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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 eenentachtigste 
boekjaar en, conform de wet en onze statuten, de jaarrekeningen afgesloten op 31 maart 2011 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. 

Via de dochteronderneming galactic is finasucre een belangrijke producent van melkzuur en melkzuurderivaten 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, China en Verenigde staten. 

Voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2011, boekte de groep een omzet van € 372 miljoen en 
bedroegen de netto activa € 366 miljoen. de groep stelt wereldwijd permanent 3.270 mensen tewerk en ongeveer 
1.900 seizoenarbeiders om een productie van 931.287 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 natuurlijke zoetstoffen op alle markten blijven 
uitbouwen. 

de groep baat een concessie uit van 11.698 hectare rietsuiker in de democratische republiek Congo en bezit 
17.400 hectare landbouwgronden in australië, evenals 4.400 hectare gronden met ontwikkelingspotentieel. 

finasucre diversifieert zich ook in verschillende vastgoedsectoren en neemt rechtstreekse of onrechtstreekse 
participaties in ondernemingen met een aanzienlijk groeipotentieel.       

Belangrijke gebeurtenissen in de groep in 2010/2011   

•  Bundaberg droeg op het eind van het boekjaar zijn 
suikeractiviteit over in het noorden van Queensland.

•  Bevredigende campagne bij iscal sugar. Vertrek van een 
stichtend aandeelhouder door de terugkoop van eigen 
aandelen en vermindering van de eigen fondsen.

•  Verhoging van de participatie van groupe sucrier in iscal 
sugar.

•  de groep geniet van het hoge niveau van de wereldprijzen 
voor suiker, hoewel deze heel volatiel blijven. 

•  de australische munteenheid (aud) is nog sterker geworden 
ten opzichte van de eur en de us$.

•  de overstromingen in het centrum van Queensland en de 
passage van cycloon yasi in het noorden hadden gelukkig 
slechts beperkte gevolgen  op onze activiteiten.

•  nieuwe participaties van finasucre in de vastgoedsector en 
in beleggingsfondsen.

macadamia noten, australië



6 | FINASUCRE Jaarverslag 2010 / 2011

Consolidatierekening per 31 maart 2011 
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Kerncijfers  

geConsolideeRde 
gRoep

FinasuCRe n.v.

in ‘000 € 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010

omzet 371.750  456.011  - -

Bedrijfscashflow (eBitda) 57.323  68.537  - -

Winst vóór financiële en uitzonderlijke elementen (eBit) 42.200  39.875  

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 15.588 47.607 14.314  14.269  

Winst (verlies) van het boekjaar (deel van de groep) (1.361)  28.587  - -

eigen vermogen 365.520  366.600  226.096  221.182  

totaal van de balans 575.886  560.263  235.279  229.646  

nettodividend per aandeel (in €) - - 84,00 78,00

Nettodividend per aandeel
in €

EBITDA, EBIT en geconsolideerde 
resultaten

miljoen € 
Geconsolideerde omzet

miljoen € 
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393,8 390,0
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galactic, België
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Verslag over onze activiteiten  

i.  Wereldmarkt van suiker (overzicht van het boekjaar 2010/2011 en vooruitzichten voor 
2011/2012)  

kWantitatief oVerziCht

na twee jaar van tekort kent de wereldmarkt van suiker een zeer licht overschot. de verwachte opstoot van 
de productie heeft niet plaatsgevonden vanwege de zeer ongunstige klimaatomstandigheden in de meeste 
producerende landen. het klimaatfenomeen la niña resulteerde in een Braziliaans rietsuikerproductie die 
onder de verwachtingen bleef en zorgde ervoor dat niet alle rietsuiker geoogst kon worden in australië.
Brazilië speelde nogmaals zijn rol als belangrijkste suikerleverancier ter wereld, hoewel zijn havenlogistiek 
ontoereikend is gebleken. india is opnieuw lichtjes beginnen uit te voeren. zuid-afrika en rusland kenden 
een grote droogte en in europa kwam de vorst erg vroeg. de verrassing kwam op het eind van het seizoen uit 
thailand, dat tot verbazing van alle waarnemers, 20 miljoen ton rietsuiker meer oogstte dan verwacht.

eVolutie Van de Wereldprijs

de koers van bruine suiker zakte in het begin van het boekjaar onder de 20 cent/pond, maar bleef daarna 
onophoudelijk stijgen en bedroeg uiteindelijk 35 cent/pond  in januari 2011. deze stijging kan vooral verklaard 
worden door de tegenvallende oogst in Brazilië en de klimaatproblemen in de meeste producerende landen. 
Begin 2011 zorgde de onverwachte recordoogst in thailand voor een koersdaling. momenteel schommelen de 
koersen rond 25 cent/pond.

hoewel de markt opnieuw een overschot verwacht voor de volgende campagne, blijven de prijzen zeer stabiel. 
de door sommigen gemaakte veronderstelling dat Brazilië opnieuw een ontgoochelende productie zou kunnen 
kennen houdt de markt onder druk. als dit nieuws later op het jaar nog wordt bevestigd, zou dit opnieuw een 
« rally » kunnen veroorzaken.
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Evolutie van de Australische Dollar
versus us$ en versus eur

maandelijkse en jaarlijkse gemiddelde koersen  
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de australische dollar (aud) is in november op gelijke hoogte gekomen met de amerikaanse dollar (us$) en 
staat sindsdien hoger dan zijn amerikaanse tegenhanger.
de australische dollar is een veilige munt geworden dankzij een economie die relatief goed blijft bloeien en een 
hogere intrestvoet dan in de andere ontwikkelde landen. 

Campagne 2010

2010 blijft in de annalen geboekt als een van de meest regenrijke jaren die Queensland ooit heeft gekend, 
hetgeen de oogst van rietsuiker en de werking van onze fabrieken sterk heeft gehinderd, dit zowel in noord 
Queensland als in de regio Bundaberg. 

in noord Queensland duurde de campagne tot half december en kon er 1,84 miljoen ton rietsuiker worden 
verwerkt. ongeveer 160.000 ton rietsuiker bleef achter op het veld. de fabriek van tableland stopte eind 
november, later dan gewoonlijk, en verwerkte 650.000 ton rietsuiker. in de regio Bundaberg sloten de fabrieken 
van millaquin en Bingera op 5 december nadat ze 1,53 miljoen ton rietsuiker hadden vermalen. 70.000 
ton werd niet geoogst. de regio Bundaberg kende eind december catastrofale overstromingen. door deze 
bijzonder moeilijke oogst- en verwerkingsomstandigheden waren de rijkheid van de rietsuiker en de extractie 
ontgoochelend.

resultaten van de campagne 2010/2011 van Bundaberg sugar: 

in ‘000 ton

Campagnes 2010/2011 2009/2010

Behandeld riet 4.023 3.704

    riet geproduceerd door Bundaberg sugar 620 682

 ruwe suikerproductie 493 519

 geraffineerde suikerproductie 165 146

de australische suikerindustrie werd zwaar getroffen door deze klimaatomstandigheden en kon de verwachte 
hoeveelheid suiker niet produceren die jammer genoeg reeds verkocht en « gepriced » was door Qsl. dit 
zorgde voor aanzienlijke kosten, die verdeeld werden onder de verschillende schakels in de keten, maar ze zijn 
jammer genoeg een bron van betwisting door sommige planters van rietsuiker. 

ii. industriële activiteiten van de groep 

Bundaberg sugar group (australië) – geconsolideerde dochteronderneming

sinds de financiële wereldcrisis heeft de australische economie twee gezichten: enerzijds een mijnsector 
die volop in ontwikkeling is dankzij de verkoop in China en in de rest van azië, en anderzijds de rest van de 
industrie die bepaalde moeilijkheden kent vanwege een bijzonder sterke australische dollar. 

het begrotingstekort wordt in 2011/2012 op een aanvaardbaar niveau gehouden. australië, en meer bepaald 
Queensland, werd getroffen door natuurrampen (overstromingen, tyfoons).
de werkloosheid blijft stabiel rond 5%. de inflatie bedraagt 3,3% en wordt stilaan een probleem. de 
richtinggevende intrestvoet is licht gestegen naar 4,75%.
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Bundaberg Walkers, australië

millaquin site, australië
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op het eind van het boekjaar besloot maryborough sugar factory de aankoopoptie uit te oefenen op de 
50% die in handen is van Bundaberg sugar in de met hen gevormde joint venture. de betaling van deze 
operatie vond plaats op 27 april 2011. maryborough sugar factory heeft ook een optie tot februari 2013 om 
ongeveer 2.000 ha landbouwgrond te kopen die  Bundaberg sugar bezit in het noorden van Queensland. deze 
boerderijen hebben zware schade geleden door  de cycloon yasi, die de regio innisfail en tully trof in februari. 

in Bundaberg zette de vennootschap haar programma voor de aankoop van landbouwgronden verder; de prijs 
ervan wordt zeer rechtmatig bepaald. 

de fabriek van millaquin heeft haar investeringsprogramma van aud 40 miljoen, verspreid over vier jaar, 
praktisch afgerond. de raffinaderij ontving tevens nieuwe uitrusting en er zal een meerjarenprogramma van 
start gaan zodat ze haar rendement en regelmaat kan verbeteren, en daarbij ook kan beantwoorden aan de 
behoeften van de klanten.
Bundaberg Walkers kende een zeer goed boekjaar en haalde grote contracten binnen in thailand, soedan en 
indonesië. 

de vastgoedprojecten kenden jammer genoeg geen noemenswaardige evolutie. de vennootschap hoopt 
de komende maanden enkele bouwvergunningen te verkrijgen in nambour en moore park, evenals de 
exploitatievergunning van zand.

Bundaberg stelt 568 personeelsleden en 251 seizoenarbeiders voor de campagne te werk. de daling van het 
vaste personeel is het resultaat van de verkoop van de activiteitenbranche in het noorden.

de geconsolideerde resultaten van de groep Bundaberg voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 
2011 tonen sterke verschillen ten opzichte van het vorige boekjaar, en worden verduidelijkt in de onderstaande 
tabel. de daling van de omzet is vooral te verklaren door de overdracht van de suikeractiviteiten in het noorden 
van Queensland, en daardoor ook de daling van de activiteitenperimeter van Bundaberg voor het desbetreffende 
boekjaar. de resultaten op financiële dekkingsinstrumenten voor suiker tonen aanzienlijke potentiële verliezen 
die niet verwezenlijkt werden (terwijl het vorige boekjaar aanzienlijke niet verwezenlijkte winstpotentiëlen toonde) 
afkomstig van de market-to-market evaluatie van de instrumenten op de balansdatums. de uitzonderlijke 
resultaten zijn vooral de gerealiseerde winst op de verkoop van de activiteitenbranche in het noorden, die het 
voorwerp vormde van een waardedaling van aud 18,5 miljoen vorig jaar.

in ‘000 aud

2010/2011 2009/2010

omzet 203.452 375.269

Bedrijfscashflow (eBitda) 23.362 25.444

afschrijvingen (6.568) (9.951)

Resultaten vóór financiële en uitzonderlijke elementen (eBitda) 16.794 15.493

Courante financiële resultaten (4.430) (3.055)

resultaten op financiële dekkingsinstrumenten (41.462) 29.379

Resultaten vóór uitzonderlijke elementen (29.098) 41.817

Uitzonderlijke resultaten 12.199 (16.782)

Belastingen 4.789 (6.418)

nettowinst (12.110) 18.617

 
groupe sucrier (België) – geconsolideerde dochteronderneming

de commerciële en technische ondersteuningsactiviteit voor onze dochterondernemingen in Congo was 
vergelijkbaar met die van vorig boekjaar.

tijdens het boekjaar bracht groupe sucrier haar participatie in iscal sugar sa van 73,4% naar 88,3%, door de 
weerslag van het effect van de terugkoop van eigen aandelen en door de aankoop van 
de rest van de aandelen van een vertrekkende stichtende aandeelhouder.

in het kader van de tax shelter wet (2002) om de productie van werken in de 
filmsector in België te promoten heeft groupe sucrier haar investeringen de voorbije 
twee jaar opgetrokken. in 2009/2010 werd € 293.000 geïnvesteerd in de films 
« les ailes du soleil » (documentaire) en « largo Winch ii ». in 2010/2011 werd 
€ 436.000 geïnvesteerd in vier films, waaronder de nieuwste film van jean-pierre en 
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luc dardenne « le gamin au Vélo », die onlangs nog de ‘grand prix du jury’ kreeg op het festival van Cannes 
2011. deze investeringen worden gedekt door bankgaranties en opties op de verkoop van haar rechten aan een 
vooraf bepaalde prijs. groupe sucrier is bijzonder tevreden dat ze zo de productie van de film in België kan 
promoten, zowel voor documentaire films als voor bioscoopfilms.

groupe sucrier sluit het boekjaar af met een nettowinst van € 8,5 miljoen, vergeleken met € 9,4 miljoen voor 
het vorige boekjaar. de algemene Vergadering van 22 juni 2011 heeft voorgesteld een totaal bruto dividend 
van € 9,3 miljoen uit te keren (vergeleken met € 8,5 miljoen verleden jaar).

iscal sugar (België) – geconsolideerde dochteronderneming

iiscal sugar is de tweede grootste onderneming in de Belgische suikerindustrie.

de suikerCampagne 2010

de uitzonderlijke klimaatomstandigheden met overvloedige regen op het eind van de zomer, gevolgd door 
strenge en vroege vorst vanaf november, maakten de werkomstandigheden erg moeilijk voor de bietenplanters, 
de landbouwondernemingen, de transportsector en natuurlijk voor het personeel en de productietool. dit zijn 
de belangrijkste cijfers van de campagne:

2010 2009 2008

oppervlakte ha 16.723 17.275 17.654

rendement  t/ha 74,60 75,80 66,85

suikerproductie  t 194.055 225.472 194.480

antaal dagen campagne 109 122 119

de campagne 2010 verliep zonder grote pech, maar de installaties hebben zwaar afgezien en een groot 
onderhoud is vereist om ze terug in goede staat te brengen. de minicampagne voor siroop begon op 1 april 
2011, om op twee maanden tijd bijna 72.000 t suiker te kristalliseren.

in de commerciële onrust die de europese markt de laatste maanden destabiliseerde, bleef iscal sereen en 
kwam het al de contracten met haar cliënteel na. dit bestaat vooral uit industriële verwerkers en groothandelaars/
dealers, waardoor de relaties op lange termijn veilig gesteld worden. Voor de verkoop van suiker buiten quota 
greep iscal de kansen op de wereldmarkt aan om zoveel mogelijk van zijn overschotten uit te voeren en niets 
over te dragen naar de volgende campagne.

een stichtende partner van iscal wenste zich terug te trekken. de raad van Bestuur en de aandeelhouders 
organiseerden in september 2010 een terugkoop van eigen aandelen van een deel van deze partner zijn 
aandelen, die onmiddellijk geannuleerd weden, wat aanleiding  gaf tot een daling van de eigen fondsen van 
€ 22,6 miljoen.

iscal realiseert een omzet van € 152 miljoen, dit is een daling van € 12 miljoen ten opzichte van het vorig 
boekjaar, waarin nog zes maanden kon geprofiteerd worden van een hogere referentieprijs. de operationele 
kasstroom bedraagt € 32,5 miljoen (in vergelijking met € 43,5 miljoen in 2009/2010) en de bedrijfswinst 
bedraagt € 25,5 miljoen (in vergelijking met € 23,3 miljoen in 2009/2010). 

de nettowinst bedraagt € 18,7 miljoen (tegenover € 14,1 miljoen vorig jaar) en de algemene vergadering van 
28 juni 2011 heeft beslist dat het brutodividend € 8,6 miljoen zal bedragen.
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Compagnie sucrière (d.r. Congo) – niet geconsolideerde dochteronderneming

onze dochteronderneming begint de effecten van de dure euro te ondervinden, de meest verspreide invoermunt.

de campagne 2010 kende een achteruitgang, met een netto productie van 79.232 ton suiker (84.334 ton in 
2009), als gevolg van een daling van de opbrengst op de plantages. onze dochteronderneming verkocht suiker 
aan winstgevende prijzen, want het gebrek aan ingevoerde suiker zorgde voor een prijsstijging.

onze dochteronderneming produceerde 5,4 miljoen liter ethylethanol, die volledig afgezet werd op de lokale 
markt. de verkoop van de zelfgeproduceerde « kwilu rum » met haar fijnere alcohol, is gestart in de tweede 
helft van 2010.

op 31 december 2010 had de maatschappij 2.155 vaste werknemers in dienst (dit is een daling van 6,6% 
ten opzichte van 2009), waar nog eens 1.660 seizoenarbeiders bij kwamen tijdens de campagne (dit is een 
daling van 9,6%). 

onze dochteronderneming sloot het boekjaar 2010 af met 30% meer winst dan in boekjaar 2009. er werd een 
dividend van us$ 2.000.000 uitgekeerd.
 

Evolutie van de Congolese frank
(1 Cdf =...) op 31 december

EUR
US$

2007 2008 2009 2010

915

1.206

903

1.207

906

889

503

663

pub voor de kwilu rum in kinshasa
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galactic (België) - geconsolideerde dochteronderneming

de fabriek van escanaffles registreert een dalende omzet (-4,4%), ondanks 
een lichte stijging van de verkoopprijzen. de vraag naar producten met minder 
meerwaarde was groter. de exploitatiekosten zijn dan weer gestegen, vooral 
de grondstoffen (voornamelijk suiker) en de personeelskosten (versterking van 
het personeel, meer bepaald om nieuwe producten op punt te stellen). de 
royalty’s afkomstig van haar Chinese dochteronderneming B&g stijgen met 
8,5%. galactic investeerde € 8 miljoen, vooral uitrusting voor het maken van 
nieuwe producten.

haar dochteronderneming galactic inc. in de Verenigde staten zette haar 
industriële ontplooiing verder en sluit het boekjaar af met een positief 
resultaat. het omzetvolume van haar Chinese dochteronderneming B&g is 
gestegen, maar met een minder goede pricing en een stijging van de kosten. 
de iso22000 certificatie van de fabriek van B&g werd vernieuwd. futerro, de 
gemeenschappelijke Belgische dochteronderneming van galactic en de groep 
total, zet met positieve resultaten haar ontwikkelingsonderzoek op het vlak 
van lactide en pla verder, dit om haar demonstratie-eenheid in escanaffles te 
optimaliseren. 

door een stijging van de afschrijvingen sluit galactic het boekjaar af met een 
netto winst van € 0,9 miljoen (in vergelijking met € 3 miljoen vorig jaar) en er 
zal een dividend van € 400.000 worden uitgekeerd (in vergelijking met dat van 
€ 1 miljoen op het einde van boekjaar 2009/2010).

iii. participaties in de vastgoedsector

devolder sa (België) – geconsolideerde 
dochteronderneming 

deze dochteronderneming die voor 100% in onze handen 
is, verwierf op het eind van het boekjaar een gebouw en 
breidde haar maatschappelijk doel uit met de activiteit van 
vastgoedbeheer.
ze sluit het boekjaar af met een licht verlies.

BESCHRIJVING
Een opbrengsteneigendom aan de 
Rollebeekstraat in Brussel,  bestaande uit:
  2 handelsruimten op het gelijkvloers
  5 gemeubelde appartementen

socagrim (d.r. Congo) – niet geconsolideerde 
dochteronderneming 

deze dochteronderneming die voor 100% in onze handen 
is, wil binnenkort haar grond in kinshasa bouwrijp maken 
door er een vestiging te maken voor de promotie van de 
« kwilu rum ». deze vennootschap sluit boekjaar 2010 af 
met een licht verlies. 

BESCHRIJVING
Een onbebouwd terrein van 11 are in 
Kinshasa in de Gombe zone (rivierzijde).

 sCa galeries royales saint-hubert (België)
- niet geconsolideerde participatie
 
deze filiaal is sinds februari 2010 voor 25% in onze handen 
en zet haar ontwikkeling voort, meer bepaald in de renovatie 
van  zones om het huurrendement te verhogen. onze 
participatie is gekoppeld aan een lening op middellange 
termijn.
ze sluit het boekjaar af op 31 december 2010 met een 
verlies van € 0,2 miljoen (tegenover een verlies van 
€ 0,7 miljoen in 2009). 

BESCHRIJVING
De beschermde galerie is gebouwd in 
1845 en is ideaal gelegen in het hartje 
van Brussel.
•  Huuroppervlakte: ong. 40.000 m² 

winkels, kantoren, appartementen en 
culturele ruimten.

• Kerncijfers (‘000€) 
 31/12/10 31/12/09
   Huurinkomsten  3.139 3.337
   EBITDA 1.522 1.121

© B. Broletgalactic, België
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aedifica (sicafi) (België) 

finasucre verwierf in de loop van het boekjaar een 
participatie van 5,46% in deze Belgische residentiële bevek, 
genoteerd staat op de beurs van Brussel. ze ontwikkelt haar 
vastgoedportefeuille in België door een strikte ratio van de 
schuldenlast op middellange en lange termijn na te leven. 
de gemiddelde restduur van de lopende huurcontracten 
bedraagt 17 jaar.
aedifica sloot het boekjaar af op 30 juni 2010 met een winst 
van € 9,2 miljoen voor ias 39 en 40 en van € 2,8 miljoen 
erna.

BESCHRIJVING
• Samenstelling van de vastgoedportefeuille:
   541 residentiële appartementen
   272 gemeubelde appartementen
   32 rusthuizen
   6 hotels met 457 kamers

• Kerncijfers (‘000€) 
 30/06/10 30/06/09
   Huurinkomsten 23.306 23.050
   Netto resultaat  2.790 -8.893
   (deel van de groep)
   Reële waarde  435.000 351.000
   van de gebouwen

iv. andere participaties

BeCapital private equity (sicar) (luxemburg) 

tijdens het boekjaar heeft finasucre ingetekend op 
een participatie van 11,55% in deze luxemburgse 
vennootschap met veranderlijk kapitaal, gespecialiseerd 
in ondernemingen die ecologisch verantwoordelijke 
technologieën en producten ontwikkelen. 
BeCapital sloot haar eerste boekjaar af op 31 december 
2010 met een verlies van € 1,2 miljoen.

BESCHRIJVING
• Huidige investeringen:
   -  Northern Power Systems (US): turbines 

voor windenergie
   -  Helveta Ltd (UK): 

traceerbaarheidplatform voor tropische 
producten

   -  Goëmar (F): extractie van actieve 
moleculen in algen

the green drinks Cy (holdings) ltd (uk) 

finasucre heeft ingetekend op converteerbare obligaties 
die in geval van conversie een participatie van 22% zouden 
opleveren.
de verkoop van de eerste automaten begon eind 2010 in het 
Verenigd koninkrijk, met onmiddellijk een groot succes in 
scholen en universiteiten. de vooruitzichten zijn interessant 
in de Verenigde staten en bij enkele grote producenten van 
frisdranken.
het bedrijf zal zijn eerste boekjaar afsluiten op 31 december 
2011.

BESCHRIJVING
Ontwikkeling en verkoop van gekoelde 
drankautomaten. De bijzonderheid bestaat 
erin om de mengeling van concentraten 
met gefilterd leidingwater te maken op 
het verdeelpunt en op het ogenblik dat de 
consument de drank koopt.
Economische en ecologische voordelen: 
dalingen van de kosten voor transport, 
energie, verpakkingen, enz.

© istockphoto.com

zavel, Brussel

algen
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Financiële situatie 

Commentaar op de geconsolideerde jaarrekening van de groep op 31 maart 2011  

We leveren hieronder commentaar bij de geconsolideerde rekeningen van de groep, die zijn opgenomen in het 
BijVoegsels a. van dit verslag.

de evolutie van de activiteiten van de groep en de grote gebeurtenissen die worden vermeld in dit verslag, komen 
in de vergelijking van de geconsolideerde rekeningen zowel tot uiting in de balans als in de resultatenrekening. 
de verkoop van een derde van het quotum van iscal sugar twee jaar geleden heeft geen aanzienlijke gevolgen 
meer in de verklaring van de variaties van de rubrieken van de balans en op de resultatenrekening van het 
afgesloten boekjaar, dit in tegenstelling met vorig boekjaar.

de financiële gegevens betreffende onze australische dochterondernemingen werden geboekt in australische 
dollars (aud) en in de geconsolideerde rekeningen omgezet in eur aan de hand van de hieronder weergegeven 
wisselkoersen.

Wissel- 
koersen

gemiddelde 12 maanden
Wissel- 
koersen

gemiddelde 12 maanden

op  
31-03-2011

op  
31-03-2010

1-04-2010
31-03-2011

1-04-2009
31-03-2010

op  
31-03-2011

op  
31-03-2010

1-04-2010
31-03-2011

1-04-2009
31-03-2010

1 AUD 
= €

0,7280 0,6784 0,7135 0,6001
1 AUD = 

US$
1,0343 0,9144 0,9436 0,8483

+7,3% +18,9% +13,1% +11,2%

de aud is opniew sterk gestegen ten opzichte van de eur, maar ook ten opzichte van de us$, een munt 
waarin Bundaberg sugar de meeste van zijn verkoopcontracten voor ruwe suiker afsluit.

de financiële gegevens van onze dochterondernemingen in China en in de Verenigde staten zijn het resultaat van 
de omzetting in euro van hun boekingsmunt (respectievelijk de Cny en de us$), waarvan de schommelingen 
de voorbije twaalf maanden niet erg voelbaar zijn in de balans en in de geconsolideerde resultaten. 

Balans

de geconsolideerde balans weerspiegelt voor onze geconsolideerde dochterondernemingen de activiteiten 
inzake suiker en derivaten en onderzoek - ontwikkeling 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 passen de ifrs-principes sedert vijf jaar toe. hun rekeningen 
werden als zodanig geconsolideerd op groepsniveau, onder voorbehoud van een bijzondere behandeling die 
hieronder specifiek wordt beschreven.

grote verschillen die werden vastgesteld in de belangrijkste balansrubrieken ten opzichte van vorig jaar, 
komen vooral van een herwaardering van +7,3% (na +30,4% vorig boekjaar) van de australische munt (aud) 
in vergelijking met de eur op de balansdatum. de globale integratie van de activa- en passivaposten van 
onze geconsolideerde dochteronderneming finasucre investments (australia) pty limited, omgezet in eur 
aan de slotkoers, zorgt voor bijna het hele positieve wisselkoersverschil (€ 13,7 miljoen) opgenomen in de 
geconsolideerde eigen middelen. 

de commentaren hieronder benadrukken de grootste verschillen die worden waargenomen in de belangrijkste 
rubrieken van de balans ten opzichte van vorig jaar, met daarin het monetair effect dat hierboven gemeld werd.

Consolidatieverschil (+ € 14,1 miljoen): het effect van de stijging van de winst per aandeel van de participatie 
in iscal sugar, als gevolg van een terugkoop van eigen aandelen met annulering van deze aandelen en van de 
aankoop van aandelen die de participatie van 73,4% naar 88,3% brengt, hebben een positief consolidatieverschil 
teweeggebracht van € 21 miljoen voor afschrijving  (20% per jaar).

Materiële vaste activa (- € 26,4 miljoen): de overdracht van de suikeractiviteitenbranche van Bundaberg in het 
noorden van Queensland vertegenwoordigt een daling van € 30,2 miljoen. deze rubriek bij iscal sugar daalt 
met 3,8 miljoen maar bij galactic stijgt deze met € 5,9 miljoen.

Financiële vaste activa (+ € 23,9 miljoen): de participaties die finasucre nam in aedifica, BeCapital, the green 
drinks Company en de herklassering in deze rubriek van de lening aan esV galeries royales saint hubert 
verklaren de stijging van deze rubriek.
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Vorderingen op meer dan één jaar (- € 2,8 miljoen): de daling komt van de herklassering van de lening van 
finasucre aan sCa galeries royales saint hubert (- € 2,3 miljoen) en van een gedeeltelijke terugbetaling van 
de Congolese staat op de schuldvordering die groupe sucrier bezit (- € 0,6 miljoen).

Voorraden en lopende bestellingen: (+ € 6,1 miljoen): het globale niveau van de voorraden bij iscal daalt (- € 2,2 
miljoen), terwijl dat van Bundaberg stijgt door de prijsstijging en de waardering van de aud (+ € 6,3 miljoen). 
de voorraden in de groep galactic stijgen door de prijsverhoging van de grondstoffen (+ € 2,1 miljoen).

Vorderingen op ten hoogste één jaar (+ € 27,3 miljoen): de schulden van de koper van de suikeractiviteitenbranche 
van Bundaberg in het noorden van Queensland (+ € 35,7 miljoen) en de daling van de handelsvorderingen bij 
Bundaberg en bij iscal sugar verklaren dit verschil.

Geldbeleggingen (- € 28,9 miljoen): de daling van de geldelijke middelen is het gevolg van de uitgevoerde 
betalingen voor de hierboven genoemde participaties die finasucre nam en van de aankoop van 5,6% aandelen 
van iscal sugar door groupe sucrier.

Meerwaarden door herwaardering (+ € 0,9 miljoen): dit positieve verschil wordt enkel veroorzaakt door het 
monetair effect.

Conversieverschillen (+ € 13,7 miljoen): zie commentaar hierboven hieromtrent.

Subsidies in kapitaal (- € 5,3 miljoen): deze daling komt van de overdracht van de suikeractiviteitenbranche van 
Bundaberg in het noorden van Queensland en de subsidies die er deel van uitmaakten.

Provisies voor risico’s en kosten (- € 2,3 miljoen): deze daling vertaalt de bijna afgeronde ontmanteling van de 
site van moerbeke en de herziening van de eerder gevormde provisies.

Schulden op meer dan één jaar (+ € 29 miljoen): de stijging komt van de sluiting van nieuwe bankkredieten op 
middellange termijn bij Bundaberg (+ € 21,8 miljoen) en bij galactic (+ € 7,2 miljoen).

Schulden op ten hoogste één jaar (- € 22,1 miljoen): de financiële schulden dalen globaal met € 9,9 miljoen 
(vooral bij Bundaberg met de terugbetaling van bankkredieten) en de handelsschulden dalen in totaal met 
€ 12,6 miljoen (bij iscal dat zijn programma voor de verhoging van zijn productiecapaciteit heeft afgerond 
en bij Bundaberg dat zijn suikeractiviteitenbranche heeft overgedragen in het noorden van Queensland). de 
andere posten van deze rubriek vragen geen bijzonder commentaar.

Regularisatie rekeningen naar passief (+ € 22,4 miljoen): in deze rubriek worden bij Bundaberg de potentiële, 
want niet gerealiseerde, verliezen geboekt (na aftrek van de winst), op termijnverkoopcontracten voor suiker en 
de vreemde valuta volgens de australische boekhoudkundige ‘market-to-market’ principes. de bijdrage van de 
andere geconsolideerde vennootschappen in deze rubriek is niet aanzienlijk.
 
resultaten

de onderstaande tabel geeft de geconsolideerde resultaten weer:

In '000 € 2010/2011 2009/2010

omzet 371.750 456.011
Bedrijfscashflow (eBitda) 57.323 68.537
afschrijvingen van de bijdragen aan het hf 1 - (13.004)
gewone afschrijvingen (15.123) (15.658)
Resultaten vóór financiële en uitzonderlijke elementen (eBit) 42.200 39.875
Courante financiële resultaten 1.664 1.367
afschrijvingen van consolidatiegoodwills (6.899) (2.838)
niet-courante financiële resultaten (21.377) 9.203
Resultaten vóór uitzonderlijke elementen 15.588 47.607
uitzonderlijke resultaten (5.326) (3.056)
Belastingen (8.295) (9.491)
netto resultaat 1.967 35.060

1 europese herstructureringsfonds 
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de invloed van het hierboven beschreven monetair effect is duidelijker merkbaar op de vastgestelde verschillen 
van de resultatenrekening, want de gemiddelde waardering van de aud in vergelijking met de eur bedroeg 
+18,9%. het netto effect op het geconsolideerde resultaat is echter niet aanzienlijk.

Bedrijfsopbrengsten (- € 91,2 miljoen): deze sterke daling kan vooral verklaard worden
 -  bij Bundaberg (- € 80,1 miljoen) door de overdracht van haar suikeractiviteitenbranche in het noorden 

van Queensland en bijgevolg de inkomsten die er deel van uitmaakten (- € 96,3 miljoen), maar anderzijds 
zijn de inkomsten van de andere activiteiten gestegen (+ € 16,2 miljoen) dankzij een stijging van het 
verkochte volume en de prijzen;

 -  bij iscal sugar (- € 20,1 miljoen) met een verkocht volume dat lichtjes gedaald is, maar vooral omdat 
bij het vorige boekjaar zes maanden verkoop geboekt was waarbij de europese referentieprijs 140€/t 
suiker hoger was;

 -  bij galactic (+ € 5 miljoen) afkomstig van een stijging van het verkochte volume en een matige stijging 
van de prijzen.

de factoren van de exploitatiekosten in de geconsolideerde dochterondernemingen zijn in verhouding met hun 
activiteitenniveau en de stijgingen van de prijs van de grondstoffen en energie werden in hun geheel goed 
beheerd, behalve bij galactic voor de stijging van de prijzen van sommige van zijn grondstoffen.

Bedrijfscashflow (EBITDA) (- € 11,1 miljoen): die van iscal sugar neemt af (- € 11 miljoen), als gevolg van 
de daling sinds 1 oktober 2009 van de europese referentieprijs, die van Bundaberg (behalve overgedragen 
activiteit van de suikerfabrieken in het noorden van Queensland) is gestegen (+ € 3,6 miljoen) met name door 
het monetaire effect,  en die van galactic is gedaald (- € 3 miljoen).

Resultaten vóór uitzonderlijke elementen (EBIT) (+ € 2,4 miljoen): het gebrek aan afschrijvingen van de bijdragen 
aan het hf, die volledig werden afgeschreven in 2009/2010, verklaart deze stijging van de eBit. de gewone 
afschrijvingen zijn weinig veranderd.

Courante financiële resultaten (+ € 0,3 miljoen): de rentevoeten en de netto schuldenlaststructuur kenden geen 
groot verschil.

Afschrijvingen van consolidatie goodwill (+ € 4,1 miljoen): zoals hierboven werd vermeld, stemt deze stijging 
overeen met het eerste afschrijvingsjaar op de nieuwe goodwill van € 21 miljoen die geboekt werd op de 
participatie in iscal sugar. 

Niet courante financiële resultaten (+ € 30,6 miljoen): dit grote verschil tussen de winst van vorig jaar die dit 
jaar een verlies geworden is, komt van de toepassing in de consolidatie volgens de Belgische boekhoudregels 
van correcties van regels die gevolgd worden door Bundaberg in de boeking van de potentiële resultaten 
(niet gerealiseerde winst of verlies) op de termijnverkoopcontracten en valuta die gewaardeerd worden in 
market-to-market op 31 maart 2010 en 2011. Van jaar tot jaar moet immers op een coherente manier de 
eventuele toekomstige winst op afgeleide producten (of suikertermijnverkoop) geëlimineerd worden, terwijl in 
de rekeningen de eventuele toekomstige verliezen op deze operaties behouden blijven. het gaat hier dus niet 
om gerealiseerde winst of verlies, maar enkel om potentiële winst of potentieel verlies dat wordt vastgesteld 
bij de evaluatie van deze afgeleide producten op de balansdatum. deze herverwerkingen houden ook rekening 
met hun fiscale impact op het belastingtarief van 30% die geldt in australië.

Uitzonderlijke resultaten (+ € 2,3 miljoen): deze stijging van de uitzonderlijke verliezen wordt toegeschreven 
aan Bundaberg, dat een uitzonderlijk verlies boekte van € 5 miljoen op de verkoop van de suikeractiviteit in 
het noorden van Queensland, rekening houdend met de verkoopprijs van de overdracht, de boekhoudkundige 
waarde van de overgedragen activa en de eBitda die door deze activiteitenbranche werd gegenereerd tijdens 
het afgelopen boekjaar. de andere component van de uitzonderlijke resultaten komt van iscal sugar, dat vorig 
jaar een netto verlies van € 1,3 miljoen boekte op de ontmanteling van de site van moerbeke.

Belastingen (- € 1,2 miljoen): deze daling van de belastingen is zeker in verhouding met de daling van de 
belastbare resultaten van de geconsolideerde ondernemingen. het gemiddelde belastingtarief (80% van het 
resultaat voor belasting) is echter helemaal geen weerspiegeling van de belastingtarieven van de belastbare 
inkomsten van de geconsolideerde vennootschappen, want de Belgische boekhoudkundige regels hebben 
geleid tot de extorno in belastingkosten van het boekjaar van elk eventueel netto actief saldo van uitgestelde 
belastingen dat voorkomt in de rekeningen van Bundaberg.

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. 
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fabriek van millaquin, australë
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Commentaar over de jaarrekening van Finasucre n.v. op 31 maart 2011  

hieronder leveren we commentaar bij de jaarrekeningen van finasucre n.V. die zijn opgenomen in BijVoegsels 
B van dit verslag.

Balans

Vaste activa

financiële vaste activa: naast de participatie van 25% in sCa galeries royales saint hubert die reeds verleden 
jaar  bestond (met inbegrip van de lening van finasucre aan deze vennootschap), zijn er andere participaties 
en financiële vaste activa bijgekomen tijdens het boekjaar, vooral: 5,46% van aedifica (Belgische bevak), 
11,55% van een investeringsfonds BeCapital private equity (luxemburgse sicar) en converteerbare obligaties 
in the green drinks Company (holdings) limited (uk) die in geval van conversie een participatie van 22,3% 
zouden vertegenwoordigen. er werd een tweede waardevermindering opgetekend op de aandelen in een 
investeringsfonds in Brazilië.
  
Vlottende activa

Schuldvordering op ten hoogste één jaar: het gaat om ons vernieuwbaar voorschot op korte termijn aan 
Bundaberg sugar.

Geldbeleggingen:  onze huidige beleggingen bestaan uit korte termijn deposito’s, obligaties en beursgenoteerde 
aandelen.

Overlopende rekeningen: het gaat om over te dragen kosten naar het volgende boekjaar, maar vooral om te 
ontvangen intresten op onze beleggingen.

eigen vermogen
 
Kapitaal -  Herwaarderingsmeerwaarden - Reserves: deze rubrieken zijn niet gewijzigd. 

Overgedragen winst (verlies): volgens de resultaatverwerking. 
 
schulden 

Schulden op ten hoogste één jaar: bevat de fiscale, loon- en sociale schulden, te betalen honoraria en 
voornamelijk de voorgestelde winstverdeling.

Overlopende rekeningen: het betreft de reeds ontvangen interesten op de staatsbonnen. 

resultaten

kosten

Diensten en diverse goederen: deze rubriek is sterk gedaald omdat we geen gebruik gemaakt hebben van 
juridische en financiële externe expertises buiten het normale verloop van onze activiteit. de niet-periodieke 
vergoedingen van onze bestuurders zijn stabiel gebleven.

Vergoedingen, sociale lasten en pensioenen: het gaat om de volledige jaarlijkse personeelskosten.

Financiële kosten: ze bestaan vooral uit de kosten van de wisselkoersdekking op ons voorschot aan Bundaberg 
sugar, de premie op aandelenopties op de beurs en geregistreerde waardedalingen op obligaties in portefeuille. 
de overige kosten betreffen voornamelijk commissielonen op couponbetalingen en andere bankkosten.

Belastingen op het resultaat: dit bedrag komt overeen met de geschatte belasting op het resultaat van het 
boekjaar. het is te verwaarlozen dankzij de aftrek van notionele intresten van de belastbare basis, mogelijkheid 
ingevoerd in de fiscale wetgeving.

Uitzonderlijke kosten: een waardedaling werd geboekt op aandelen die we bezitten in een Braziliaanse 
onderneming.
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opbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten: het gaat om prestaties geleverd voor een dochteronderneming.

Opbrengsten uit financiële vaste activa: we hebben van groupe sucrier een dividend van € 8,5 miljoen 
ontvangen voor het boekjaar 2009/2010 (tegenover € 2,1 miljoen vorig jaar). 

Opbrengsten uit vlottende activa: we hebben € 2,3 miljoen intresten op onze deposito’s en termijnbeleggingen, 
premies op opties en dividenden op aandelen in portefeuille.

Andere financiële opbrengsten: deze rubriek bevat vooral meerwaarden en opties gerealiseerd op de verkoop 
van obligaties en aandelen uit de portefeuille geldelijke middelen.

Resultaat van het boekjaar vóór belastingen: het houdt rekening met de belasting ten laste van het boekjaar, 
rekening houdend met de notionele intresten volgens de fiscale wetgeving.

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.

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.

 

Resultaatverwerking, statutaire verkiezingen  

resultaatverwerking  

de nettowinst van het boekjaar bedraagt € 13.873.853 waarbij opnieuw de € 26.688.195 van het vorige 
boekjaar wordt overgedragen, wat leidt tot een te verdelen winst van € 42.562.048 die wij voorstellen als volgt 
te verdelen:

   Brutodividend aan 80.000 aandelen  € 8.960.000 
   over te dragen winst € 33.602.048

als u dit voorstel tot verdeling goedkeurt zal het netto dividend, na aftrek van de roerende voorheffing van 
25%, € 84,00 bedragen, tegenover € 78,00 vorig jaar.

het zal betaalbaar zijn vanaf 29 juli 2011, tegen afgifte van coupon nr. 86, aan de loketten van Bank degroof.

statutaire verkiezingen  

Conform de wet en de statuten, vragen wij u de bestuurders en de commissaris te ontheffen voor de uitoefening 
ven hun mandaat voor de periode afgesloten op 31 maart 2011.

de bestuursmandaten van mevrouw Claude lippens en van mijnheer olivier lippens lopen te einde na de 
vergadering. ze zijn herverkiesbaar en stellen zich kandidaat voor uw stemmen voor een nieuw mandaat van 
drie jaar.
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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:
•  hoewel de herstructurering van de europese suikersector effecten teweegbracht op het evenwicht van de 

jaarlijkse suikerbalans, hangen de activiteiten in europa af van de evolutie va het nieuwe suikerregime dat 
ten einde loopt in 2014/2015;

•  de activiteiten in australië hangen af van de evolutie van de wereldmarkt voor ruwe suiker, waarvan een deel 
het voorwerp vormt van dekkingen door financiële instrumenten zoals termijnaankoop/verkoop;

•  de schommelingen van de olieprijs hebben een rechtstreekse invloed op onze vennootschappen, niet alleen 
op de brandstofprijs en de prijs van fossiele brandstoffen, maar ook op messtoffen, 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 evolutie van de valuta (aud/us$ voor australië en eur/us$, 
evenals us$/Chn voor galactic) en die van de rentevoeten;

•  de kans is groot dat het klimaatsvariaties onze activiteiten beïnvloeden (vorst, cyclonen, droogte, 
overstromingen,…) ;

•  onze dochterondernemingen in de democratische republiek Congo hebben te kampen met de risico’s die 
ontstaan door 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, behaalden 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
 24 juni 2011
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BIJVOEGSELS A. – GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE GROEP OP 31 MAART 2011

Geconsolideerde balans (na winstverdeling) per 31 maart 2011  in ooo €
 

ActivA 31-03-2011 31-03-2010

Vaste activa 322.502 314.004 
i.  Oprichtingskosten  -  -

ii. immateriële vaste activa  2.571  3.538 

iii. consolidatieverschillen (positieve)  22.645  8.475 

iv. Materiële vaste activa  259.512  285.860 

A. terreinen en gebouwen 151.408 157.454 

B. installaties, machines en uitrusting 88.122 106.244 

c. Meubilair en rollend materieel 2.462 2.850 

D. Leasing en soortgelijke rechten 2.087  

E. Overige materiële vaste activa 237 226 

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 15.197 19.087 

v. Financiële vaste activa   37.773  16.130 

c. Andere financiële vaste activa   

 1. Aandelen 32.695 13.756 

 2. vorderingen en borgtochten in contanten 5.078 2.374 

Vlottende activa 253.384  246.259 
vi. vorderingen op meer dan één jaar   1.721  2.300 

    B. Overige vorderingen  1.721  2.300  

c. Uitgestelde belastingen -  -  

vii. voorraden en bestellingen in uitvoering 

A. voorraden   75.202  70.793 

1. Grond- en hulpstoffen 30.578 23.138 

2. Goederen in bewerking 32.377 34.757 

3. Gereed product 11.798 12.515 

4. Handelsgoederen 136 192 

6. vooruitbetalingen 313 191 

B. Bestellingen in uitvoering  12.032  10.326 

viii. vorderingen op ten hoogste één jaar  112.662  85.399 

    A. Handelsvorderingen  67.126 76.807 

B. Overige vorderingen  45.536 8.592 

iX. Geldbeleggingen  34.560  63.446 

B. Overige beleggingen  34.560 63.446 

X. Liquide middelen   15.961  12.890 

Xi. Overlopende rekeningen  1.246  1.105 

TOTAAL ACTIVA 575.886 560.263 
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passiVa 31-03-2011  31-03-2010 

Eigen vermogen 365.521 366.600 

i. Kapitaal  1.786  1.786 

A. Geplaatst kapitaal  1.786 1.786 

iii. Herwaarderingsmeerwaarden  13.538  12.685 

iv. Geconsolideerde reserves   263.438  273.759 

v. consolidatieverschillen (negatieve)  56.858  56.858 

vi. Omrekeningsverschillen  28.671  14.955 

vii. Kapitaalsubsidies   1.230  6.557 

viii. Belangen van derden 20.972  31.259 

Voorzieningen en uitgestelde belastingen en belastinglatenties 14.396  16.687 

iX. A.  voorzieningen voor risico’s en kosten  12.992  15.192 

 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen  1.079 1.295 

 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken  922 366 

 4. Overige risico’s en kosten 10.991 13.532 

B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties  1.404  1.495 

Schulden 174.998  145.717 

X. Schulden op meer dan één jaar  39.830  10.827 

A. Financiële schulden 

 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden  1.593  

 4. Kredietinstellingen 33.964 8.227 

 5. Overige leningen  2.042 1.150 

D. Overige schulden  2.231 1.450 

Xi. Schulden op ten hoogste één jaar   108.305  130.450 

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

3.056 2.547 

B. Financiële schulden

 1. Kredietinstellingen  20.074 14.000 

 2. Overige leningen  17.472 33.919 

c. Handelsschulden

 1. Leveranciers  34.067 46.710 

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  12.145 11.334 

E.  Schulden met betrekking tot belastingen,  
bezoldigingen en sociale lasten

 1. Belastingen  2.558  3.406  

 2. Bezoldigingen en sociale lasten  7.436 7.955 

F. Overige schulden  11.497 10.579 

Xii. Overlopende rekeningen  26.862  4.440 

TOTAAL DER PASSIVA 575.886 560.263 
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geconsolideerde resultatenrekening per 31 maart 2011 in ooo €

31-03-2011 31-03-2010

I. Bedrijfsopbrengsten  369.081  460.280 

A. Omzet  371.750 456.011 

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

(7.185) (4.370)

c. Geproduceerde vaste activa  537 2.524 

D. Andere bedrijfsopbrengsten 3.980 6.115 

II. Bedrijfskosten  
 

(326.881) (420.405)

A. Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen

 1. inkopen  191.820 254.268 

 2. Wijzigingen in de stock [(toename), afname] (10.149) 336 

B. Diensten en diverse goederen  67.145 69.833 

c. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 57.534 62.057 

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

15.123 28.662 

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

397 (47)

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

(2.881) (1.932)

G. Andere bedrijfskosten 7.892 7.229 

H.  Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten 

III. Bedrijfswinst (-verlies) 42.200 39.875 

IV. Financiële opbrengsten 23.998 22.716 

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 1.649 1.296 

B. Opbrengsten uit vlottende activa 2.818 3.015 

c. Andere financiële opbrengsten 19.531 18.405 

V. Financiële kosten 
 

(50.611) (14.984)

A. Kosten van schulden  2.803 2.944 

B. Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen  6.899 2.838 

D. Andere financiële kosten 40.909 9.202 

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

15.588 47.607 



FINASUCRE Jaarverslag 2010/ 2011 | 29

BIJVOEGSELS A. – GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE GROEP OP 31 MAART 2011

31-03-2011 31-03-2010

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 26 4.348 

A.  terugneming van waardeverminderingen op 
immateriële en materiële vaste activa

- 750 

E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 1 2.984 

F. Andere uitzonderlijke opbrengsten  26 614 

VIII. Uitzonderlijke kosten  (5.353) (7.404)

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

- 1.662 

c. Waardevermindering op financiële vaste activa 636 2.258 

D.  voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 
[toevoegingen, (bestedingen)]  

221 -

E. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa  4.411 107 

F. Andere uitzonderlijke kosten  86 3.377 

IX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 10.261 44.552 

X. A.  Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en de 
belastinglatenties 

14.835 888 

B.  Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de 
belastinglatenties 

(15.209) (603)

XI. Belastingen op het resultaat  (7.920) (9.777)

A. Belastingen  7.940 9.881 

B.  Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen  

(20) (105)

XII. Winst (Verlies) van het boekjaar 1.967 35.060 

XIII. Aandeel in het winst (verlies) van vennootschappen
waarop vermogensmutatie is toegepast 

XIV. Geconsolideerde winst (verlies) 1.967 35.060 

A. Aandeel van de derde  3.328 6.473 

B. Aandeel van de groep  (1.361) 28.587 
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Bijvoegsel bij de geconsolideerde rekeningen
I. Staat van de oprichtingskosten in ‘000 €

Oprichtingskosten

a) Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 11

b) Mutaties tijdens het boekjaar

- Afschrijvingen (11)

c) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  

 II. Staat van de immateriële vaste activa in ‘000 €
Kosten van

onderzoek en
ontwikkeling

concessies,
octrooien,

licenties, enz…

Goodwill

a) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 1.433 54.993 48.658 

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen m.i.v. de geproduceerde vaste activa 323 44 -

- Overdrachten en buitengebruikstellingen - - -

- Wijzigingen van de consolidatierekening (391) (602) -

- Omrekeningsverschillen (2) -

- Overgeboekt van een post naar een andere - (52.293) -

Per einde van het boekjaar 1.365 2.140 48.658 

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Per einde van het vorige boekjaar (240) (52.648) (48.658)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt - (136) -

- Overgeboekt van een post naar een andere - 52.087 -

- Wijzigingen van de consolidatiekring - 2 -

- Omrekeningsverschillen - 1 -

Per einde van het boekjaar (240) (693) (48.658)

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 1.125 1.447 -
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III. Staat van de materiële vaste activa in ‘000 €

terreinen
en

gebouwen

installaties,
machines en

uitrusting

Meubilair
en rollend  
materieel

a) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 171.906 222.384 11.343 

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen incl. de geproduceerde vaste activa 6.183 10.366 838 

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (22.616) (49.583) (2.124)

- Overgeboekt van een post naar een andere 60 18.158 80 

- Omrekeningsverschillen 9.167 6.496 366 

Per einde van het boekjaar 164.700 207.821 10.502 

b) Meerwaarden

Per einde van het vorige boekjaar 15.880 8.386 -

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Omrekeningsverschillen 996 - -

Per einde van het boekjaar 16.876 8.386 -

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar (30.332) (124.527) (8.494)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (1.380)        (12.328)       (721)

- Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstellingen 1.870 11.100 1.422 

- Overgeboekt van een post naar een andere - (459) ()

- Omrekeningsverschillen (326) (1.871) (247)

Per einde van het boekjaar (30.168) (128.085) (8.041)

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 151.408 88.122 2.461 

Leasing en
soortgelijke

rechten

Overige
materiele

vaste activa

Activa in
aanbouw en

voorafbetalingen

a) Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar - 402 19.189 

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen m.i.v. de geproduceerde vaste activa 2.277 21 14.753 

- Overgeboekt van een post naar een andere - - (18.298)

- Wijzigingen van de consolidatiekring - - (1.287)

- Omrekeningsverschillen - - 839 

Per einde van het boekjaar 2.277 423 15.197 

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar -  (176) (101)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (190) (10) (358)

- Overgeboekt van een post naar een andere - - 459 

Per einde van het boekjaar (190) (186) -

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 2.087 237 15.197 
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IV.  Staat van de financiële vaste activa in ‘000 €

Andere ondern.

1. Deelnemingen en aandelen

a)   Aanschaffingswaarde per einde van het vorige boekjaar 19.583 

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Aanschaffingen 19.164

- Overgeboekt van een post naar een andere (385)

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (33)

- Omrekeningsverschillen 477 

Per einde van het boekjaar 38.805 

c)   Waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar (5.827)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- Geboekt (251)

- Omrekeningsverschillen (32)

Per einde van het boekjaar (6.110)

d)   Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 32.695 

2. vorderingen

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 124  

Mutaties tijdens het boekjaar:

- toevoegingen 2.826

- Overdrachten en buitengebruikstellingen (121)

- Overgeboekt van een post naar een andere 2.250 

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 5.078 
 

V.  Staat van de niet in de consolidatie opgenomen ondernemingen alsmede deze waarin men een aanzienlijke 
deelneming bezit

Einde
boekjaar

Munt Eigen 
vermogen
( in ‘000 )

Resultaat
( in ‘000 )

% belang

compagnie Sucrière scarl
Kwilu-Ngongo
(Dem. Rep. congo)

31/12/10 cDF 38.805.307 9.802.482 60,00%

Sugar terminals Limited
King George Square
Brisbane Qld 4000
(Australië)

30/06/10 AUD 327.792 41.489 4,26%

Buderim Ginger Ltd
50 Pioneer Road 
Yandina, Queensland 4561
(Australië)      

31/12/10 AUD 28.333 -1.967 8,72%

ScA Galeries Royales  
Saint-Hubert
5, Galerie du Roi 
B - 1000 Brussel

31/12/10 EUR 14.629 -246 25,00%

Aedifica (Sicafi)
331 Avenue Louise
B - 1050 Brussel 
N° entreprise: BE 0877.248.501

30/06/10 EUR 180.797 2.792 5,46%

Becapital Private Equity 
S.c.A.(Sicar)
20 Bld Emmanuel Servais
L - 2535 Luxembourg
RcS B152.521

31/12/10 EUR 25.637 -1.160 11,55%

Socagrim sprl
Bld du 30 Juin
Kinshasa (Dem. Rep. congo)

31/12/10 cDF 378.278 -10.914 100,00%
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VI. Staat van de geconsolideerde reserves in ‘000 €

Reserves 
en

overge-
dragen

resultaat

Per einde van het vorige boekjaar 273.759 

Annulering van de reserves (terugkoop eigen aandelen) -

Resultaat van het boekjaar (deel van de groep) (1.361)

Resultaat verwerking (8.960)

Per einde van het boekjaar 263.438 
           

VII. Staat van de consolidatieverschillen in ‘000 €

consolidatieverschillen

Positieve Negatieve

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 8.475 (56.858)

Mutaties tijdens het boekjaar:

- ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage 21.069 -

- afschrijvingen (6.899) -

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 22.645 (56.858)
 

VIII. Staat van de schulden en ‘000 €

A.  Uitsplitsing van de schulden met een oorspr. looptijd van meer dan een jaar, 
naar gelang hun resterende looptijd 

Schulden (of gedeelte van de 
schulden) met een resterende 

looptijd van

hoogs-
tens één 

jaar

meer dan 
één jaar

doch 
hoogs-
tens 5 
jaar

meer dan 
5 jaar

Financiële schulden

1. Achtergestelde leningen - - -

2. Niet-achtergestelde obligatieleningen - - -

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 525 - 1.593 

4. Kredietinstellingen 2.368 32.858 1.106 

5. Overige leningen 163 998 1.044 

Overige schulden 2.231 - -

totaal 5.287 33.856 3.744 
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IX. Resultaten in ‘000 €

Boekjaar vorig boekjaar

Netto-omzet 371.750 456.011

Europese Unie 167.801 184.206 

Australië 133.834 215.532 

Andere landen 70.115 56.273 

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

totaal aantal per einde van het boekjaar 1.110 1.384 

Personeelskosten en pensioenen 57.534 62.057 

Pensioen provisies

toevoegingen (+) ; bestedingen en terugnemingen (-) (470) 104 

Belastingen op het resultaat

1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar 7.940 9.857 

a. verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 8.283 9.614 

b.  Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en 
voorheffingen 

(2.187) (1.424)

c. Geraamde belastingssupplementen 1.844 1.667 

d. Latende belastingen - -

2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren (20) 24 

a. verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen (20) 24 

3. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties  

a. Actieve latenties  9.107 11.251 

Andere - Overnames van afschrijvingsoverschotten 2.469 5.495 

Notionele intrest - uitgestelde aftrek 6.638 5.757 

b. Passieve latenties 1.404 1.495 

Uitgestelde belastingen 1.404 1.495 

X. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen in ‘000 €

Boekjaar
als waarborg voor schulden

en verplichtingen van

de onderne-
ming

de derde

A 2.  Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen onderne-
mingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa

  

Pand op het handelsfonds en op overige activa:

- bedrag van de inschrijving 7.141 -

- overige verpande activa 1.700 -

A 5. b) verplichtingen uit verrichtingen:

- op wisselkoersen (te ontvangen deviezen) 6.082 -

- op wisselkoersen (verkocht deviezen te leveren) 39.792 -

D.  De directieleden en de werknemers van bepaalde groepsondernemingen 
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.
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XI. Betrekkingen met verbonden ondernemingen die niet in de consolidatie zijn opgenomen in ‘000 €

verbonden
ondernemin-

gen

Onderne-
mingen 

waarmee 
een

deelne-
mings-

verhouding 
bestaat

1. Financiële vaste activa:

- deelnemingen 301 32.332 

2. Schulden:

- op hoogstens één jaar 479 -

3. vorderingen:

- op hoogstens één jaar 1.675 4.125 
 

XII. Financiële betrekkingen met bestuurders, zaakvoerders en commissaris(sen) in ‘000 €

Boekjaar

A.  Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening 
toegekende pensioenen aan de bestuurders en zaakvoerders

1.207  

B. Schuldvorderingen tegenover bestuurders en zaakvoerders -

c. Bezoldiging van de commissaris(sen) 266 

D.  Adviesopdrachten uitgevoerd door personen met wie de commissaris(sen) verbonden 
is (zijn)

5 
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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.

in casu maakt de huidige politieke situatie in Congo de normale voortzetting van de economische activiteiten 
onzeker, en de vennootschappen van de groep die in dit land gevestigd zijn (Compagnie sucrière sCarl en 
socagrim sprl) werden uit de consolidatiekring gesloten.  

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.

de proportionele integratiemethode wordt toegepast wanneer het aantal aandeelhouders beperkt is en de 
controlebevoegdheid wordt gedeeld; de participatie in futerro in België voldoet aan die criteria. in dit geval 
neemt de moedermaatschappij, in verhouding met het percentage van haar participatie, alle activa en passiva 
van het patrimonium van de geïntegreerde dochteronderneming op in haar rekeningen, ter vervanging van 
de inventariswaarde van de participatie. als gevolg daarvan wordt een consolidatieverschil vastgesteld. ook 
de kosten en opbrengsten van de dochteronderneming worden in verhouding met het percentage van haar 
participatie gecumuleerd met die van de moedermaatschappij. de wederzijdse rekeningen en verrichtingen 
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 netto-actief 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 
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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. 

• 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 regels die B&g en galactic inc toepassen, wijken niet in 
belangrijke mate af van die van de moedermaatschappij en geen enkele herschikking is gerechtvaardigd.

Voor de buitenlandse dochters werden de nodige boekhoudkundige herschikkingen uitgevoerd. 

de geconsolideerde rekeningen van finasucre investments (australia) pty ltd worden sinds vijf jaar opgemaakt 
volgens de boekhoudkundige principes en de waarderingsregels algemeen aangenomen in australië (aifrs). 
zij hebben niet het onderwerp uitgemaakt van de terugnamen voor de behoeften van hun integratie in de 
geconsolideerde rekening van de groep finasucre. 

de meeste boekhoudkundige principes en waarderingsregels die worden toegepast, zijn compatibel met de 
waarderingsregels die worden toegepast in de andere vennootschappen van de groep finasucre en de eventuele 
afwijkingen die een belangrijke impact kunnen hebben op de interpretatie van de geconsolideerde rekeningen 
van de groep worden hierna één voor één beschreven:
-  volgens de aifrs-principes erkent fia op de balans het verschil tussen de actuariële waarde van haar 

pensioenverplichtingen en de marktwaarde van de financiële activa die tot doel hebben die verplichtingen te 
dekken. de variatie van dit verschil van het ene tot het andere boekjaar wordt gedeeltelijk opgenomen in eigen 
vermogen. met het oog op de geconsolideerde rekeningen van de groep finasucre werd die waarderingsregel, 
die niet incompatibel is met de Belgische regels, gehandhaafd, met uitzondering van het feit dat de variatie 
van boekjaar tot boekjaar wordt opgenomen in de resultatenrekening;

-  fia realiseert termijnverkopen van haar toekomstige productie. Volgens de aifrs-principes werd hun 
omschrijving als ‘dekkingsverrichtingen’ niet gehandhaafd, zodat de marktwaarde van die afgeleide 
instrumenten wordt geboekt in de resultatenrekening van fia. met het oog op de geconsolideerde rekeningen 
van de groep finasucre wordt de omschrijving ‘dekkingsverrichtingen’ gehandhaafd, zodat de marktwaarde 
van die afgeleide instrumenten niet wordt erkend in de geconsolideerde resultatenrekening;

-  wanneer fia in haar rekeningen een netto activa positie toont op het vlak van uitgestelde belastingen, worden 
die uitgestelde belastingen, met het oog op de geconsolideerde rekeningen van de groep finasucre en in 
overeenstemming met de Belgische boekhoudkundige regels, opnieuw verwerkt door de resultatenrekening.

• 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 2011, 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 behalve futerro s.a. (proportionele integratie)

Naam Zetel en Ondernemingsnummer Deelneming 
% 

Controle % 

finasuCre n.V. herrmann-debrouxlaan, 40-42 –  
Be-1160 Brussel - België
ond. nr 0403.219.201

moeder-
maatschappij

-

groupe suCrier n.V. Chaussée de la sucrerie, 1 -  
Be-7643 fontenoy - België
ond. nr 0402.802.594

99,72% 99,72%

finasuCre inVestments 
(australia) pty ltd

Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 23 062 315 593

100% 100%

finasuCre holdings 
(australia) pty ltd

Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 16 011 060 727

100% 100%

finasuCre australia 
pty ltd

Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 73 011 060 530

100% 100%

BundaBerg sugar 
group ltd

Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 75 009 658 164

100% 100%

BBs finanCe ltd Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 44 062 234 682

100% 100%

Queensland urBan 
projeCts pty ltd

Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 28 061 990 449

100% 100%

BundaBerg foundry 
engineers ltd

Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 49 009 696 128

100% 100%

BundaBerg sugar ltd Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 24 077 102 526

100% 100%

BBs suBsidiary pty ltd Bundaberg (Queensland) - australië 
aBn 25 078 974 991

100% 100%

northern land 
holdings ltd

Bundaberg (Queensland) - australië
aBn 33 009 657 112

100% 100%

isCal sugar s.a. / n.V. Chaussée de la sucrerie, 1 -  
Be-7643 fontenoy - België
ond. nr 0861 251 419

88,3% 88,3%

isCal sugar B.V. zuiveringweg, 14 – nl-8243 pz 
lelystad - nederland

88,3% 100%

deVolder n.V. herrmann-debrouxlaan, 40-42 –  
Be-1160 Brussel - België 
ond. nr 0422 175 969

99,72% 100%

galaCtiC n.V. place d’escanaffles, 23 -  
Be-7760 escanaffles - België 
ond. nr 0408 321 795

54,85% 55%

galaCtiC inCorporated West silver spring drive 2700
53209 milwaukee - Verenigde staten 
van america 

54,85% 55%

futerro s .a. place d’escanaffles, 23 – Be-7760 
escanaffles - België 
n° ent 0892.199.070

18,45% 50%

B&g (geConsolideerd 
met B&g import-eXport 
en B&g japan))

daqing road 73
233010 Bengbu – China

26,88% 60%
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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.

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.
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 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.

 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 
teruggenomen als zij geen verdere reden bestaan meer hebben.

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 € 1,7 miljoen (rubriek Vi. van de balans) op de Congolese staat (ex-zaïre) is het 

resultaat van een akkoord tot retrocessie van 60% van de aandelen van de Compagnie suCrière 
sCarl, dat in 1977 werd gesloten. de vordering wordt nog steeds geacht volledig invorderbaar te 
zijn; we kunnen ons echter niet uitspreken over een precieze kalender.

 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. 



44 | FINASUCRE Jaarverslag 2010 / 2011

BIJVOEGSELS A. – GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE GROEP OP 31 MAART 2011

 
verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 
Finasucre nv over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 
maart 2011

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 finascure nV en haar dochterondernemingen 
(samen “de groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011, opgesteld overeenkomstig het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 575.886 duizenden en waarvan de 
resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar, deel van de groep, van € 1.361 duizenden.

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 controle-
informatie 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 2011 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.

diegem, 30 juni 2011
ernst & young Bedrijfsrevisoren BCVBa

Commissaris
Vertegenwoordigd door eric Van hoof, Vennoot
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Balans per 31 maart 2011 in 000 €

ActivA 31-03-2011 31-03-2010 

Vaste activa 177.943 157.557 

Financiële vaste activa 177.943 157.557 

verbonden ondernemingen

Deelnemingen 148.014 148.014

Ondernemingen waarmee een deelnemingsvehouding bestaat

Deelnemingen 6.953 6.953

vorderingen 2.250 2.250

Andere financiële vaste activa

Aandelen 20.726 340 

Vlottende activa 57.336 72.089 

vorderingen op ten hoogste één jaar 31.745 28.939 

Overige vorderingen 31.745 28.939 

Geldbeleggingen  25.074 42.007 

Overige beleggingen 25.074 42.007 

Liquide middelen 345 901 

Overlopende rekeningen 172 241 

TOTAAL DER ACTIVA 235.279 229.646 
   
     

PASSivA 31-03-2011 31-03-2010 

Eigen vermogen 226.096 221.182 

Kapitaal 1.786 1.786 

Geplaatst kapitaal 1.786 1.786 

Herwaarderingsmeerwaarden  10 10

Reserves  190.698 190.698 

Wettelijke reserve 179 179 

Onbeschikbare reserves

Andere 27 27

Belastingvrije reserves 3.352 3.352

Beschikbare reserves 187.141 187.141 

Overgedragen Winst (verlies) 33.602 28.688 

Schulden 9.183 8.463 

Schulden op ten hoogste één jaar 9.183 8.463 

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 
sociale kosten

Belastingen 

Bezoldigingen en sociale lasten 11  13 

Overige schulden 9.172 8.450 

Overlopende rekeningen 

TOTAAL DER PASSIVA 235.279 229.646 
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Resultatenrekening per 31 maart 2011     in 000 €

31-03-2011 31-03-2010

Bedrijfsopbrengsten  54  39 

Andere bedrijfsopbrengsten 54 39 

Bedrijfskosten  (248)  (692)

Diensten en diverse goederen 186 616 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 61 75 

Andere bedrijfskosten 1 1 

voorzieningen voor risico's en kosten 

[toevoegingen, (bestedingen en terugnemingen)]

Bedrijfswinst (-verlies) (194)  (653)

Financiële opbrengsten 16.728  16.136 

Opbrengsten uit financiële vaste activa 8.462 2.114 

Opbrengsten uit vlottende activa 4.230 3.928 

Andere financiële opbrengsten 4.037 10.094 

Financiële kosten  (2.220)  (1.214)

Andere financiële kosten 2.220 1.214 

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting  14.314  14.269 

Uitzonderlijke opbrengsten  -  -

Uitzonderlijke kosten  (251)  (1.117)

Waardeverminderingen op financiële vaste activa (251) (1.117)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting  14.063  13.153 

Belastingen op het resultaat  (189)  (103)

Belastingen (189) (103)

Winst (Verlies) van het boekjaar  13.874  13.050 
        
        

RESULtAAtvERWERKiNG

Te bestemmen winst  42.562  37.008 

te bestemmen winst van het boekjaar 13.874  13.050  

Overgedragen winst  van het vorige boekjaar 28.688  23.959  

Toevoeging aan het eigen vermogen  -  -

Over te dragen resultaat  (33.602)  (28.688)

Over te dragen winst 33.602  28.688  

Uit te keren winst  (8.960)  (8.320)

vergoeding van het kapitaal 8.960  8.320  
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Bijvoegsels en waarderingsregels

C 5.4. staat Van de finanCiële Vaste aCtiVa    in ‘000 €

Boekjaar vorig boek-
jaar

Verbonden ondernemingen - Deelnemingen en aandelen

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 148.342 148.342

Mutaties tijdens het boekjaar:

Aanschaffingen - -

Per einde van het boekjaar 148.342 148.342

Meerwaarden per einde van het  boekjaar 11 11

Mutaties tijdens het boekjaar:

Per einde van het boekjaar 11 11

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar (339) (339)

Mutaties tijdens het boekjaar:

Per einde van het boekjaar (339) (339)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 148.014 148.014

Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Deelnemingen en aandelen

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 6.953 -

Mutaties tijdens het boekjaar:

Aanschaffingen 6.953

Per einde van het boekjaar 6.953 6.953

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 6.953 6.953

Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Vorderingen

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 2.250 2.250 

Mutaties tijdens het boekjaar:

Aanschaffingen - -

Per einde van het boekjaar 2.250 2.250 

Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Deelnemingen en aandelen

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 1.457 1.457

Mutaties tijdens het boekjaar:

Aanschaffingen 20.637 -

Per einde van het boekjaar 22.094 1.457 

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar (1.117) -

Mutaties tijdens het boekjaar:

Geboekte  (251) (1.117)

Per einde van het boekjaar (1.368) (1.117)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 20.726 340 
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C 5.5.1 deelnemingen en maatsChappelike reChten in andere ondernemingen 

Naam van de zetel en zo het een 
onderneming naar Belgisch recht 
betreft het Ondernemingsnummer

Maatschappelijke rechten 
gehouden door

Gegevens geput uit de laatst beschikbare 
jaarrekening

de onderneming doch-
ters

jaar-
rekening

per

munt eigen 
vermo-

gen

netto-
resultaat

nombre % % ( ‘000 ) ( ‘000 )

Groupe Sucrier N.v.  
chaussée de la Sucrerie 1  
BE-7643 Fontenoy   
België     
Ond. nr 0402802594

2.113.551 99,73 - 31/03/2011 € 47.046 8.469

Groupe Sucrier N.v.  
chaussée de la Sucrerie 1  
BE-7643 Fontenoy   
België     
Ond. nr 0402802594

122.833.643 100,00 - 31/03/2011 AUD 260.757 -

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

1 0,02 99,98 31/03/2011 € 1.151 5

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

21 0,05 99,95 31/12/2010 cDF 378.278 (8.614)

C 5.6 oVerige geldBeleggingen en oVerlopende rekeningen (aCtiVa)  in ‘000 €

Boekjaar vorig  
boekjaar

Overige geldbeleggingen

Aandelen 11.094 17.057 

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 11.094 17.057 

vastrentende effecten 11.050 22.700 

vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 11.050 22.700 

termijnrekeningen bij kredietinstellingen 2.930 2.250 

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van:

hoogstens één maand 2.930 2.250 

meer dan één maand en hoogstens één jaar - -

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen - -

Overlopende rekeningen 

Kosten overgedragen naar het volgende boekjaar 16 40 

interesten te ontvangen 156 201 
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C 5.7 staat Van het kapitaal en de aandeelhoudersstruCtuur   in ‘000 €

Boekjaar vorig  
boekjaar

Staat van het kapitaal

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar - 1.786 

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 1.786 

Bedragen Aantal 
aandelen

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde 1.786 80.000

Op naam - 46.652

Aan toonder - 33.348

Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, 
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen

SA Wulfsdonck investment 43,71%

Andere nominatieve aandeelhouders 14,61%

Aan toonder 41,68%

100,00%

           

C 5.9 staat Van de sChulden en oVerlopende rekeningen (passiVa)  in ‘000 €

Boekjaar

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

vervallen belastingschulden -

Niet-vervallen belastingschulden -

Geraamde belastingschulden -

Bezoldigingen en sociale lasten

vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 11 

Overlopende rekeningen

Reeds ontvangen interesten - 
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C 5.10 Bedrijfsresultaten    in ‘000 €

Boekjaar vorig 
boekjaar

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

totaal aantal op de afsluitingsdatum 1 1

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 1,0 1,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 955 1.650

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 38 48 

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 9 11 

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 14 11 

Andere personeelskosten () 6 

Voorzieningen voor risico’s en kosten

toevoegingen -

Bestedingen en terugnemingen - - 

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelatingen en -taksen 1 1 
           
 

C 5.11 finanCiële en uitzonderlijke resultaten    in ‘000 €

Boekjaar vorig 
boekjaar

Andere financiële opbrengsten

Meerwaarden op aandelen portefeuille 3.730 9.050 

Meerwaarden op obligatieportefeuille 99 1.028 

Premies op opties 207 -

Andere financiële kosten

Wisselverlies 1.301 852 

Bankkosten 23 35 

Diverse financiële kosten 123 313 

Minderwaarden op obligatieportefeuille 594 14 

Premies op opties 178 -

Uitzonderlijke resultaten

Andere uitzonderlijke opbrengsten - -

Andere uitzonderlijke kosten - -
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C 5.12 Belastingen en taksen        in ‘000 €

Boekjaar

Belastingen op het resultaat

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 189 

verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 390 

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (201)

Geraamde belastingsupplementen -

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren -

verschuldigde of betaalde belastingsupplementen -

Geraamde belastingsuppl.of belasting waarvoor een voorziening werd gevormd -

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belasting, zoals die blijkt uit 
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

 

Definitief belaste inkomsten (8.766)

Notionële intrestaftrek (1.200)

Gerealiseerde meerwaarden op aandelenportefeuille (3.730)

Niet toegestane uitgaven 1 

Bronnen van belastingslatenties

Actieve latenties 6.543 

Andere actieve latenties: overdracht notionële interestaftrek 6.543 

Boekjaar vorig  
boekjaar

Belasting op de toegevoegde waarde en belasting ten laste van derden

ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing 41 53 

Roerende voorheffing 1.171 3.521 

C 5.13 niet in de Balans opgenomen reChten en VerpliChtingen   in ‘000 €

Boekjaar

Beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de 
personeelsleden     
De bedienden van de vennootschap genieten van een extralegaal pensioenstelsel
De bijdragen die worden betaald in uitvoering van groepsverzekeringscontracten, worden deels gedragen door 
het personeel en deels door de vennootschap
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C 5.14  Betrekkingen met VerBonden ondernemingen en met ondernemingen  Waarmee 
een deelnemingsVerhouding Bestaat    in ‘000 €

Boekjaar vorig  
boekjaar

Verbonden ondernemingen

Financiële vaste activa 148.014 141.014

Deelnemingen 148.014 141.014

vorderingen 31.541 28.939

Op ten hoogste één jaar 31.541 28.939

Financiële resultaten 10.220 3.431 

Opbrengsten uit financiële vaste activa 8.462 2.114 

Opbrengsten uit vlottende activa 1.759 1.318 

Ondernemingen met participatieband

Financiële vaste activa 9.203 9.203 

Participaties 6.953 6.953 

Ondergeschikte schuldvorderingen 2.250 2.250 

Transacties met de verbonden ondernemingen in andere omstandigheden dan 
die van de markt        
 

Geen

C 5.15 finanCiële Betrekkingen met        in ‘000 €

Boekjaar

Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtpersonen die de onderneming rechtstreeks of
onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen
die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreekd gecontroleerd worden

Rechstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening 
toegekende pensioenen aan de bestuurders en zaakvoerders

135 

De commissaris en de personen met wie hij verbonden is

Bezoldigingen van de commissaris 15 

Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd 
binnen de vennootschap door de commissaris

- 

Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd 
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris verbonden is

- 

vermeldingen in toepassing van artikel 133, paragraf 6 van het Wetboek van vennootschappen  
       

C 5.17.1 Verklaring Betreffende de geConsolideerde jaarrekening  
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld
en openbaar gemaakt

C 5.17.2   finanCiele relaties Van de groep Waar de onderneming aan het hoofd Van
staat in België en de Commissaris en de mensen met Wie hij VerBonden is

Boekjaar

Bezoldigingen van de commissaris voor de uitoefening van een mandat als commissaris
voor de groep waarvan het bedrijf dat de rekeningen publiceert, aan het hoofd staat

15

vermeldingen in toepassing van artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van  
vennootschappen
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C 6 soCiale Balans   in ‘000 €

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 1,0 - 1,0 (vtE) 1,0 (vtE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 955 - 955 (t) 1.650 (t)
Personeel kosten (000€) 61 - 61 75 
Bedrag van de voordelen bovernop de loon 1 1
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 1. voltijds 2. Deeltijds 3. totaal 

in voltijdse 
equivalen-

ten
Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 1 - 1,0 
volgens de aard van de arbeidsovereenkomst: overeenkomst voor een 
onbepaalde tijd

1 - 1,0 

volgens het geslacht: Mannen
                                 vrouwen (universitair onderwijs) 1 - 1,0 

volgens beroepscategorie: Directiepersoneel
                                          Bedienden 1 - 1,0 
Tabel van het personnelsverloop tijdens het boekjaar
iNGEtREDEN 1. voltijds 2. Deeltijds 3. totaal 

in voltijdse 
equivalen-

ten
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven

- - - 

UitGEtREDEN 1. voltijds 2. Deeltijds 3. totaal 
in voltijdse 
equivalen-

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

- - - 

inlichtingen over opleidingen voor werknemers in de loop van het boekjaar Mannen vrouwen
initiatieven inzake beroepsopleiding van formele aard ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers - 1 
Aantal gevolgde opleidingsuren - 2 
Netto kosten voor de onderneming (in €) - 87 

waaronder betaalde bijdragen en stortingen aan gemeenschappelijke fondsen 
(in €)

- 87 
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C.7 samenvatting van de WaaRdeRingsRegels

aCtiVa

• 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.

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

• 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.

• 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.

• 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

• 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.

• 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 Finasucre NV over de 
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011

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 2011, opgesteld 
overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 
€ 235.279 duizenden en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 13.874 duizenden. 
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 controle-
informatie 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 2011 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.

diegem, 30 juni 2011
ernst & young Bedrijfsrevisoren BCVBa
Commissaris
vertegenwoordigd door eric Van hoof,  Vennoot
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GROUPE SUCRIER n.v.
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

DEVOLDER n.v. 
Herrmann-Debrouxlaan 40-42
BE-1160 Brussel - België
Tel. +32 (0)2 661 19 13 • Fax +32 (0)2 672 02 22

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

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

SPECIALITY SUGARS n.v.
Parc Initialis
Boulevard Initialis 5
BE-7000 Bergen - België
Tel. +32 (065) 39 49 40 • Fax +32 (0)65 39 49 49

ISCAL SUGAR 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

SOCAGRIM sprl
Building BCDC
Kinshasa (Gombe)
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 Job-
sesteenweg 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

FUTERRO s.a.
Place d’Escanaffles 23
BE-7760 Escanaffles – België
Tel. +32 (0)69 45 22 76 • Fax +32 (0)69 45 22 97

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

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

155 Wharf Street – Brisbane
Queensland 4000 – Australië
Tel. +61 (0)7 38 35 84 00
www.bundysugar.com.au

BUNDABERG WALkERS ENGINEERING 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


