun waardering als direct costing gedaald door
de ophefﬁng van de oude bijdragen op de productie, maar ook door de daling van de suikerbietenprijs.
De geconsolideerde kasmiddelen kennen een stijging van 15,9 miljoen EUR. Onze schuld bij de bank op
korte en middenlange termijn is gedaald met 10,9 miljoen EUR.
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Resultaten
De ﬁnanciële gegevens betreffende onze Australische dochterondernemingen werden geboekt in
Australische dollar (AUD) en in de geconsolideerde rekeningen omgezet in EUR aan de hand van de
hieronder weergegeven wisselkoersen. We zien hier ook hoe de AUD evolueert ten opzichte van de USD,
omdat de verkoopprijzen van ruwe suiker van Bundaberg Sugar zijn opgesteld in USD.
Wisselkoersen

1 AUD = €

gemiddelde 12 maanden
op
31-03-07

op
31-03-06

1-04-06
31-03-07

1-04-05
31-03-06

0,6066

0,5883

0,5963

0,6182

+ 3,1%

Wisselkoersen

gemiddelde 12 maanden
op
31-03-07

op
31-03-06

1-04-06
31-03-07

1-04-05
31-03-06

0,8079

0,7121

0,7650

0,7528

1 AUD = USD

- 3,5%

+ 13,4%

+ 1,6%

De ﬁnanciële gegevens van onze dochterondernemingen in China en in de Verenigde Staten zijn het
resultaat van de omzetting in EUR van hun boekingsmunt (respectievelijk de CNY en de USD), waarvan
de schommelingen de voorbije twaalf maanden niet erg voelbaar zijn in de balans en de geconsolideerde
resultaten.
De onderstaande tabel geeft de geconsolideerde resultaten weer:
in ‘000 EUR
Omzet
Bedrijfscashﬂow
Afschrijvingen van de bijdragen aan het HF1
Gewone afschrijvingen
Intrestlasten op de bijdragen aan het HF1
Financiële resultaten
Resultaten vóór uitzonderlijke elementen
Uitzonderlijke resultaten
Uitzonderlijke resultaten door de eerste toepassing
van de IFRS-principes in Australië2
Inhoudingen op uitgestelde belastingen als gevolg van
de toepassing van de IFRS-principes in Asutralïe2
Belastingen
Netto resultaat

2006/2007
450.829
76.522
(27.473)
(20.751)
(1.676)
4.677
31.299
9.037

2005/2006
495.243
67.455
(21.215)
(2.432)
43.808
2.013

-

12.827

(11.221)
29.115

14.101
(16.441)
56.308

1

Zie commentaar hierboven betreffende de boekingswijze van de bijdragen tot het Europese Herstructureringsfonds.

2

De eerste toepassing van de IFRS-regels bij Bundaberg vond plaats in 2005/2006, met aanzienlijke gevolgen die duidelijk in het
oog springen. Deze gevolgen zijn slechts eenmalig.

De sterke daling van de omzet komt vooral van onze dochtermaatschappij Bundaberg, maar ook van Iscal
Sugar. De redenen hiervoor werden voor elk van deze bedrijven vermeld.
Om de variatie van de geconsolideerde EBITDA juist te interpreteren, moet rekening worden gehouden
met het gevolg van de boekingswijze van de bijdragen aan het HF bij Iscal Sugar. Die van boekjaar
2006/2007 moeten, zoals te zien in de tabel hierboven, naar beneden toe worden ‘gecorrigeerd’ met
29,1 miljoen EUR. De EBITDA van onze andere dochtermaatschappijen kent een gevoelige daling in
Australië, maar een stijging in de groep Galactic.
De gewone afschrijvingen zijn weinig veranderd en de ﬁnanciële resultaten kennen een stijging, en wel
om twee redenen: (ii) door de daling van de schuldenlast bij de bank en (i) door de mogelijkheid die in
Australië werd geboden om vrij te beschikken over een deel van onze suikerproductie, los van QSL. De
posities die we innamen op de termijnmarkt voor suiker hebben immers voor ﬁnanciële winst gezorgd.
De rekeningen van Bundaberg zijn er echter op achteruitgegaan wegens de consolidatiebehoeften van
Finasucre, om eventuele mogelijke ﬁnanciële verliezen op deze posities op te vangen en om de niet
gerealiseerde ﬁnanciële winsten te verwijderen.
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De uitzonderlijke netto winsten zijn vooral afkomstig van de meerwaarden uit de verkoop van delen van
industriële sites in Australië en in België. We herinneren eraan dat de uitzonderlijke resultaten van vorig
jaar 27 miljoen EUR bevatten die een weerslag hadden op de rekeningen en die toe te schrijven waren
aan de eerste toepassing van de IFRS-principes bij Bundaberg.
De belastingen moeten in verband worden gebracht met de belastbare resultaten die de groep heeft
geboekt.
Het bijvoegsel bij de geconsolideerde rekeningen geeft een ruimere beschrijving van de evolutie van de
componenten van de balans en van de geconsolideerde resultatenrekening van de groep.

Commentaar over de jaarrekening van Finasucre N.V. op 31 maart 2007
Hieronder leveren we commentaar bij de jaarrekeningen van Finasucre N.V., die zijn opgenomen in
BIJVOEGSELS B van dit verslag.
BALANS
Vaste activa
IV. Financiële vaste activa
De deelnemingen worden vermeld in bijvoegsel II van de jaarrekening.
Vlottende activa
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
Deze rubriek vertoont een daling van 18.671 duizend EUR, waarvan 18.426 miljoen EUR
overeenstemt met de terugbetaling tijdens het boekjaar van het voorschot dat werd toegekend aan
Bundaberg Sugar Group. Onder deze rubriek zijn er geen te ontvangen intresten meer op lopende
bankrekeningen, deze werden opgenomen in de rubriek « Regularisatierekeningen – activa ».
VIII. Geldbeleggingen
Onze huidige beleggingen bestaan uit thesauriebewijzen, kortetermijndeposito’s en obligatie- en
monetaire fondsen.
X.

Overlopende rekeningen
Het gaat om over te dragen kosten naar het volgende boekjaar, maar vooral om te ontvangen
intresten op onze schuldvorderingen op hoogstens één jaar.

Eigen vermogen
I.
Kapitaal
III. Herwaarderingsmeerwaarden
IV. Reserves
Deze rubrieken zijn onveranderd.
V.

Overgedragen winst (verlies)
Volgens de resultaatverwerking.

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
VII. Voorzieningen voor risico’s en kosten
Deze voorziening werd drie jaar geleden aangelegd en heeft geen wijzigingen ondergaan.
Schulden
IX. Schulden op ten hoogste één jaar
Bevat de ﬁscale, loon- en sociale schulden, te betalen honoraria en voornamelijk de voorgestelde
winstverdeling, evenals uit te keren dividenden voor voorgaande boekjaren.
X.
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Overlopende rekeningen
Het betreft de reeds ontvangen interesten op de beleggingen in handelspapieren. Ze kennen een
daling door de eerste toepassing van de aftrek van notionele intresten van de belastbare basis, die
onlangs werd ingevoerd in de ﬁscale wetgeving.
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RESULTATEN
Kosten
II.
Diensten en diverse goederen
De werkingskosten en de niet-periodieke vergoedingen van onze bestuurders zijn stabiel gebleven.
II.C. Vergoedingen, sociale lasten en pensioenen
Het betreft lasten voor nieuw personeel dat werd aangeworven tijdens het boekjaar.
V.

Financiële kosten
Ze omvatten 433 duizend EUR wisselkoersverlies op de driemaandelijkse dekking van onze
schuldvordering in AUD, voordat ze werkelijk wordt terugbetaald op het einde van het boekjaar.
De overige kosten behelzen voornamelijk commissielonen op couponbetalingen en kosten voor het
beheer van onze portfoliobeleggingen in obligatie- en monetaire fondsen.

X.

Belastingen op het resultaat
Dit bedrag komt overeen met de geschatte belasting op het resultaat van het boekjaar. Het kent een
daling door de eerste toepassing van de aftrek van notionele intresten van de belastbare basis, die
onlangs werd ingevoerd in de ﬁscale wetgeving.

Opbrengsten
IV. A. Opbrengsten uit ﬁnanciële vaste activa
We hebben voor het boekjaar 2005/2006, een dividend van 16.908 duizend EUR ontvangen van
Groupe Sucrier. De aandelen van Finasucre Investments (Australia) Pty Ltd die recht gaven op
een preferentieel dividend, werden omgevormd tot gewone aandelen en er werd geen dividend
uitgekeerd tijdens het boekjaar voor deze gewone aandelen.
IV. B. Opbrengsten uit vlottende activa
De interesten ontvangen op ons voorschot aan Bundaberg Sugar Group (voor de terugbetaling ervan
op het einde van het boekjaar) bedroegen 1.252 duizend EUR. We hebben 3.487 duizend EUR
intresten op onze deposito’s en termijnbeleggingen.
IV. C. Andere ﬁnanciële opbrengsten
Het betreft de meerwaarden gerealiseerd met onze obligatielening.
IX.

Resultaat van het boekjaar voor belastingen
Er werden geen uitzonderlijke opbrengsten of lasten geboekt tijdens het boekjaar.

Bijkomende informatie over de dekking van de ﬁnanciële risico’s
Finasucre maakt gebruik van de dekking van wisselkoersrisico’s op haar verrichtingen in vreemde deviezen
en in het bijzonder op haar schuldvordering van 30 miljoen op haar dochteronderneming Bundaberg
Sugar.
De bijlage bij de jaarrekeningen van Finasucre N.V. geeft een ruimere beschrijving van de evolutie van de
onderdelen van de balans en van de resultatenrekening.
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Vervoer van het riet (DRC)

Resultaatverwerking,
statutaire verkiezingen
Resultaatverwerking
De nettowinst van het boekjaar bedraagt 21.226.773,87 EUR waarbij opnieuw de 16.187.300,11 EUR
van het vorige boekjaar wordt overgedragen, wat leidt tot een te verdelen winst van 37.414.073,98 EUR
die wij voorstellen als volgt te verdelen:
Brutodividend
Over te dragen winst
TOTAAL te verdelen

10.400.000,00 EUR
27.014.073,98 EUR
37.414.073,98 EUR

Als u dit voorstel tot verdeling goedkeurt zal het netto dividend, na aftrek van de roerende voorhefﬁng van
25%, 78,00 EUR bedragen tegenover 75,00 EUR het jaar ervoor.
Het zal betaalbaar zijn vanaf 2 juli 2007, tegen afgifte van coupon nr. 81, aan de loketten van Bank
Degroof en in onze maatschappelijke zetel, Hermann-Debrouxlaan 40 te BE-1160 Brussel.

Statutaire verkiezingen
De bestuurmandaten van Graaf Paul Lippens en Graaf Guillaume d’Arschot Schoonhoven verstrijken op
het einde van deze Algemene Vergadering. Ze zijn herverkiesbaar en onderwerpen zich aan uw stemming
voor een nieuwe mandaat van drie jaar, dat na aﬂoop van de Vergadering van 2010 zal verstrijken.
Conform de wet en de statuten, vragen wij u de bestuurders en de commissaris te ontheffen voor de
uitoefening van hun mandaat voor de periode afgesloten op 31 maart 2007.
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Bijkomende informatie
Risico’s en onzekerheden
Naast de informatie in het activiteitenverslag, vatten we hieronder de punten samen die ons van belang
lijken om de risico’s en onzekerheden te beschrijven, die het verloop van onze activiteiten zouden kunnen
beïnvloeden:
•
De activiteiten in Europa hangen af van de evolutie van het nieuwe suikerregime, meer bepaald van
de jaarbalans voor suiker, die sterk afhangt van de werking van het Herstructeringsfonds dat werd
ingevoerd om tot een markt evenwicht te komen;
•
De activiteiten in Australië hangen af van de evolutie van de wereldmarkt voor ruwe suiker, waarvan
een deel het voorwerp uitmaakt van margedekkingen door middel van ﬁnanciële instrumenten van
het type aankoop/verkoop op termijn op de wereldmarkt voor suiker;
•
De schommelingen van de olieprijs hebben een rechtstreekse invloed op onze vennootschappen,
niet alleen op de brandstofprijs, maar ook op het transport en de verpakkingen. De fabrieken voor
ruwe suiker verzachten deze impact door het gebruik van bagasse als brandstof ;
•
De dochterondernemingen zijn gevoelig voor de evoluties van de vreemde valuta (AUD/USD voor
Australië, EUR/USD en USD/CHN voor Galactic) ;
•
De kans is groot dat wisselende klimatologische omstandigheden onze activiteiten beïnvloeden
(vorst, droogte, overstromingen,…) ;
•
Onze dochteronderneming in Congo heeft te kampen met risico’s omwille van de politieke situatie
in het land.

Milieu, personeel, klanten
De groep zorgt ervoor dat ze bij al haar activiteiten de milieuwetgeving naleeft. Ze respecteert de geldende
wetten en normen in de landen waar ze actief is.
Toen de groep onlangs te maken kreeg met fabriekssluitingen en de daaruit volgende rationalisatie,
handelde ze volgens de geldige sociale wetten, terwijl ze de sociale dialoog en een overgangsprocedure
zonder slag of stoot aanmoedigde. Sociale conﬂicten zijn niet altijd te vermijden, maar alle inspanningen
werden geleverd om de gevolgen te verzachten.
Ons technisch personeel staat borg voor een veilige werkomgeving, conform de geldende wetten in elk land.
Om onze klanten de best mogelijke kwaliteit te bieden, behaaldenen we de hoogste certiﬁcatienormen.

Andere informatie
•

•
•
•
•

•

De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van omstandigheden of gebeurtenissen op een later
tijdstip dan de datum van de balans, andere die diegenen die hierboven beschreven worden en die
in staat zouden zijn de normale koers van de bedrijfsactiviteiten te beïnvloeden.
De vennootschap bezit geen enkel bijkantoor.
De vennootschap heeft geen enkele afzonderlijke activiteit uitgeoefend op het gebied van onderzoek
en ontwikkeling.
Geen enkel eigen aandeel van de vennootschap werd verworven, noch door de vennootschap zelf,
noch door een rechtstreekse dochteronderneming.
De Raad van Bestuur meldt dat er geen enkele beslissing werd genomen en geen enkele verrichting
plaatsvond die zou thuishoren in het toepassingsveld van artikel 523 van de Vennootschapswetgeving
inzake de tegenstrijdige belangen van bestuurders.
Tijdens het boekjaar werd geen enkele speciale opdracht toevertrouwd aan de commissaris.

Dit verslag van de Raad van Bestuur zal neergelegd worden volgens de wettelijke bepalingen en bewaard
worden op de maatschappelijke zetel.
De Raad van Bestuur
9 juni 2007
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Geconsolideerde balans (na winstverdeling) op 31 maart 2007
ACTIVA

31-03-2007

31-03-2006

Vaste activa

352.360

269.782

I. Oprichtingskosten
II. Immateriële vaste activa
III. Consolidatieverschillen (positieve)
IV. Materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair en rollend materieel
D. Leasing en soortgelijke rechten
E. Overige materiële vaste activa
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
V. Financiële vaste activa
C. Andere ﬁnanciële vaste activa
1. Aandelen
2. Vorderingen en borgtochten in contanten

25
90.027
3.074
235.362

40
15.187
4.970
226.941

148.191
73.389
2.590
32
256
10.904

VI. Vorderingen op meer dan één jaar
B. Overige vorderingen
VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering
A. Voorraden
1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking
3. Gereed product
4. Handelsgoederen
6. Vooruitbetalingen
B. Bestellingen in uitvoering
VIII.Vorderingen op ten hoogste één jaar
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
IX. Geldbeleggingen
B. Overige beleggingen
X. Liquide middelen
XI. Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA

146.287
73.942
3.087
51
286
3.289
23.872

10.569
13.303

Vlottende activa
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in 000 EUR

22.644
10.211
12.434

340.926

360.638

2.692
2.692

2.691
2.691

73.779
20.358
14.242
38.771
315
93

85.288
11.063
16.238
57.322
665

4.970
72.905
63.220
9.684

5.731
96.075
93.395
2.679

175.856
175.856

160.143
160.143

8.790
1.934

8.570
2.140

693.286

630.420
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in 000 EUR
PASSIVA
Eigen vermogen
I. Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal

31-03-2007

31-03-2006

401.420

382.268

2.232
2.232

III. Herwaarderingsmeerwaarden
IV. Geconsolideerde reserves

2.232
2.232

21.098

22.345

326.405

311.095

V. Consolidatieverschillen (negatieve)

56.858

56.858

VI. Omrekeningsverschillen

(5.174)

(10.290)

VII. Kapitaalsubsidies

-

27

VIII.Belangen van derden

29.248

29.204

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
en belastinglatenties

25.732

26.390

IX. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken
4. Overige risico’s en kosten

18.669
1.115

20.498
4.451

3.367

2.139

14.186

13.909

B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
Schulden
X. Schulden op meer dan één jaar

7.063

5.892

236.887

192.557

87.712

33.321

A. Financiële schulden
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden
4. Kredietinstellingen
D. Overige schulden

7

14

38.428

33.307

49.277

XI. Schulden op ten hoogste één jaar
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het
jaar vervallen

146.195

152.646

7.588

14.644

27.765

43.810

41.454

57.362

4.072

4.791

714

7.146

B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
C. Handelsschulden
1. Leveranciers
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
1. Belastingen
2. Bezoldigingen en sociale lasten
F. Overige schulden
XII. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA
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7.777

8.024

56.824

16.869
2.980

6.590

693.286

630.420
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Geconsolideerde resultatenrekening per 31 maart 2007

in 000 EUR
31-03-2007

I. Bedrijfsopbrengsten

31-03-2006

442.216

494.843

A. Omzet

450.829

495.243

B. Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking
en gereed product en in de bestelling in uitvoering [toename, (afname)]

(20.512)

(18.563)

C. Geproduceerde vaste activa

945

339

D. Andere bedrijfsopbrengsten

10.953

17.824

II. Bedrijfskosten

(413.918)

(448.602)

A. Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen
1. Inkopen

241.235

293.442

(7.439)

(5.523)

B. Diensten en diverse goederen

64.977

57.048

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

63.827

67.769

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa

2. Wijzigingen in de stock [(toename), afname]

48.224

21.215

E. Waardeverminderingen op voorraden,
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen
[toevoegingen,( terugnemingen)]

(120)

437

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten [toevoegingen, (bestedingen en terugnemingen)]

(2.002)

4.368

5.160

10.953

56

(1.106)

G. Andere bedrijfskosten
H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten
III. Bedrijfswinst (-verlies)

28.298

IV. Financiële opbrengsten

10.563

6.207

A. Opbrengsten uit ﬁnanciële vaste activa

2.115

B. Opbrengsten uit vlottende activa

1.168

784

C. Andere ﬁnanciële opbrengsten

7.280

3.792

V. Financiële kosten

1.632

(7.562)

(8.639)

A. Kosten van schulden

4.623

3.827

B. Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen

1.896

2.754

D. Andere ﬁnanciële kosten

1.043

2.020

VI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting

31.299

VII. Uitzonderlijke opbrengsten
E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
F. Andere uitzonderlijke opbrengsten
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46.240

43.808

11.079

19.336

11.020

6.364

59

12.972
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VIII.Uitzonderlijke kosten

(2.042)

(4.495)

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en
waardeverminderingen op oprichtingskosten, op
immateriële en materiële vaste activa

322

E. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

1.652

749

68

121

F. Andere uitzonderlijke kosten
IX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
X. A.Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en
de belastinglatenties
B.Overboeking naar de uitgestelde belastingen en
de belastinglatenties
XI. Belastingen op het resultaat
A. Belastingen
B. Regularisering van belastingen en terugneming
van voorzieningen voor belastingen

3.624

40.336

58.649

-

14.101

(1.810)

(1.579)

(9.411)

(14.863)

9.428

14.872

(18)

(10)

XII. Winst (Verlies) van het boekjaar
XIII.Aandeel in het winst (verlies) van vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast
XIV. Geconsolideerde winst (verlies)

29.115

56.308

-

-

29.115

56.308

A. Aandeel van de derde

3.405

7.261

B. Aandeel van de groep

25.710

49.047
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Bijvoegsel bij de geconsolideerde rekeningen
I. Staat van de oprichtingskosten

in ‘000 EUR
Oprichtingskosten
40

a) Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar
b) Mutaties tijdens het boekjaar
- Nieuwe kosten
- Afschrijvingen
- Andere
c) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
waarvan:
- Kosten van oprichting en kapitaalverhoging
- Andere

(15)
25
25
-

II. Staat van de immateriële vaste activa

in ‘000 EUR
Kosten van
onderzoek en
ontwikkeling

a) Aanschafﬁngswaarde
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschafﬁngen m.i.v. de geproduceerde vaste activa
- Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar
c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
- Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar
d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

24

Concessies,
octrooien,
licenties, enz…

Goodwill

240

404

48.658

240

109.931
(5)
110.330

48.658

(240)

(275)

(33.600)

(240)
-

(27.561)
4
(27.832)
82.498

(7.529)
(41.129)
7.529
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III. Staat van de materiële vaste activa

in ‘000 EUR
Installaties,
machines en
uitrusting

Terreinen en
gebouwen

Meubilair en
rollend materieel

a) Aanschafﬁngswaarde
Per einde van het vorige boekjaar

131.706

235.365

10.549

Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschafﬁngen incl. de geproduceerde vaste activa
- Overdrachten en buitengebruikstellingen
- Overgeboekt van een post naar een andere

5.698

6.614

809

(9.367)

(6.835)

(1.157)

694

3.052

-

-

-

-

- Wijzigingen van de consolidatiekrin
- Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar

2.907

2.001

64

131.637

240.197

10.264

39.302

8.386

-

b) Meerwaarde
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Overgeboekt van een post naar een andere

(414)

-

-

-

-

-

- Wijzigingen van de consolidatiekring
- Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar

827

-

-

39.715

8.386

-

(24.722)

(169.809)

(7.462)

(1.701)

(10.413)

(1.261)

3.312

5.366

1.105

(5)

(1)

-

(47)

(337)

(56)

(23.163)

(175.194)

(7.674)

148.190

73.389

2.590

Overige materiele
vaste activa

Activa in
aanbouw en
voorafbetalingen

521

3.295
10.799

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Geboekt
- Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstellingen
- Overgeboekt van een post naar een andere
- Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar
d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Leasing en
soortgelijke
rechten
a) Aanschafﬁngswaarde
Per einde van het vorige boekjaar

93

Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschafﬁngen m.i.v. de geproduceerde vaste activa

-

-

- Overdrachten en buitengebruikstellingen

(37)

(41)

-

- Overgeboekt van een post naar een ander

-

-

(3.332)

- Omrekeningsverschillen

-

-

187

56

481

10.949

(42)

(236)

(6)

- Geboekt

(7)

(14)

(45)

- Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstellingen

26

26

-

Per einde van het boekjaar
c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:

- Overgeboekt van een post naar een andere
Per einde van het boekjaar
d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
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(24)

(225)

(45)

32

256

10.904
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IV. Staat van de ﬁnanciële vaste activa

in ‘000 EUR
Andere ondernemingen

1. Deelnemingen en aandelen
a) Aanschafﬁngswaarde per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Aanschafﬁngen
- Overdrachten en buitengebruikstellingen
- Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar
c) Waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
Per einde van het boekjaar
d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

14.479
89
(49)
318
14.837
(4.268)
(4.268)
10.569

2. Vorderingen
Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
- Toevoegingen
- Overdrachten en buitengebruikstellingen
- Omrekeningsverschillen
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde van het boekjaar

V. Staat van de niet in de consolidatie opgenomen ondernemingen alsmede
deze waarin men een aanzienlijke deelneming bezit
Eigen vermogen
Einde boekjaar
Munt
(in ‘000)
Compagnie Sucrière scarl
Kwilu-Ngongo
31/12/06
CDF
12.692.241
(Dem. Rep. Congo)
Sugar Terminals Limited
King George Square
30/06/06
AUD
355.947
Brisbane Qld 4000
(Australië)

VI. Staat van de geconsolideerde reserves
Per einde van het vorige boekjaar
Vorige resultaat verwerking
Resultaat van het boekjaar (deel van de groep)
Resultaat verwerking
Per einde van het boekjaar

VII. Staat van de consolidatieverschillen

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
- afschrijvingen
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

26

12.434
590
(110)
390
13.303
-

Resultaat
(in ‘000)

% belang

3.859.266

59,82%

22.270

8,61%

in ‘000 EUR
Reserves en overgedragen resultaat
311.095
25.710
(10.400)
326.405

in ‘000 EUR
Consolidatieverschillen
Positieve
Negatieve
4.970
(56.858)
(1.896)
3.074

(56.858)
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VIII. Staat van de schulden
A. Uitsplitsing van de schulden met een oorspr. looptijd van
meer dan een jaar, naar gelang hun resterende looptijd

in ‘000 EUR
Schulden (of gedeelte van de schulden) met een
resterende looptijd van
hoogstens één
meer dan één jaar
jaar
doch hoogstens 5 jaar meer dan 5 jaar

Financiële schulden
1. Achtergestelde leningen
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden
4. Kredietinstellingen
5. Overige leningen
Overige schulden
Totaal

21
7.567
7.588

7
38.428
49.277
87.712

-

IX. Resultaten

in ‘000 EUR

Netto-omzet

Boekjaar

Vorig boekjaar

450.829

495.243

Europese Unie

189.067

224.512

Australië

180.446

217.622

81.316

53.109

Andere landen
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal per einde van het boekjaar
Personeelskosten en pensioenen

1.342

1.381

63.827

67.769

waarvan: Voorzieningen voor pensioenen
Toevoegingen (+); bestedingen en terugnemingen (-)

(3.335)

3.743

Belastingen op het resultaat
1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar

9.428

14.872

a. Verschuldigde of betaalde belastingen en
voorhefﬁngen

12.088

9.842

b. Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen
en voorhefﬁngen

(2.808)

(16)

148

5.046

-

-

c. Geraamde belastingssupplementen
d. Latende belastingen
2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
a. Verschuldigde of betaalde belastingen en
voorhefﬁngen

(18)
(18)

(10)
(10)

3. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
a. Actieve latenties
Gecumuleerde ﬁscale verliezen, aftrekbaar van
toekomstige ﬁscale winsten
Investeringsaftrek overgedragen op volgende
boekjaren
b. Passieve latenties
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2.496

883

2.039

456

457

1.249

-
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X. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

in ‘000 EUR
Boekjaar
als waarborg voor schulden
en verplichtingen van
de onderneming
van derden

A 2. Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen
activa
Pand op het handelsfonds en op overige activa:
- bedrag van de inschrijving
7.341
- overige verpande activa
2.291
A 5. b) Verplichtingen uit verrichtingen:
- op wisselkoersen (te ontvangen deviezen)
- op wisselkoersen (verkocht deviezen te leveren)
D. De directieleden en de werknemers van bepaalde groepsordernemeningen genieten van een extra legale
pensioenregeling. De betaalde bijdragen, voortvloeiend uit groepsverzekeringscontracten, vallen deels ten
laste van de werknemer en deels ten laste van de werkgever.
XI. Betrekkingen met verbonden ondernemingen
die niet in de consolidatie zijn opgenomen

Verbonden
ondernemingen
1. Financiële vaste activa:
- deelnemingen
2. Geldbeleggingen:
- op hoogstens één jaar
3. Vorderingen:
- op hoogstens één jaar

XII. Financiële betrekkingen met bestuurders, zaakvoerders en commissaris(sen)

-

in ‘000 EUR
Ondernemingen
waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

10.569

-

796

-

971

-

in ‘000 EUR
Boekjaar

A. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de
resultatenrekening toegekende pensioenen aan de bestuurders en zaakvoerders
B. Schuldvorderingen tegenover bestuurders en zaakvoerders
C. Bezoldiging van de commissaris(sen)
D. Adviesopdrachten uitgevoerd door personen met wie de commissaris(sen)
verbonden is(zijn)

28
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Consolidatiemethodes
en waarderingsregels
I.

Consolidatieregels

CONSOLIDATIEKRING
Alle verbonden en andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat worden in de
consolidatiekring opgenomen. Ondernemingen die één van de volgende kenmerken vertonen, kunnen
echter buiten beschouwing gelaten worden: (i) te gering belang van de deelneming; (ii) vestiging in
landen met een zwakke munt of wankele politieke situatie; (iii) mogelijk verlaten van de groep; (iv) in
vereffening, verlies van activiteit of nationalisatie; (v) onmogelijkheid de reële controle uit te oefenen of de
onmogelijkheid om binnen redelijke termijnen en zonder buitensporige uitgaven informatie te bekomen.
Bijgevolg werd Compagnie Sucrière scarl, wegens de huidige politieke toestand in de Democratische
Republiek Congo die de normale voortzetting van de economische activiteiten onzeker maakt, niet in de
consolidatiekring opgenomen.
CONSOLIDATIEMETHODES
•
Integrale versterking
De integrale consolidatiemethode wordt gebruikt als aan één van volgende voorwaarden voldaan is: (i)
de deelneming in het kapitaal van de dochteronderneming overschrijdt 50%; (ii) men beschikt over de
mogelijkheid reële controle % uit te oefenen, zoals bijgenaamd het geval is met de deelneming % in B&G
in China.
Bij deze methode worden alle activa en passiva van de patrimonia van de dochterondernemingen
opgenomen in de rekening van de moedermaatschappij, ter vervanging van de inventariswaarde
van deze deelnemingen. De methode leidt tot het vaststellen van een consolidatieverschil en het
afzonderlijk vermelden van de belangen van derden. Verder worden de opbrengsten en kosten van de
dochterondernemingen en de moedermaatschappij samengevoegd en het gedeelte van het resultaat dat
volgens het deelnemingspercentage niet tot het geconsolideerde geheel behoort, wordt afzonderlijk vermeld
als aandeel van derden in het resultaat. Intra-groep verrichtingen en transacties worden geëlimineerd.
•
Vermogensmutatiemethode
Deze methode wordt toegepast wanneer de deelneming in het kapitaal meer dan 20% maar minder
dan 50% bedraagt. De activa en passiva van de ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat, worden niet opgenomen in elke rubriek van de geconsolideerde balans, maar de inventariswaarde
van de deelneming waarvoor de vermogensmutatiemethode wordt gebruikt, wordt vervangen door het
netto-actief van laatstgenoemde om rekening te houden met de wijzigingen in het aandeel van het nettoactief van de dochter. In de geconsolideerde resultatenrekening wordt het aandeel van de groep in het
gerealiseerde resultaat van de onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, opgenomen in
plaats van de ontvangen dividenden of de geboekte minderwaarden.
Tijdens het boekjaar dat we hier bespreken en het vorige boekjaar werd er geen participaties van de groep
verwerkt in de consolidatie volgens deze methode.

•
Consolidatieverschillen
De verschillen die enerzijds voortvloeien uit het aandeel in het eigen vermogen van de geconsolideerde
vennootschappen op de datum van de aandelenkoop of op een datum die in de buurt ligt, en anderzijds
uit de inventariswaarde van die deelnemingen op dezelfde datum, worden in de mate van het mogelijke
geboekt onder een activa of passiva die in de boekhouding van de dochteronderneming een hogere of een
lagere waarde heeft dan zijn boekwaarde. Het niet toegewezen verschil wordt in de geconsolideerde balans
opgenomen onder de post “Positieve consolidatieverschillen” of “Negatieve consolidatieverschillen” die
enkel worden gecompenseerd voor zover ze dezelfde dochterondernemingen aanbelangen.
De “Positieve consolidatieverschillen” worden op vijf jaar afgeschreven op de geconsolideerde
resultatenrekening. De complementaire of uitzonderlijke afschrijvingen worden enkel uitgevoerd als door
gewijzigde economische omstandigheden hun opname in de geconsolideerde balans economisch niet
meer verantwoord is.
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•
Conversieverschillen
De omzetting van de rekening van de buitenlandse ondernemingen die in de consolidatie worden
opgenomen, in euro, gebeurt door gebruik te maken van de koersen op 31 maart voor alle balansposten
en van de gemiddelde koersen gedurende het boekjaar voor de resultatenrekening. In het speciﬁeke geval
van B&G in China, dat het boekjaar afsluit op 31 december, worden de wisselkoersen op deze datum
gebruikt en de gemiddelde koers van het boekjaar voor al zijn resultatenposten.
De conversieverschillen worden op het passief van de balans gebracht onder de rubriek
“Conversieverschillen”. Zij omvatten de volgende twee elementen: (i) de conversieverschillen op het eigen
vermogen, gevormd door het verschil tussen de historische koers en de koers op afsluitdatum en, (ii) de
conversieverschillen op de resultaten die gevormd worden door het verschil tussen de gemiddelde koers
en de koers op afsluitdatum.
•
Waarderingsregels
De waarderingsregels die van toepassing zijn op de geconsolideerde rekeningen zijn identiek aan deze die
betrekking hebben op de statutaire jaarrekening. De ondernemingen van de groep hebben, per sector,
uniforme waarderingsregels aangenomen, zodat herwerkingen overbodig zijn. De regels die B&G en
Galactic Inc toepassen, wijken niet sterk af van die bij de andere vennootschappen van de groep, en geen
enkele aanpassing is gerechtvaardigd.
Voor de buitenlandse dochters werden de nodige boekhoudkundige herschikkingen uitgevoerd. De
belastinglast op de geconsolideerde rekening is gelijk aan de som van de ﬁscale lasten van de geïntegreerde
en de volgens de vermogensmutatiemethode geconsolideerde ondernemingen.
De geconsolideerde rekeningen van Finasucre Investments (Australia) Pty Ltd zijn opgemaakt volgens de
boekhoudkundige principes en de waarderingsregels algemeen aangenomen in Australië. Zij hebben niet
het onderwerp uitgemaakt van de terugnamen voor de behoeften van hun integratie in de geconsolideerde
rekening van de groep Finasucre. Het merendeel van de boekhoudkundige principes en toegepaste
waarderingsregels is inderdaad zeer gelijksoortig aan deze toegepast in de andere maatschappijen van
de groep Finasucre en de eventuele uiteenlopingen die een betekenisvolle impact zouden hebben op de
interpretatie van de geconsolideerde rekening van de groep worden hierna elk afzonderlijk vermeld. Er
werden echter nieuwe Australische normen (IFRS) toegepast vanaf het boekjaar 2005/2006. Naast de
verplichting om voortaan in de rekeningen de huidige waarde van de eerder samengestelde fondsen op te
nemen, die eventueel werden aangevuld tijdens het boekjaar, en om de uitgestelde belastingen te boeken
volgens de IFRS-Principes, vereisen de nieuwe normen niet dat de ﬁnanciële staten herwerkt worden om
in overeenstemming te zijn met de andere geconsolideerde vennootschappen.
•
Eliminatie van de intra-groepverrichtingen
De intra-groep verrichtingen die de activa en passiva beïnvloeden, zoals deelnemingen, schulden en
vorderingen, evenals de resultaten zoals intresten, kosten en opbrengsten, worden geëlimineerd. De
dividenden die voortvloeien uit volledig of volgens de vermogensmutatiemethode geconsolideerde
ondernemingen worden tegengeboekt en vervangen door hun deel in de winst.
In het bijzondere geval van B&G in China, dat de rekening afsluit op 31 december, werden de intern
verrichtingen met de vennootschappen uit de Consolidatiekring geëlimineerd voor het kleinste bedrag
in de balansposten en de resultatenrekening van de vennootschappen die intern verbonden zijn voor elk
balanssaldo en elke post in de resultatenrekening.
•
Afsluitingsdatum
Voor de bedrijven die deel uitmaken van de versterking is de datum van afsluiting 31 maart 2007,
behalve B&G in China, dat 31 december als afsluitingsdatum heeft. De geconsolideerde jaarrekening
weerspiegelt twaalf maanden activiteiten voor alle maatschappijen die mee in de consolidatie zitten,
evenals de vergelijkende cijfers betreffende vorig boekjaar.
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II.

Staat van de geconsolideerde ondernemingen
(volgens de globale integratiemethode)

Naam
Finasucre S.A.

Groupe Sucrier S.A.

Finasucre Investments
(Australia) Pty Ltd
Finasucre Holdings
(Australia) Pty Ltd
Finasucre Australia Pty Ltd
Bundaberg Sugar Group Ltd
BBS Finance Ltd
Queensland Urban Projects Pty Ltd
Bundaberg Foundry Engineers Ltd
Bundaberg Sugar Ltd
BBS Subsidiary Pty Ltd
Northern Land Holdings Ltd
Iscal Sugar S.A. / N.V.

Euro Star Holland B.V.
Devolder S.A.

Galactic S.A.

Galactic Incorporated

B&G

Zetel en Ondernemingsnummer
Herrmann-Debrouxlaan, 40-42 – BE-1160
Brussel - België
Ond. Nr 0403.219.201
Route d’Hacquegnies, 2 – BE-7911
Frasnes-lez-Buissenal - België
Ond. Nr 0402.802.594
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 23 062 315 593
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 16 011 060 727
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 73 011 060 530
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 75 009 658 164
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 44 062 234 682
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 28 061 990 449
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 49 009 696 128
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 24 077 102 526
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 25 078 974 991
Bundaberg (Queensland), Australië
ABN 33 009 657 112
Chaussée de la Sucrerie, 1
BE-7643 Fontenoy, België
Ond. Nr 0861 251 419
Zuiveringweg, 14
NL-8243 PZ Lelystad, Nederland
Herrmann-Debrouxlaan, 40-42
BE-1160 Brussel, België
Ond. Nr 0422 175 969
Place d’Escanafﬂes, 23,
BE-7760 Escanafﬂes, België
Ond. Nr 0408 321 795
West Silver Spring Drive 2700
53209 Milwaukee, Verenigde Staten van
America
Daqing road 73
233010 Bengbu, China

Deelneming %
Moeder-

Controle %
-

maatschappij

99,72%

99,72%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

62,453%

62,624%

62,453%

100%

99,72%

100%

54,85%

55%

54,85%

55%

48,87%

60%

III. Samenvatting van de waarderingsregels
ACTIVA
1.
Waarderingsregel voor alle vaste activa (behalve de ﬁnanciële vaste activa)
De vaste activa worden opgenomen tegen de aanschafﬁngswaarde die overeenkomt met de
aanschafﬁngsprijs (de bijkomende kosten inbegrepen), de kostprijs of de inbrengprijs.
2.
Oprichtingskosten
Zij worden afgeschreven over een periode van vijf jaar.
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3.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, worden afgeschreven op hun vermoedelijke
gebruiksduur die maximum vijf jaar bedraagt.
De goodwill van de fusie wordt in de mate van het mogelijke toegewezen aan eventuele onderwaarderingen
van de activa; het saldo wordt afgeschreven over een maximale duur van vijf jaar, in functie van de
vermoedelijke economische levensduur
4.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, worden afgeschreven vanaf hun
aanschafﬁngsdatum of de indienststelling.
De jaarlijkse afschrijvingen worden lineair of degressief berekend in functie van de levensduur van de
investeringen zoals hierna bepaald:
Industriële gebouwen:
20 jaar
Bedrijfsmateriaal:
10 jaar
Machines:
3 jaar
Meubilair:
10 jaar
Bureaumateriaal:
5 jaar
Informaticamateriaal:
4 jaar
Rollend materieel:
5 jaar
De industriële gebouwen van Bundaberg Sugar worden lineair afgeschreven volgens de economische
levensduur gaande van 40 tot 67 jaar. De apparatuur en de industriële materialen worden lineair
afgeschreven volgens de economische levensduur gaande van 5 tot 40 jaar.
De immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is, maken het voorwerp uit van een
waardevermindering in geval van duurzame minderwaarde.
De complementaire, uitzonderlijke of versnelde afschrijvingen kunnen toegepast worden op grond van
ﬁscale bepalingen of omwille van gewijzigde economische of technologische omstandigheden.
5.
Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen hun aanschafprijs, exclusief bijkomende kosten.
Waardeverminderingen worden toegepast wanneer de geschatte waarde van een aandeel lager ligt dan de
inventariswaarde, voor zover de aldus vastgestelde minderwaarde van blijvende aard is.
Wanneer de waarde van de ﬁnanciële activa een zekere en blijvende meerwaarde vertoont tegenover de
initiële boekwaarde, kan een herwaardering doorgevoerd worden.
6.
Vorderingen
De vorderingen worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde of hun aanschafwaarde.
Vorderingen in buitenlandse deviezen worden geboekt in de lokale munt omgerekend tegen de dagkoers
op het ogenblik van de verrichting en gewaardeerd tegen slotkoers bij afsluiting van het boekjaar.
Waardeverminderingen kunnen op de vorderingen toegepast worden wanneer de terugbetaling op de
vervaldag, voor een gedeelte of het geheel, onzeker is of in vraag wordt gesteld.
7.
Voorraden
A. Riet op veld
De gemaakte kosten voor de productie van rietsuiker door Bundaberg Sugar worden overgenomen in de
voorraden vanaf het ogenblik van de laatste oogst tot de datum van de balans. Ze worden in verbruik
genomen in het volgende boekjaar op basis van de geoogste tonnage.
B. Handelsgoederen grond- en hulpstoffen
Deze activa worden gewaardeerd tegen hun aanschafwaarde, volgens de methode van de gewogen
gemiddelde kostprijs of tegen hun marktwaarde indien deze, bij de afsluiting van het boekjaar, lager ligt
dan in de berekening volgens de eerstgenoemde methode.
Waardeverminderingen worden toegepast op verouderde of traag roterende voorraden.
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C. Goederen in bewerking en gereed product
Deze goederen worden gewoonlijk gewaardeerd volgens de “direct costing”-methode.
a) Kristalsuiker
Dit product wordt gewaardeerd volgens de “direct costing”-methode die volgende productiekosten
in rekening neemt: de grondstoffen, de hulpstoffen en de directe fabricagekost, na aftrek van de
kosten van de bijproducten (schuimaarde, pulp en melasse).
Die van Bundaberg Sugar bevatten grondstoffen, hulpstoffen, directe fabricagekosten evenals de
vaste fabricagekosten.
b) Ruwe suiker en stroop
Deze producten worden gewaardeerd op basis van het gehalte in witte suiker bepaald door de E.U.formule en tegen de kostprijs van de kristalsuiker.
c) Melasse, pulp en andere bijproducten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde.
d) Melkzuur is gewaardeerd « full costing » of op zijn realisatiewaarde als deze lager is. De goederen
in bewerking worden gewaardeerd aan de gemiddelde verkoopprijzen van het boekjaar.
e) Bestellingen en contracten in uitvoering worden gewaardeerd op basis van aan hun kost
vermeerderd met een winstpercentage beschouwd als verworven op de datum van de balans
(gebaseerd op een individueel voltooiingtarief van minstens 70%). De kosten omvatten alle directe
kosten en een percentage van de algemene kosten individueel geboekt op ieder contract.
Indien de gemaakte kosten voor een contract in uitvoering de daarvan verwachte inkomsten overschrijden,
wordt het overschot onmiddellijk ten laste genomen.
8.
Geldbeleggingen en liquide middelen
De bezittingen worden tegen hun nominale waarde geboekt en de beleggingsaandelen worden in de activa
van de balans opgenomen tegen hun aanschafwaarde, exclusief bijkomende kosten.
Bij het afsluiten van het boekjaar worden waardeverminderingen toegepast wanneer hun realisatiewaarde
lager ligt dan de aanschafwaarde.
9.
Overlopende rekeningen
De kosten die betaald worden gedurende het boekjaar, doch die geheel of gedeeltelijk toerekenbaar zijn
aan een volgend boekjaar, worden gewaardeerd volgens een proportionele regel.
De inkomsten of gedeelten van inkomsten waarvan de inning pas in een later boekjaar zal gebeuren, doch
die betrekking hebben op onderhavig boekjaar, worden gewaardeerd voor het bedrag van het gedeelte dat
op dit boekjaar betrekking heeft.

PASSIVA
10. Kapitaalsubsidies
Op de kapitaalsubsidies wordt een gespreide vermindering toegepast volgens het ritme van de boekingen
van de afschrijvingen op de activa waarvoor ze toegekend werden.
11. Voorzieningen voor risico’s en kosten
Bij afsluiten van elk boekjaar onderzoekt de Raad van Bestuur de raadzaamheid om voorzieningen te
vormen voor risico’s of verliezen die tijdens het boekjaar zijn ontstaan.
De uitgestelde belastingen, actieve en passieve latenties worden voortaan geboekt bij Bundaberg Sugar
volgens de nieuwe IFRS-boekhoudnormen. De gevolgen op de geconsolideerde resultatenrekening van de
groep die voortvloeit uit deze eerste toepassing, werden geïsoleerd van de overeenstemmende posten om
de impact aan te tonen en een vergelijking mogelijk te maken met de resultaten van het vorige boekjaar.
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12. Schulden op meer dan één jaar
Deze schulden worden tegen hun nominale waarde in de balans opgenomen. Een waardeaanpassing moet
verplicht worden geboekt in het geval dat bij de jaarafsluiting de geschatte waarde van de schuld hoger
ligt dan de boekwaarde
13. Schulden op ten hoogste één jaar
Deze schulden worden tegen hun nominale waarde in de balans opgenomen. Een waardeaanpassing
moet verplicht worden geboekt in het geval dat bij de jaarafsluiting de geschatte waarde van de schuld
hoger ligt dan de boekwaarde. De ﬁscale en sociale voorzieningen met betrekking tot het boekjaar worden
geboekt. Het bedrag van de voorziening voor vakantiegeld wordt geboekt conform de ﬁscale bepalingen. De
voorzieningen met betrekking tot voorgaande boekjaren worden geregeld bijgewerkt en in de resultaten.
14. Overlopende rekeningen
De kosten of gedeeltelijke kosten met betrekking tot het boekjaar, doch waarvan de betaling slechts in de
loop van een later boekjaar zal geschieden, worden gewaardeerd voor het bedrag dat betrekking heeft op
het boekjaar. De inkomsten ontvangen gedurende het boekjaar, doch geheel of gedeeltelijk in een later
boekjaar toerekenbaar, worden eveneens gewaardeerd voor het bedrag dat moet beschouwd worden als
een opbrengst voor het latere boekjaar. De opbrengsten waarvan de daadwerkelijke inning onzeker is,
worden eveneens in deze rubriek ondergebracht.
15. Omzet
De netto-omzet geboekt door Bundaberg Sugar op de verkoop van ruwe suiker is gebaseerd op de “pool
price” toegepast per ton suiker, geschat door Queensland Sugar Limited, de wettelijke geïnstalleerde
organisatie om de export te verwezenlijken van ruwe suiker van Queensland. Elke aanpassing tussen deze
prijs en de werkelijke eindprijs wordt geboekt in het volgende boekjaar.
16. Pensioenstelsel
a) Buiten de door de wettelijke bepalingen voorziene pensioenstelsels, hebben bepaalde maatschappijen
van de groep, ten voordele van het kaderpersoneel en bepaalde categorieën van bedienden, een bijkomend
pensioenstelsel ingevoerd. Daarom heeft zij groepsverzekeringscontracten afgesloten waarvoor de premies
gedeeltelijk door de verzekerden en gedeeltelijk door de werkgever worden gedragen.
b) Bundaberg Sugar richt provisies in voor de pensioenen van haar personeel. Deze worden ieder jaar
herzien teneinde tegemoet te kunnen komen aan de geraamde toekomstige uitgaven, op basis van
het toekomstige niveau van de bezoldigingen en de anciënniteit van het rechthebbende personeel,
verdisconteerd op de datum van de balans in functie van de intrestvoeten van toepassing naargelang de
vermoedelijke vervaldagen.
17. Afwijkingen aan de waarderingsregels
a) De vordering van 2,65 miljoen EUR (rubriek V. van de balans) op de Congolese Staat (ex-Zaïre) ontstaan
na de beschouwd als volledig inbaar, over een precieze termijn kan men zich evenwel niet uitspreken.
b) Ten gevolge van de doorgevoerde fusies in 1989 tussen Sogésucre N.V., Suikerfabrieken van Vlaanderen
N.V. en Fabrique de sucre de Frasnes-lez-Buissenal N.V. om de N.V. Groupe Sucrier te stichten, ten
gevolge de verwerving van Devolder N.V. in 1989 en ten gevolge de splitsing per 1 september 1993 van
Advanced Technics Company N.V. om Brussels Biotech N.V. op te richten, werden niet alle afschrijvingen
toegepast volgens de hoger vermelde percentages. De vaste activa van die vennootschappen, verworven
voor deze data van fusies of splitsing, werden afgeschreven aan percentages die soms verschillend waren
als deze hier hoger vermeld.
c) Conform de ﬁscale bepalingen, blijven de in 2003 in de vennootschap ingebrachte activa door Groupe
Sucrier N.V. aan Iscal Sugar N.V. of de activa afkomstig van fusies tussen Iscal Sugar en Sucrerie de
Fontenoy N.V. en Suikerfabriek van Veurne N.V. het voorwerp uitmaken van afschrijvingen volgens hun
oorspronkelijke waarderingsregels.
d) Bij wijze van afwijking was Iscal Sugar aanvankelijk begonnen met het afschrijven over vijf semesters
van de goodwill die bij de fusie met Suikerfabriek van Veurne N.V. werd geboekt. Nadien besliste zij echter
om het saldo vanaf het boekjaar 2004/2005 af te schrijven over een periode van vier jaar.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders van
de vennootschap Finasucre over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar
afgesloten op 31 maart 2007
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit
verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.
VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van Finasucre en haar dochterondernemingen
(samen “de Groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007, opgesteld overeenkomstig het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 693.286.173 en waarvan de resultatenrekening
afsluit met een winst van het boekjaar, deel van de Groep, van € 25.710.404.
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
voor het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening
Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze
verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot
het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of het maken van fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het
maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België
geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen
dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controleinformatie over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De keuze van deze
controlewerkzaamheden hangt af van onze beoordeling alsook van onze inschatting van het risico dat de geconsolideerde
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of het maken van fouten.
Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de Groep met
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening ten einde in de gegeven
omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen, maar niet om een oordeel te geven over de effectiviteit van de
interne controle van de Groep. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels en consolidatiegrondslagen,
de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige schattingen gemaakt door de Groep, alsook de voorstelling
van de geconsolideerde jaarrekening, als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en van de
verantwoordelijken van de Groep de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons
oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2007 een getrouw beeld van het
vermogen, de ﬁnanciële toestand en de resultaten van de Groep, overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
BIJKOMENDE VERMELDINGEN
Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard
zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde
jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen worden geconfronteerd, alsook van hun positie,
hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen
evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover
wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Brussel, 11 juni 2007
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Vincent Etienne, Vennoot
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Balans op 31 maart 2007

in ‘000 EUR

ACTIVA

31-03-2007

31-03-2006

Vaste activa

148.009

148.009

IV. Financiële vaste activa
A. Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen

148.009

148.009

148.009

Vlottende activa
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
B. Overige vorderingen
VIII.Geldbeleggingen
B. Overige beleggingen
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen

158.068

147.140

1
1

18.671
18.671

157.389
157.389

128.203
128.203

424
255

147
119

TOTAAL DER ACTIVA

306.077

295.149

PASSIVA

31-03-2007

31-03-2006

Eigen vermogen

292.859

282.032

I. Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal
III. Herwaarderingsmeerwaarden
IV. Reserves
A. Wettelijke reserve
B. Onbeschikbare reserves
2. Andere
C. Belastingsvrije reserves
D. Beschikbare reserves
V. Overgedragen Winst (Verlies)

2.232
2.232

VII.A. Voorzieningen voor risico’s en kosten
4. Overige risico’s en kosten

2.232
2.232

10
263.602

10
263.602

223

223

27
3.352
260.000

27
3.352
260.000

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

27.014

16.187

2.400

2.400

2.400
2.400

2.400
2.400

Schulden

10.819

10.717

IX. Schulden op ten hoogste één jaar
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale kosten
1. Belastingen
2. Bezoldigingen en sociale lasten
F. Overige schulden
X. Overlopende rekeningen

10.619

10.520

TOTAAL DER PASSIVA

36

148.009

101
9
10.510

412
10.107
200

198

306.077

295.149
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Resultatenrekening per 31 maart 2007

in ‘000 EUR
31-03-2007

II. Bedrijfskosten
B. Diensten en diverse goederen
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
G. Andere bedrijfskosten

(241)
212
28
1

III. Bedrijfswinst (-verlies)
IV. Financiële opbrengsten
A. Opbrengsten uit ﬁnanciële vaste activa
B. Opbrengsten uit vlottende activa
C. Andere ﬁnanciële opbrengsten
V. Financiële kosten
C. Andere ﬁnanciële kosten

(219)

22.383
16.908
4.739
736

7.631
2.985
3.696
950

(605)
605

(790)
790

21.537

6.622

-

IX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
X. Belastingen op het resultaat
A. Belastingen

(219)
214
4

(241)

VI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting
VII. Uitzonderlijke opbrengsten
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

31-03-2006

3.399
3.399

21.537

10.021

(310)
(310)

XI. Winst (Verlies) van het boekjaar

(1.287)
(1.287)

21.227

8.734

RESULTAATVERWERKING
A. Te bestemmen winstsaldo
1. Te bestemmen winst van het boekjaar
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar
C. Toevoeging aan het eigen vermogen
3. Aan de overige reserves
D. Over te dragen resultaat
1. Over te dragen winst
F. Uit te keren winst
1. Vergoeding van het kapitaal

FINASUCRE Jaar verslag 2006 / 2007

37.414
21.227
16.187

26.187
8.734
17.453

-

-

(27.014)
27.014

(16.187)
16.187

(10.400)
10.400

(10.000)
10.000
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Bijvoegsels en waarderingsregels
I. Staat van de ﬁnanciële vaste activa
Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen en aandelen
a) Aanschafﬁngswaarde per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
Per einde van het boekjaar
b) Meerwaarden per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
Per einde van het boekjaar
c) Waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
Per einde van het boekjaar
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

148.337
148.337
11
11
(339)
(339)
148.009

II. Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen
Naam van de zetel en zo het een
onderneming naar Belgisch recht
Maatschappelijke rechten
betreft, het
gehouden door
ondernemingsnummer
de onderneming
aantal
%
Groupe Sucrier S.A.
Route d’Hacquegnies, 2
BE-7911
Frasnes-lez-Buissenal
België,
Ond. Nr 0402802594
Finasucre Investments
(Australia) Pty Ltd
4 Gavin street
Bundaberg
QLD 4670 – Australië

in ‘000 EUR
Ondernemingen met
deelnemingsverhouding

dochters
%

Gegevens uitgeput uit de laatst
beschikbare jaarrekening

Jaarrekening per

munt

Eigen
vermogen
( ‘000 )

Nettoresultaat
( ‘000 )

2.113.482

99,72

-

31/03/2007

EUR

33.479

7.364

122.833.643

100,00

-

31/03/2007

AUD

260.757

135

1

0,02

99,98

31/03/2007

EUR

1.069

717

Devolder S.A.
Herrmann-Debrouxlaan
40-42,
BE-1160 Brussel
België,
Ond. Nr 0422175969

III. Geldbeleggingen: overige beleggingen
Vastrentende effecten
waarvan uitgegeven door kredietinstellingen
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
met een resterende looptijd of opzegtermijn van:
- hoogstens één maand
- meer dan één maand en hoogstens één jaar
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

38

-

Boekjaar
32.389
125.000

in ‘000 EUR
Vorig boekjaar
31.679
96.524

83.100
41.900
-

11.600
84.924
-
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IV. Overlopende rekeningen (bij activa gevoegd)

in ‘000 EUR
Boekjaar
7
248

- Kosten overgedragen naar het volgende boekjaar
- Interesten te ontvangen

V. Staat van het kapitaal
A. Maatschappelijk kapitaal
1. Geplaatst kapitaal
- Per einde van het boekjaar
- Wijzigingen tijdens het boekjaar
- Per einde van het boekjaar
2. Samenstelling van het kapitaal
2.1. Soorten aandelen
Maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde
2.2. Aandelen op naam of aan toonder
- op naam
- aan toonder

in ‘000 EUR
aandelen

2.232
2.232

-

2.232

100.000

-

51.335
48.665

VI. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

in ‘000 EUR
Boekjaar
2.400

- Voorzieningen voor overige betwist punten

VII. Staat van de schulden

in ‘000 EUR
Boekjaar

C. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
1. Belastingen
a) Vervallen belastingschulden
b) Niet-vervallen belastingschulden
c) Geraamde belastingschulden
2. Bezoldigingen en sociale lasten
b) Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

1
100
9

VIII. Overlopende rekeningen (passiva)

in ‘000 EUR
Boekjaar
199

- Reeds ontvangen interesten

IX. Bedrijfsresultaten
Werknemers ingeschreven in het personeelregister
- Totaal aantal op de afsluitingsdatum
- Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
- Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
- Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
- Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
- Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
- Andere personeelskosten
Andere bedrijfskosten
- Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening
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-

Boekjaar

in ‘000 EUR
Vorig boekjaar

2
0,5
561

-

16
4
1
7

-

1

4
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X. Financiële resultaten
A.
E.
-

Boekjaar

in ‘000 EUR
Vorig boekjaar

736

950

429
33
143

625
23
137

Boekjaar

in ‘000 EUR
Vorig boekjaar

-

3.399

Andere ﬁnanciële opbrengsten
Meerwaarden op obligatieportefeuille
Andere ﬁnanciële kosten
Wisselverlies
Bankkosten
Diverse ﬁnanciële kosten

XI. Uitzonderlijke resultaten
A. Uitzonderlijke opbrengsten
- Meerwaarden bij de realisatie van deelnemingen

XII. Belastingen op het resultaat

in ‘000 EUR
Boekjaar

A. Uitsplitsing van de post
1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar
a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorhefﬁngen
b. Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorhefﬁngen
c. Geraamde belastingsupplementen
2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
a. Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
b. Geraamde belastingsuppl.of belastingsuppl. waarvoor een voorziening werd
gevormd
B. Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belasting en de
geraamde belastbare winst
- Deﬁnitief belaste inkomsten

299
199
100
11
11
-

(16.062)

- Aftrek notionële interesten

(4.613)

XIII. Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden
B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:
1. bedrijfsvoorhefﬁng
2. roerende voorhefﬁng
XIV. Betrekking met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

1. Financiële vaste activa:
- Deelnemingen
2. Vorderingen:
- Op hoogstens één jaar
7. Financiële resultaten:
- Opbrengsten uit ﬁnanciële vaste activa
- Opbrengsten uit vlottende activa

Verbonden ondernemingen
Boekjaar
Vorig boekjaar
148.009
148.009
148.009
148.009
18.426
18.426
16.908
1.252

Boekjaar

in ‘000 EUR
Vorig boekjaar

37
1.687

34
1.174

in ‘000 EUR
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Boekjaar Vorig boekjaar
-

2.985
1.322

XV. Financiële betrekkingen met bestuurders en commissaris
A. Rechstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste
van de resultatenrekening toegekende pensioenen aan de bestuurders en zaakvoerders
B. Schuldvorderingen tegenover bestuurders en zaakvoerders
C. Bezoldiging van de commissaris(sen)
D. Adviesopdrachten uitgevoerd door personen met
wie de commissaris(sen) verbonden is(zijn)

40
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in ‘000 EUR
Boekjaar
148
24
-
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XVI. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

in ‘000 EUR
Boekjaar

Termijnverrichtingen
Verkochte (te leveren) deviezen

-

XVII. Sociale balans
Paritaire comité die voor de onderneming bevoegd is: 218
- Staat van de tewerkgestelde personen - Werknemers ingeschreven in het personeelregister
Tijdens het boekjaar en het
vorige boekjaar
1. Voltijds
2. Deeltijds
3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)
(boekjaar)
(boekjaar)
(boekjaar)
(vorige boekjaar)
Gemiddeld aantal
werknemers
0,2
0,6
0,5 (VTE)
- (VTE)
Aantal daadwerkelijk
gepresteerde uren
97
464
561 (T)
- (T)
Personeel kosten (000€)
5
23
28
- (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers ingeschreven in het
personeelsregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst:
overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Volgens het geslacht:
Mannen
Vrouwen
Volgens beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds
1

1

1,5

1
1

1

1,5
1,0
0,5
1,0
0,5

1
1
1

- Tabel van het personnelsverloop tijdens het boekjaar
INGETREDEN
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven
Volgens de aard van arbeidsovereenkomst:
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Volgens het geslacht
Mannen:
en het studieniveau
universitair onderwijs
Vrouwen:
universitair onderwijs

1. Voltijds

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds
1

1

1,5

1

1

1,5

1

1,0
1

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

-

0,5

-

-

- Staat over het gebruik van de maatregelen ten gunst van de werkgelegenheid
Aantal betrokken werknemers
1. Aantal

2. Voltijdse equivalenten

3. Bedrag van het
ﬁnanciële voordeel

Maatregelen met een ﬁnancieel voordeel*
* Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot
de titularis of diens plaatsvervange

Structurele vermindering van de sociale
zekerheidsbijdragen
Doorstromingsprogramma’s
Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid
totaal (boekjaar)
totaal (vorige boekjaar)
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2
1

1,5
0,5

2
-

1,5
-

630
530
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XVIII. Samenvatting van de waarderingsregels
ACTIVA
III. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden in de activa van de balans opgenomen tegen de aanschafprijs, evenals
de bijkomende kosten, de kostprijs of tegen de inbrengprijs.
De afschrijvingen worden lineair tegen ﬁscaal aangenomen afschrijvingspercentages berekend op basis
van de vermoedelijke levensduur.
IV.

De aanschafﬁngen van het boekjaar worden afgeschreven vanaf het jaar waarin ze geboekt worden.

V.
Financiële vaste activa
Deze activa worden gewaardeerd tegen hun aanschafprijs, na aftrek van de waardeverminderingen. De
bijkomende kosten zijn inbegrepen in de aanschafprijs.
Waardeverminderingen worden toegepast wanneer de geschatte waarde van een aandeel lager ligt dan de
inventariswaarde, voor zover de aldus vastgestelde minwaarde van blijvende aard is.
De vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde. Ze maken deel uit van een waardevermindering
indien hun terugbetaling op de vervaldag, voor een gedeelte of het geheel, onzeker is of in vraag gesteld
wordt.
V. & VII. Vorderingen op meer dan één jaar
Vorderingen op ten hoogste één jaar
De vorderingen worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde. Waardeverminderingen
kunnen op de vorderingen toegepast worden wanneer de terugbetaling op de vervaldag, voor een gedeelte
of het geheel, onzeker is of in vraag gesteld wordt.
VIII. & IX. Geldbeleggingen en liquide middelen
De vorderingen worden tegen hun nominale waarde geboekt. De geldbeleggingen worden in de activa van
de balans opgenomen tegen hun aanschafwaarde, exclusief de bijkomende kosten. Bij het afsluiten van
het boekjaar worden op deze aandelen waardeverminderingen toegepast, wanneer hun realisatiewaarde
lager ligt dan hun boekwaarde.
Wat de aandelen met vast inkomen betreft, direct of via collectieve beleggingsinstrumenten bijgehouden,
waarvoor een regelmatige notering en een vlotte markt bestaat, is de genomen waarde deze van de markt
bij het afsluiten van het boekjaar.
PASSIVA
VII. Voorzieningen voor risico’s en kosten
Bij het afsluiten van elk boekjaar, onderzoekt de Raad van Bestuur de raadzaamheid om voorzieningen te
vormen voor de risico’s of de verliezen die tijdens het boekjaar en vorige boekjaren zijn ontstaan.
De voorzieningen met betrekking tot voorgaande boekjaren worden geregeld bijgewerkt en in de resultaten
teruggenomen zo zij geen verdere reden van bestaan meer hebben.
VIII. & IX. Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Deze schulden worden tegen hun nominale waarde in de balans opgenomen.
Activa en passiva in vreemde munten
Evaluatie van tegoeden, schulden en vreemde munten: in principe zijn de activa en passiva in vreemde
munten gewaarborgd tegen de wisselkoers bij het afsluiten van het boekjaar, rekening houdend met eventuele wisselindekkingen. De koersverschillen worden geboekt op de resultatenrekening.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Finasucre over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten
op 31 maart 2007
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van
commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.
VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD OVER DE JAARREKENING
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2007, opgesteld
overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van
€ 306.077.439 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 21.226.774.
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid
omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de
getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of het maken van
fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige schattingen
die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controleinformatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De keuze van deze controlewerkzaamheden
hangt af van onze beoordeling alsook van onze inschatting van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fraude of het maken van fouten.
Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de vennootschap
met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden
de gepaste werkzaamheden te bepalen, maar niet om een oordeel te geven over de effectiviteit van de interne controle
van de vennootschap. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle
boekhoudkundige schattingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening, als geheel
beoordeeld. Ten slotte hebben wij van de raad van bestuur en van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor
onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2007 een getrouw beeld van het vermogen, de ﬁnanciële
toestand en de resultaten van de vennootschap, overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
BIJKOMENDE VERMELDINGEN
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard
zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
·

·
·

Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons
echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap
wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde
feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare
inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in
België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van
vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Brussel, 11 juni 2007
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door Vincent Etienne, Vennoot

FINASUCRE Jaar verslag 2006 / 2007

43

44

Jaar verslag 2006 / 2007 FINASUCRE

FINASUCRE n.v.
Herrmann-Debrouxlaan 40-42
BE-1160 Brussel – België
Tel. +32 (0)2 661 19 11
Fax +32 (0)2 672 02 22
www.ﬁnasucre.com

VENNOOTSCHAPPEN
BUNDABERG SUGAR Ltd
4 Gavin Street – Bundaberg
Queensland 4670 – Australië
Tel. +61 (0)7 41 50 85 00
Fax +61 (0)7 41 50 85 22
www.bundysugar.com.au
BUNDABERG FOUNDRY ENGINEERS Ltd
4 Gavin street – Bundaberg
Queensland 4670 – Australië
Tel. +61 (0)7 41 50 87 00
Fax +61 (0)7 41 50 87 11
www.bfel.com.au
GROUPE SUCRIER s.a.
Maatschappelijke zetel: Chaussée de la Sucrerie 1
BE-7643 Fontenoy – België
Zetel van Brussel: Herrmann-Debrouxlaan 40-42
BE-1160 Brussel – België
Tel. +32 (0)2 661 19 11
Fax +32 (0)2 672 02 22
www.groupesucrier.be
ISCAL SUGAR n.v.
Maatschappelijke zetel: Fabriek van Fontenoy
Chaussée de la Sucrerie 1
BE-7643 Fontenoy – België
Tel. +32 (0)69 87 17 11
Fax +32 (0)69 44 44 16

Fabriek van Moerbeke
Opperstraat 108
BE-9180 Moerbeke-Waas – België
Tel. +32 (0)9 346 85 91
Fax +32 (0)9 346 90 12
Opslag- en verpakkingsafdeling
Route d’Hacquegnies 2
BE-7911 Frasnes-lez-Buissenal – België
Tel. +32 (0)69 87 50 23
Fax +32 (0)69 87 50 24
www.iscalsugar.com
ISCAL SUGAR b.v.
(voorheen EURO STAR HOLLAND b.v.)
Zuiveringweg 14
NL-8243 PZ Lelystad – Holland
Tel +31 320 25 43 44
Fax +31 320 25 26 12
www.iscalsugar.nl
CIE SUCRIERE scarl
BP 10 Kwilu-Ngongo (Bas-Congo)
Democratische Republiek Congo
Contact in België:
Tel. +32 (0)2 661 19 11
Fax +32 (0)2 661 19 21

GALACTIC n.v.
Commerciële afdeling – Marketing:
Sint Jobsesteenweg 12
BE-1180 Brussel – België
Tel. +32 (0)2 332 14 00
Fax +32 (0)2 332 16 11
Fabriek: Place d’Escanafﬂes 23
BE-7760 Escanafﬂes – België
Tel. +32 (0)69 45 49 21
Fax +32 (0)69 45 49 26
www.lactic.com
GALACTIC Incorporated
West Silver Spring Drive 2700
53209 Milwaukee – Verenigde Staten
Tel. +1 414 462 1990
Fax +1 414 462 2070
www.lactic-us.com
ANHUI BBCA & GALACTIC
LACTIC ACID COMPANY LIMITED (B&G)
Daqing Road 73 – Bengbu
233010 Anhui – China
Tel. +86 552 20 81 288
Fax +86 552 20 81 299
www.bglactic.com

