
2015/2016
JAARVERSLAG

F
IN

A
S

U
C

R
E

 J
A

A
R

V
E

R
S

LA
G

 2
0

15
-2

0
16



Inhoud

I.  Voorwoord  9

II.   Wereldmarkt van suiker (overzicht van het 
boekjaar 2015/2016 en vooruitzichten  
voor 2016/2017) 10

III.  Industriële activiteiten van de groep 11

	 •	 Bundaberg	Sugar	(Australië)		 	 11

	 •	 Iscal	Sugar	(België)	 	 16

	 •	 	Compagnie	Sucrière	(Democratische	
Republiek Congo)  17

	 •	 	Kwilu	Briques	(Democratische	Republiek	
Congo)  18

	 •	 Galactic	(België)	 19

IV.   Participatie in de sector van natuurlijke 
ingrediënten 19

	 •	 S.G.D.	(Frankrijk)	 	 19

	 •	 Naturex	(Frankrijk)	 	 20

V.  Participaties in de vastgoedsector 20

	 •	 Devolder	(België)	 	 20

	 •	 	JV	Kin	(Luxemburg	en	Democratische	
Republiek Congo)  21

	 •	 	SC	en	SCA	Galeries	Royales	Saint-Hubert	
(België) 21

	 •	 Aedifica	(België)	 22

	 •	 Compagnie	Het	Zoute	(België)	 	 23

VI.  Andere participaties  23

Raad  
van Bestuur, 
Commissaris 

p.2

Verslag  
van de Raad van 

Bestuur
p.4

Verslag  
over onze 

activiteiten 
p.8

•	 Voorstelling	van	de	groep	Finasucre		 5

•	 	Belangrijke	gebeurtenissen	in	de	groep	in	
2015/2016   5

•	 Consolidatierekening	per	31	maart	2016			 	 6

•	 Kerncijfers			 	 7

Dames, Heren, 
Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteit van onze vennootschap tijdens ons zesentachtigste  
boekjaar en, conform de wet en onze statuten, de jaarrekeningen afgesloten op 31 maart 2016 ter goedkeuring voor te 
leggen, evenals de geconsolideerde rekeningen van dezelfde datum. 



p. 1Finasucre • Jaarverslag 2015/2016

Financiële situatie  23

	 •	 	Commentaar	over	de	geconsolideerde	
jaarrekening	 	 23

	 •	 Commentaar	over	de	jaarrekening	 	 27

Resultaatbestemming, 
statutaire verkiezingen  29

	 •	 Resultaatbestemming	 	 29

	 •	 Statutaire	verkiezingen	 	 29

Bijkomende informatie  29

	 •	 Risico’s	en	onzekerheden	 	 29

	 •	 Milieu,	personeel,	klanten	 	 30

	 •	 Andere	informatie	 	 30

Financiële 
situatie
p.23

Bijlagen
p.32

•  Geconsolideerde balans 
(na winstverdeling) p. 34

• Geconsolideerde resultatenrekening p. 36

•  Consolidatiemethodes en 
waarderingsregels p. 46

•  Verslag van de commissaris aan de 
Algemene Vergadering van de vennootschap 
Finasucre N.V. over het boekjaar 
afgesloten op 31 maart 2016 p. 54

• Balans op 31 maart 2016 p. 56

• Resultaten rekening op 31 maart 2016 p. 58

• Bijvoegsels en waarderingsregels p. 59

•  Verslag van de commissaris aan de 
Algemene Vergadering van de vennootschap 
Finasucre N.V. over het boekjaar afgesloten 
op 31 maart 2016 p. 71

p. 1

Buderim Ginger (Australië)



Finasucre 
Jaarverslag 
2015/2016

RAAd 
vAn	BeStuuR,	
CoMMiSSARiS	



p. 3Finasucre • Jaarverslag 2015/2016

Raad van Bestuur 

Graaf	Paul	Lippens voorzitter

de	Heer	olivier	Lippens Gedelegeerd	Bestuurder

Graaf	Guillaume	d’Arschot	Schoonhoven (1) Bestuurder

de	Heer	Guillaume	Coppée Bestuurder

de	Heer	Paul-evence	Coppée Bestuurder

Baron	de	Keuleneer (1) Bestuurder

de	Heer	Patrick	Fecheyr-Lippens Bestuurder

de	Heer	Augustin	Lippens Bestuurder

Mevrouw	Florence	Lippens (1) Bestuurder

de	Heer	Jérôme	Lippens	 Bestuurder

Mevrouw	Jessica	Lippens	 Bestuurder

Mevrouw	natasha	Lippens Bestuurder

(1)	lid	van	audit	comité	

Commissaris 

eRnSt	&	YounG	Bedrijfsrevisoren	BCvBA	vertegenwoordigd	door	de	Heer	eric	van	Hoof



Finasucre 
Jaarverslag 
2015/2016

veRSLAG 
vAn	de	RAAd 
vAn	BeStuuR

Bundaberg Sugar (Australië)



p. 5Finasucre • Jaarverslag 2015/2016

Voorstelling van de groep 
Finasucre 

de	 groep	 produceert	 ruwe,	 witte	 en	 geraffineer-

de	 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	 Finasu-

cre	 een	 belangrijke	 producent	 van	 melkzuur	 en	

melkzuurderivaten.	 Ze	 investeert	 in	 onderzoek	 op	 

gebied	van	recyclebare	en	biodegradeerbare	plastiek	 

materialen.	 de	 engineering	 en	 de	 productie	 van	 

uitrusting	 voor	 suikerfabrieken	 vervolledigen	 de	 

activiteiten	 van	 Finasucre.	 de	 groep	 is	 wereldwijd	

actief	:	België,	nederland,	democratische	Republiek	

Congo,	Australië,	China	en	verenigde	Staten.	

de	groep	baat	een	concessie	uit	van	11.700	hectare	

rietsuiker	in	de	democratische	Republiek	Congo	en	

bezit	14.700	hectare	 landbouwgronden	in	Australië,	

evenals	4.900	hectare	gronden	met	ontwikkelings-

potentieel.	

voor	 het	 boekjaar	 afgesloten	 op	 31	 maart	 2016	

boekte	 de	 groep	 een	 omzet	 van	 395	miljoen	 €	 en	 

bedroegen	de	netto	activa	492	miljoen	€.	de	groep	

stelt	wereldwijd	permanent	2.690	mensen	tewerk	en	

ongeveer	 950	 seizoenarbeiders	 om	 een	 productie	

van	650.000	ton	suiker	te	realiseren.	

overtuigd	van	het	toekomstige	belang	van	suiker	als	

hernieuwbare	 energiebron,	 wil	 Finasucre	 dit	 nieu-

we	 aspect	 verder	 uitwerken	 en	 de	 uitbouw	 van	 de	

BelANGRijke 
GeBeuRteNisseN iN de 
GRoep iN 2015/2016 
juni 2015 : inschrijving	op	de	
kapitaalsverhoging	van	Aedifica.

November 2015 :	een	record	hoeveelheid	
vermalen	riet	in	de	democratische	
Republiek	Congo	maar	in	het	bijzonder	op	
commercieel	vlak,	een	verslechtering	van	
het	algemene	klimaat.	

december 2015 :	wijziging	van	het	
wetgevend	kader	inzake	de	suiker	
in	Australië.	de	wet	biedt	thans	de	
mogelijkheid	aan	de	landbouwers	om	vanaf	
de	campagne	2017	zelf	te	kiezen	welke	
partij	de	suiker	zal	verkopen	als	basis	voor	
de	betaling	van	de	prijs	van	hun	riet.

Maart 2016 : bekomen	van	een	
bouwvergunning	voor	een	suikersilo	op	de	
site	te	Fontenoy.

April 2016 :	total	Petrochemicals	verlaat	
de	joint-venture	Futerro,	R&d	filaal	samen	
met	Galactic	actief	in	het	domein	van	de	
biologisch	afbreekbare	plastiek;	dit	heeft	
geen	effect	op	de	geconsolideerde	en	
statutaire	jaarrekeningen	van	Finasucre	op	
datum	van	31	maart	2016.

nieuwe	 toepassingen	 van	 deze	 natuurlijke	 zoetstof	 

verder	zetten.

door	rechtstreekse	of	onrechtstreekse	participaties	

in	ondernemingen	met	een		aanzienlijk		groeipoten-

tieel,	diversifieert	Finasucre	zich	ook	 in	verschillen-

de	 sectoren:	 deze	 van	 natuurlijke	 ingrediënten	 (als	

grootste	 aandeelhouder	 van	 naturex	 Frankrijk)	 en	

vastgoed.
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kerncijfers

in	‘000	€ Geconsolideerde groep Finasucre N.V.
2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015

omzet 395.512	 389.154	 9.468	 8.967	
Bedrijfscashflow	(eBitdA) 39.973	 30.183	 1.354	 803	
Winst	vóór	financiële	en	uitzonderlijke	elementen	(eBit) 22.959	 13.068	 1.314	 768	
Winst	uit	de	gewone	bedrijfsuitoefening	vóór	belastingen 23.949	 6.250	 11.572	 14.121	
Winst	(verlies)	van	het	boekjaar	(deel	van	de	groep) 13.200	 4.215	 11.321	 14.040	
eigen	vermogen 491.969	 481.745	 294.992	 293.535	
totaal	van	de	balans 706.778	 708.439	 308.293	 307.234	
nettodividend	per	aandeel	(in	€) - - 90,00 90,00

nettodividend	per	aandeel
(€)

eBitdA,	eBit	en	geconsolideerde	resultaten
(miljoen	€)

Gonsolideerde	omzet
(miljoen	€)
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i. Voorwoord

Zoals aangekondigd en als 
een weerspiegeling van de 
suikerprijs op de wereldmarkt, 
hebben Finasucre en haar 
filialen vele uitdagingen gekend 
gedurende het boekjaar. er 
zijn echter een aantal tekenen 
van hoop die zich geleidelijk 
aankondigen.

onze	rentabiliteit	werd	eveneens	beïnvloed	door	de	

klimatologische,	politieke	en	reglementaire	omstan-

digheden	van	de	landen	waarin	we	produceren.

Gedurende	 het	 boekjaar	 werd	 het	 klimaat	 geken-

merkt	door	het	fenomeen	el	nino.	Australië	werd	niet	

teveel	getroffen	maar	Azië	heeft	beduidend	minder	

regenval	gekend,	wat	geleid	heeft	tot	een	beduiden-

de	daling	van	de	productie	in	indie	en	thailand.

in	België	hebben	de	uitzonderlijk	hoge	temperaturen	

tijdens	 de	 bietencampagne	 een	 verslechtering	 van	

de	kwaliteit	van	de	bieten	en	een	verlies	aan	suiker	

veroorzaakt.

in	 Australië	 heeft	 het	 federale	 parlement	 het	 wet- 

gevend	 kader	 fundamenteel	 gewijzigd	 door	 de	 in-

voer	van	een	regelgeving	met	betrekking	tot	de	com-

mercialisatie	 van	 suiker	 tussen	 suikerproducenten	

en	 landbouwers.	 deze	 wijzigingen	 zijn	 onrustwek-

kend	want	ze	zouden	een	negatieve	 impact	kunnen	 

hebben.

Bovendien	heeft	de	regering	van	Queensland	de	prijs	

van	electriciteit	verhoogd	wat	de	facto	een	verhoging	

van	de	kostprijs	van	het	riet	met	zich	meebrengt.

in	de	democratische	Republiek	Congo	is	het	zakelijk	

klimaat	verslechterd.	een	network	van	illegale	import	

heeft	zich	ontplooid	vanaf	de	grens	met	Angola,	aan-

gewakkerd	door	de	crisis	die	het	 land	kenmerkt	als	

gevolg	van	een	daling	van	de	olieprijs,	met	als	gevolg	

een	sterke	devaluatie	van	de	Kwanza.	Hierdoor	is	een	

vorm	van	oneerlijke	concurrentie	ontstaan	waarmee	

wij	te	kampen	hebben.

in	 België	 werd	 trouwens	 een	 suikertaks	 ingevoerd	

teneinde	 het	 begrotingstekort	 te	 financieren.	 Het	

imago	 van	 ons	 product	 werd	 hierdoor	 aanzienlijk	

aangetast.

er	werd	eveneens	een	kilometertaks	gestemd;	deze	

zal	belangrijke	gevolgen	hebben	op	de	transportprijs	

van	bieten	en	suiker.

de	 goedkope	 olieprijs,	 de	 lage	 interestvoet	 en	 de	

schommelingen	in	wisselkoerts	(real,	dollar)	hebben	

een	grote	 invloed	op	onze	productiekosten	en	deze	

van	onze	concurrenten.

in	europa	bereiden	wij	ons	voor	op	het	einde	van	de	

productiequota’s	 voor	 wat	 een	 meer	 competitieve	

omgeving	 zal	 creeren	met	 een	 europese	 productie	

die	hoger	zal	liggen	dan	de	consumptie.

de	 investeringen	 in	 vastgoed	 in	 alle	 landen	 waar	 

Finasucre	 actief	 is	 hebben	 een	 toegevoegde	 waar-

de	 gecreëerd	 onder	 impuls	 van	 de	 historisch	 lage	 

interestvoeten.

naturex	heeft	een	goed	jaar	achter	de	rug	met	een	

belangrijke	groei	en	een	groot	rationalisatieprogram-

ma	 dat	 zijn	 vruchten	 heeft	 afgeworpen.	 de	 markt	



heeft	 de	 strategie	 gewaardeerd	 en	 de	 beurskoers	

heeft	zich	gevoelig	hersteld.

tenslotte	heeft	de	groep	total	beslist	om	uit	Futerro	 

te	 stappen	 en	 ons	 haar	 aandelen	 verkocht.	 Wij	 

zoeken	 naar	 alternatieven	 om	de	 toekomst	 van	 dit	

filiaal	te	verzekeren.

in	 deze	 context	 is	 ons	 eBitdA	 gestegen	 van	 30,2	 

millioen	€	naar	40	millioen	€.

de	 verwachtingen	 voor	 het	 volgend	 boekjaar	 zijn	

positief	dankzij	een	beduidende	verbetering	van	de	

marktomstandigheden	 van	 de	 suiker	 en	 positieve	

vooruitzichten	voor	de	productie.

de	dalende	trend	van	de	prijzen	op	wereldvlak	heeft	

zich	 voortgezet	 tot	 juli	 2015	 om	 vervolgens	 een	 

stijging	te	kennen,	punctueel	onderbroken	door	een	

aantal	correcties.

de	prijsdaling	is	het	resultaat	van	verschillende	ele-

menten:

•	 	een	 teveel	 aan	 voorraden	 op	 wereldvlak	 (gelijk	
aan	45%	van	de	mondiale	consumptie);

•	 	een	daling	van	de	olieprijs	die	de	productie	van	
benzine-ethanol	minder	 aantrekkelijk	maakt	 en	

Wereldproductie	en	-verbruik
(in	miljoen	ton	ruwe	suiler)	bron	:	Sucden	
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Wij	 stellen	 u	 een	 brutodividend	 voor	 dat	 lichtjes	

hoger	 is	 om	 het	 effect	 van	 de	 verhoging	 van	 de	

roerende	 voorheffing	 naar	 27%	 te	 compenseren. 

ii. Wereldmarkt van suiker  

(overzicht van het boekjaar 
2015/2016 en vooruitzichten 
voor 2016/2017) 

Het	 jaar	 2015/2016	 zou	 een	 licht	 tekort	 dienen	 te	

vertonen	na	vijf	opeenvolgende	 jaren	van	een	over-

productie	van	suiker	ten	opzichte	van	de	consump-

tie.

de	lokale	industrieën	er	toe	aanzet	om	suiker	te	

produceren;

•	 	de	depreciatie	van	de	Braziliaanse	real	die	zo	de	
export	stimuleert	van	één	van	de	grootste	produ-

centen.

niettegenstaande	 een	 stijging	 van	 meer	 dan	 30%	

van	de	suikerkoers	op	wereldvlak	sinds	de	afsluiting	

van	van	vorig	boekjaar,	 laten	de	huidige	fundamen-

ten	niet	 toe	om	het	behoud	van	een	dergelijk	hoog	

prijsniveau	te	voorzien	op	lange	termijn.
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iii.  industriële activiteiten 
van de groep 

Bundaberg sugar Group 
(Australië) geconsolideerde 
dochteronderneming

vorig	 jaar	 hadden	 wij	 aangegeven	 dat	 de	 Australi-

sche	economie	te	lijden	had	onder	de	vertraging	van	

Wereldkoersen	van	ruwe	suiker
(in	uSd	cents	/	lb)	bron	:	QSL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
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de	Chinese	 economie	 en	 de	 belangrijke	 daling	 van	

de	 activiteiten	 in	 de	mijnindustrie.	Australië	 expor-

teert	 inderdaad	massaal	 zijn	 gronstoffen	 en	 in	 het	

bijzonder	zijn	mineralen	naar	China.	Gezien	het	feit	

dat	 de	Chinese	 conjunctuur	 niet	 is	 verbeterd,	 blijft	

de	Australische	economie	hieronder	 lijden,	dit	niet-

tegenstaande	 de	 wil	 van	 de	 Australische	 Centrale	

Bank	om	de	economie	opnieuw	te	lanceren	door	de	

referentierentevoet	 relatief	 laag	 te	 houden,	 actueel	

Bundaberg Walkers engineering (Australië)



op	 2%.	 de	 wisselkoers	 ten	 aanzien	 van	 de	Ameri-

kaanse	dollar	(uSd)	blijft	relatief	stabiel	(stijging	van	

1,2%	van	de	Australische	dollar	(Aud)).

in	 een	dergelijk	 economisch	 klimaat	 is	Australië	 er	

niet	 in	 geslaagd	 om	 zijn	 budgetaire	 doelstellingen	

te	behalen	en	heeft	voor	de	achtste	keer	op	rij	een	

begrotingstekort	opgetekend	(-2,4%	van	het	BnP).	

de	 vooruitzichten	 van	 de	 liberale	 regering	 zijn	 niet	

positief	 en	 er	 wordt	 momenteel	 niet	 verwacht	 om	

terug	 te	 keren	 naar	 een	 begrotingsevenwicht	 voor	

ten	 vroegste	 de	 jaren	 2020/2021.	 de	 staatsschuld	

bedraagt	 momenteel	 28%	 van	 het	 BnP	 en	 de	 

verwachte	 groei	 is	 2,5%	 voor	 het	 jaar	 2016/2017.	

de	werkloosheidsgraad	is	nog	steeds	6%	en	zal	niet	

veel	evolueren.	Wat	de	inflatie	betreft,	deze	is	onder	 

controle	 en	 bedraagt	 1,25%	 met	 een	 vooruitzicht	

van	2,5%	voor	de	volgende	jaren.

de	 Aud	 heeft	 zich,	 zoals	 hierboven	 uiteengezet,	 

lichtjes	versterkt	ten	opzichte	van	de	uSd	maar	heeft	

een	depreciatie	gekend	ten	opzichte	van	de	euR.	

evolutie	van	de	Australische	dollar
versus	uSd	en	versus	euR

maandelijkse	en	jaarlijkse	gemiddelde	koersen
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Campagne 2015

de	campagne	2015	is	goed	verlopen	en	heeft	ervoor	

gezorgd	 dat	 1,74	 miljoen	 ton	 riet	 werd	 vermaald.	 

Gedurende	gans	de	campagne	is	het	droog	gebleven	

zodat	de	campagne	kon	worden	afgesloten	juist	voor	

eind	november.

de	fabriek	Millaquin	heeft	zijn	activiteit	beëindigd	op	

13	 november	 2015,	 na	 970.000	 ton	 riet	 te	 hebben	

vermalen	in	157	dagen,	hetzij	10,2%	meer	dan	vorig	

jaar.	 Het	 gemiddelde	 aan	 vermalen	 riet	 is	 opnieuw	

beneden	de	 verwachtingen	wat	 neerkomt	 op	6.178	

ton	 tegenover	 6.290	 ton	 vorig	 jaar.	 daarentegen	

is	 de	 coëfficient	 aan	 geëxtraheerde	 suiker	 binnen	

alle	 verwachtingen	 want	 de	 doelstellingen	 gesteld	

aan	 het	 begin	 van	 de	 campagne	 zijn	 bereikt.	 deze	

zijn	 te	danken	aan	een	goed	onderhoud	uitgevoerd	 

gedurende	de	vorige	intercampagne.

de	fabriek	van	Bingera	heeft	de	campagne	beëindigd	

op	6	november	2015	na	bijna	770.000	ton	rietsuiker	

te	 hebben	 vermaald	 in	 103	werkdagen	 ;	 de	 fabriek	

heeft	 5	 dagen	 per	 week	 gefunctioneerd	 zoals	 de	 

vorige	 jaren.	 de	 gemiddelde	 vermalen	 hoeveelheid	

was	 opmerkelijk	 met	 een	 gemiddelde	 van	 7.475	

ton	 per	 dag	 tegenover	 6.940	 ton	 van	 de	 laatste		 

campagne,	 hetzelfde	 geldt	 voor	 de	 extractie	 

coëfficient.	 de	 campagne	 van	 Bingera	 is	 bijgevolg	

een	groot	succes	geweest	en	we	hopen	een	identieke	

prestatie	 te	 kunnen	 leveren	naar	 aanleiding	 van	de	

campagne	2016	niettegenstaande	de	vermindering	

aan	 onderhoudswerkzaamheden	 tengevolge	 van	

een	noodzakelijke	verlaging	van	de	budgetten.												

Bundysort (Australië) - macadamia noten



Campagnes
(in	‘000	ton)

Resultaten van de campagne 2015 
van Bundaberg sugar:

Het	afgelopen	jaar	werd	gekenmerkt	door	een	inter-

ventie	van	de	regering	van	Queensland	in	het	suiker-

regime	van	de	staat.	de	gevolgen	op	niveau	van	de	

wetgeving	 staan	 nog	 niet	 helemaal	 vast	 maar	 het	

is	 zeker	 dat	 de	 kloof	 tussen	 de	 landbouwer	 en	 de	 

producent	 groter	 zal	 worden.	 de	 bedoeling	 van	

de	 nieuwe	 wetgeving	 is	 aan	 de	 landbouwers	 de	 

mogelijkheid	te	bieden	om	zelf	te	kiezen	welke	partij	

de	suiker	zal	 verkopen	die	aan	de	basis	 ligt	 van	de	

betaling	 van	 de	 prijs	 van	 het	 riet.	 Het	 betreft	 een	

ernstig	 precedent	 waarbij	 de	 landbouwers	 op	 de	

ganse	planeet	niet	zullen	aarzelen	om	na	te	volgen.	

2015 2014
Behandeld riet 1.741 1.565
	 Riet	geproduceerd	door	Bundaberg	Sugar 591 478
Ruwe suikerproductie 259 230
Geraffineerde suikerproductie 125 135

Bundaberg Sugar (Australië)
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Het	 impact	van	deze	wetgeving	op	de	 industrie	zal	

zeer	aangrijpend	zijn;	wij	verwachten	niettemin	dat	

gezien	de	goede	relaties	met	onze	 landbouwers	wij	

een	pragmatische	oplossing	zullen	vinden	voor	deze	

drastische	wijziging.	Het	is	echter	weinig	waarschijn-

lijk	dat	er	een	impact	zal	zijn	van	deze	wetgeving	op	

de	 werking	 van	 ons	 filiaal	 gedurende	 het	 lopende	

boekjaar.	

Buiten	 deze	 wijziging	 in	 de	 wetgeving	 zoals	 

hierboven	uiteengezet,	staan	er	niet	weinig	belangen	

op	het	spel	voor	de	Australische	suikerindustrie	met	

in	het	bijzonder	de	toekomst	van	het	verkoopsplat-

form	van	Queensland	(QSL)	evenals	de	haventermi-

nals	(StL).	Wij	verwachten	voor	beide	zaken	dat	ons	

filiaal	hierdoor	in	haar	dagelijkse	werking	niet	funda-

menteel	zal	worden	beïnvloed.

op	operationeel	gebied	was	het	een	zeer	goede	cam-

pagne	2015,	zowel	voor	onze	fabrieken	als	voor	het	

beheer	 van	 onze	 landbouwactiviteiten.	Wij	 hebben	

in	feite	een	belangrijker	rendement	gekend	van	ons	

rietsuiker	dan	het	gemiddelde	van	onze	leveranciers,	

en	onze	resultaten	met	betrekking	tot	de	macadamia	

noten	en	tot	de	diversificatie	van	lanbouwactiviteiten	

(zoete	aardappelen,	gingember	en	pompoenen)	zijn	

zeer	hoopgevend.	Wij	zullen	onze	strategie	inzake	de	

diversificatie	van	onze	 landbouwactiviteiten	verder-

zetten	in	samenloop	met	de	teelt	van	rietsuiker,	met	

tezelfdertijd	 een	 focus	 op	 de	 vermindering	 van	 de	

kosten	van	onze	hoofdactiviteit.

de	commerciële	activiteit	van	ons	filaal	was	een	stuk	

delicater	gedurende	het	afgelopen	boekjaar.	de	con-

currentie	op	de	lokale	markt	is	 in	feite	toegenomen	

met	als	gevolg	een	druk	op	de	marges.	de	enginee-

ring	activiteit	van	Bundaberg	Walkers	werd	hierdoor	

eveneens	 aangetast	 maar	 werd	 in	 het	 bijzonder	 

getroffen	door	de	lage	suikerprijs	op	de	wereldmarkt	

en	de	zwakke	uSd	ten	opzichte	van	de	Aud.	enkel	de	

commerciële	activiteit	van	de	melasse	heeft	voldaan	

aan	 de	 verwachtingen	 dankzij	 de	 klimatologische	

omstandigheden	gecreëerd	door	el	nino.

tenslotte	wat	de	ontwikkeling	betreft	van	onze	vast-

goedportefeuille,	is	het	spijtig	te	moeten	vaststellen	

dat	er	slechts	heel	weinig	vooruitgang	is	geboekt	ten	

opzichte	 van	het	 afgelopen	boekjaar.	de	 regerings-

wissel	in	Queensland	heeft	hier	zeker	niet	toe	bijge-

dragen.	op	 te	merken	valt	evenwel	de	verkoop	van	

de	grond	 in	Coolum	aan	een	vastgoedontwikkelaar	

gedurende	het	boekjaar.

de	 geconsolideerde	 resultaten	 van	 Bundaberg	 Su-

gar	voor	het	boekjaar	afgesloten	op	31	maart	2016	 

worden	 in	 de	 tabel	 hieronder	 weergegeven	 en	 

vertonen	enkele	verschillen	met	deze	van	vorig	boek-

jaar.

in ‘000 Aud 2015/2016 2014/2015
omzet 244.303 229.935
Bedrijfscashflow (eBitdA) 10.382 14.824
Afschrijvingen -8.579 -8.283
Resultaten vóór financiële en uitzonderlijke elementen (eBit) 1.803 6.542
Courante	financiële	resultaten -1.752 -2.097
Resultaten	op	financiële	dekkingsinstrumenten	 -869 -3.886
Resultaten vóór uitzonderlijke elementen -818 558
uitzonderlijke	resultaten -24 -694
Belastingen -1.316 216

NettoWiNst -2.159 80



2015 2014
Aantal	planters 2.801 2.822
oppervlakte	(Ha) 14.281 15.276

Rendement	(t/Ha) 82 84

Suikerproductie	(t	wit) 186.005 203.185
Aantal	dagen	campagne 95 109

Het	 omzetcijfer	 is	 gestegen	 tengevolge	 van	 een	 

verhoging	 van	 de	 verkochte	 volumes	 van	 ruwe	 

suiker.	op	te	merken	valt	eveneens	het	goede	resul-

taat	van	de	divisie	melasse	evenals	de	bijdrage	van	

de	 activiteit	 “macadamia	 noten”	 die	 een	 positieve	

cashflow	genereren.

de	 eBitdA	 bedraagt	 10,4	 miljoen	 Aud,	 lager	 in	 

vergelijking	 met	 afgelopen	 jaar.	 deze	 daling	 wordt	

hoofdzakelijk	 verklaard	 door	 een	 vermindering	 van	

de	 marge	 op	 witte	 suiker	 op	 de	 lokale	 markt,	 als	 

gevolg	van	een	zeer	grote	concurrentie	en	een	ver-

traging	van	de	activiteiten	van	Bundaberg	Walkers.	

Bundaberg	telt	342	werknemers	en	45	seizoenarbei-

ders	voor	de	campagne.	op	te	merken	valt	een	kleine	

daling	van	de	loonlasten.	

Het	 courante	 financiële	 resultaat	 is	 negatief	 met	

1,8	miljoen	Aud,	een	lichte	stijging	ten	opzichte	van	 

vorig	boekjaar.	Het	 financiële	 resultaat	met	betrek-

king	 tot	 de	 financiële	 instrumenten	 is	 daarentegen	

sterk	verbeterd	ten	opzichte	van	vorig	jaar.

iscal sugar N.V. (België) 
geconsolideerde 
dochteronderneming

iscal	Sugar	is	de	tweede	grootste	onderneming	in	de	

Belgische	suikerindustrie.

de suikercampagne 2015

iscal	Sugar	is	de	campagne	begonnen	met	de	oogst	

van	de	bieten	op	7	october	2015,	om	ze	af	te	sluiten	

op	11	januari	2016.	de	te	hoge	temperaturen	hebben	

de	campagne	bemoeilijkt.	

dit zijn de belangrijkste cijfers van de cam-
pagne:

iscal sugar (België)
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de	 fabriek	 van	 Fontenoy	 kan	 ongeveer	 12.000	 ton	

biet	 per	 dag	 verwerken,	 wat	 overeenkomt	met	 het	

mooie	europese	gemiddelde	en	ons	toelaat	om	het	

quota	te	produceren	in	ongeveer	100	dagen.	

ongeveer	 15%	 van	 de	 verbruikte	 energie	 door	 de	 

fabriek	te	Fontenoy	is	van	groene	oorsprong,	terwijl	

het	europese	gemiddelde	rond	de	5%	ligt.	

op	commercieel	vlak	 is	de	uitholling	van	de	prijzen	

stabiel	gebleven,	maar	de	prijsniveaus	blijven	dicht-

bij	de	referentieprijs.

iscal	 realiseert	 een	 omzet	 van	 148,2	 miljoen	 €,	

5,4	 miljoen	 €	 minder	 dan	 vorig	 boekjaar.	 de	 cash	

flow	voortkomende	uit	de	bedrijfsexploitatie	is	22,9	

miljoen	€	 (+	 7,8	miljoen	€	minder	 ten	 aanzien	 van	

2014/2015),	door	een	combinatie	van	een	belangrij-

ke	vermindering	van	de	voorraden	en	een	verlaging	

van	de	bedrijfskosten.	

de	 netto	 geconsolideerde	winst	 van	 iscal	 bedraagt	

11,3	miljoen	€	(in	vergelijking	met	7,8	miljoen	€	van	

het	 afgelopen	 jaar).	 een	 bruto	 dividend	 van	 10,2	 

milljoen	€	zal	worden	 toegekend	voor	het	boekjaar	

2015/2016.

ketel - Compagnie sucrière (democratische Republiek Congo)

Compagnie sucrière s.A. 
(democratische Republiek 
Congo) niet geconsolideerde 
dochteronderneming

de	 gegevens	 die	 werden	 vooropgesteld	 door	 de	 

regering,	 alhoewel	 hoopgevend,	 geven	 echter	 een	

verslechtering	van	de	situatie	weer	 ten	opzicht	van	

vorig	jaar.

Zo	is	de	groei	van	BnP	7,7%	ten	opzichte	van	8,9%	in	

2014.	Wat	betreft	de	 inflatie,	deze	 is	onder	controle	

en	bedraagt	1,4%	ten	opzichte	van	0,78%	in	2015.

de	 wisselkoers	 die	 stabiel	 is	 gebleven	 gedurende	 

bijna	 het	 ganse	 jaar	 is	 gevoelig	 achteruit	 gegaan	 

tegen	 einde	 2015	 om	op	 een	 niveau	 te	 komen	 van	

950	CdF	ten	opzichte	van	de	uSd.

ons	filiaal	is	actief	in	een	moeilijk	zakelijk	klimaat	en	

verder	 lijdt	 onder	 een	 grote	 rechtsonzekerheid	 die	

heerst	op	juridisch,	administratief,	fiscaal	en	parafis-

caal	gebied.	

de	 campagne	 van	 2015	 was	 beter	 met	 een	 netto	 

productie	 van	 80.464	 ton	 suiker	 (ter	 vergelijking:	

81.134	ton	in	2014).	



ons	 filiaal	 werd	 verplicht	 om	 haar	 verkoopsprijs	

van	suiker	te	laten	dalen	gedurende	het	jaar	tenge-

volge	van	een	daling	van	de	wereldmarktprijs	en	een	 

vermindering	 van	marktaandeel	 tengevolge	 van	de	

import	 van	 suiker	 waarvan	 sommige	 frauduleus.	

de	3	miljoen	 liter	geproduceerde	ethylalcohol	werd	 

verkocht	 op	 de	 lokale	markt	 heeft	 te	 kampen	met	

zeer	belangrijke	concurrent	door	de	import	van	alco-

hol	waarvan	sommige	illegaal	 is.	tenslotte	is	er	een	

positieve	evolutie	in	de	verkoop	van	Kwilu	Rum.	

op	31	december	2015	had	de	Compagnie	1.797	vaste	

werknemers	in	dienst	(dit	is	een	daling	van	4,5%	ten	

opzichte	van	2014),	waar	nog	eens	860	seizoenar-

beiders	bij	kwamen	tijdens	de	campagne	(dit	is	een	

daling	van	5%).	

onze	dochteronderneming	sloot	het	boekjaar	2015	

af	met	 een	 verlies	 van	 2,5	miljard	 CdF	 (tegenover	

een	 verlies	 van	 0,8	 miljard	 in	 2014).	 dit	 verlies	 is	

hoofdzakelijk	te	wijten	aan	een	vermindering	van	het	

omzetcijfer	en	aan	het	aanleggen	van	voorzieningen	

voor	pensioenen	gedurende	het	boekjaar.	

kwilu Briques sARl 
(democratische Republiek 
Congo) niet geconsolideerde 
dochteronderneming

dit	 filiaal	 is	 voor	 66%	 in	 handen	 van	 Finasucre	 en	

voor	34%	in	handen	van	de	Compagnie	Sucrière.

Kwilu	Briques,	nog	een	project	in	ontwikkelingsfase,	

is	een	steenbakkerij	gevestigd	op	de	terreinen	van	de	

Compagnie	Sucriere	waarbij	klei	wordt	gebruikt.	Het	

industrieel	productieproces	is	uniek	en	gebruikt	het	

overschot	aan	rietbagasse	uit	de	suikerproductie	als	

ecologisch	afbreekbaar	product.

Naturex
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Gedurende	het	jaar	2015	heeft	de	vennootschap	zich	

voornamelijk	gericht	op	haar	inplanting	en	de	diverse	

noodzakelijke	werkzaamheden	verricht	voor	het	vol-

tooien	van	de	 industriële	site,	het	oprichten	van	de	

oven	en	de	machines	voor	de	steenbakkerij.

de	financiering	van	de	activiteit	werd	afgesloten	ge-

durende	het	jaar	dankzij,	buiten	de	inbreng	van	haar	

aandeelhouders,	de	deelname	in	de	financiering	van	

een	lokale	bank	(Bank	of	Africa)	en	van	de	Belgische	

Maatschappij	voor	internationale	investering	(B.M.i).

de	 werken	 aan	 de	 site	 hebben	 een	 goede	 vooruit-

gang	gekend:	een	hangar	van	meer	dan	100	meter	

lang	werd	 opgericht,	 de	 civiele	werken	werden	 uit-

gevoerd	 voor	 de	 oven	 en	 de	machines,	 de	 burelen	 

werden	geïnstalleerd,	 de	 site	werd	beveiligd,	 9.000	

ton	 klei	 werd	 klaargemaakt	 voor	 productie	 in	 vier	

artisanale	 ovens,	 800.000	 bakstenen	 waren	 nodig	

voor	de	bouw	van	de	oven.

de	oven	zal	klaar	zijn	in	de	loop	van	het	derde	trimes-

ter	2016.	Kwilu	Briques	zal	vanaf	dan	in	staat	zijn	om	

een	eenvoudig	gamma	van	materialen	 in	gebakken	

aarde	 te	 leveren,	 toegankelijk	 en	 kwaliteitsvol,	 voor	

de	bouw	van	woningen	 in	de	democratische	Repu-

bliek	Congo.

Galactic N.V. (België) en haar 
geconsolideerde filialen 
geconsolideerde 
dochteronderneming

onze	 dochteronderneming	 Galactic	 is	 geconsoli-

deerd	 in	 de	 groep,	 evenals	 haar	 Chinese,	 Japanse,	

noord-Amerikaanse	 en	 Belgische	 dochteronderne-

mingen.

de	Belgische	fabriek	heeft	een	verbetering	van	haar	

zakencijfer	gekend	ten	opzichte	van	vorig	jaar,	vooral	

dankzij	een	hogere	gemiddelde	verkoopsprijs	en	een	

groei	 van	 volumes.	 op	 te	merken	 valt	 eveeens	 dat	

de	productmix	 is	verbeterd	dankzij	de	ontwikkeling	

van	nieuwe	producten.	de	Chinese	fabriek	heeft	een	 

daling	van	volumes	gekend	maar	sluit	het	jaar	af	met	

een	beter	netto	resultaat	dan	vorig	jaar	dankzij	een	

beter	beheer	van	de	kosten	en	de	ontwikkeling	van	

meer	winstgevende	producten.

Het	 Amerikaanse	 fililaal	 daarentegen	 heeft	 een	 

verbetering	 gekend	 van	 haar	 industriële	 en	 ver-

koopsactiviteiten	ten	opzichte	van	verleden	jaar.

Futerro	 zet	 de	 ontwikkeling	 en	 verbetering	 van	 

technologiën	met	betrekking	tot	ecologisch	afbreek-

baar	plastiek	verder.	total	Petrochemicals	&	Refining	

heeft	ervoor	gekozen	om	de	joint	venture	te	verlaten	

door	de	ondertekening	van	een	“Settlement	Agree-

ment”	met	 datum	van	 aanvang	 in	 april	 2016.	Sins-

dien	is	Galactic	de	enige	aandeelhouder	van	Futerro.

de	 cash-flow	 uit	 het	 bedrijfsresultaat	 is	 verbeterd	

ten	aanzien	van	vorig	jaar	en	het	boekjaar	sluit	af	met	

een	netto	winst	van	2,4	miljoen	€	(in	vergelijking	met	

een	verlies	van	13	millioen	€	verleden	jaar).

 
iV.  participaties in de 

sector van natuurlijke 
ingrediënten

s.G.d. sAs (Frankrijk) 
geconsolideerde participatie

Het	 enige	 actief	 van	 S.G.d.	 is	 een	 participatie	 ten	 

belope	 van	 23,10%	 in	 de	 Franse	 beursgenoteerde	

vennootschap	 naturex,	 waarvan	 S.G.d.	 de	 belang-

rijkste	aandeelhouder	is.

de	participatie	 in	naturex	 is	 niet	 geconsolideerd	 in	

de	 rekeningen	 van	S.G.d.,	maar	 volgens	de	 vermo-

gensmutatiemethode	 rechtstreeks	 geconsolideerd	

bij	Finasucre.

S.G.d.	sluit	het	boekjaar	op	31	maart	2016	af	met	een	

verlies	van	79.365	€	omdat	ze	geen	dividend	heeft	

ontvangen	 vanwege	 naturex	 gedurende	 het	 boek-

jaar.



Naturex s.A. (Frankrijk) 
geconsolideerde 
participatie volgens de 
vermogensmutatiemethode

opgericht	 in	 1992	 is	 naturex	 vandaag	 de	 wereld-

leider	 op	 het	 vlak	 van	 natuurlijke	 ingrediënten	 van	 

specialiteiten	van	plantaardige	oorsprong.	de	groep	

is	 georganiseerd	 rond	 drie	 strategische	 markten	

(Food	 &	 Beverage,	 nutrition	 &	 Health	 en	 Personal	

Care)	en	produceert	en	verkoopt	natuurlijke	ingredi-

enten	voor	de	voedingssector,	nutraceutica,	farma-

ceutica	en	cosmetica.

naturex	heeft	zijn	maatschappelijke	zetel	in	Avignon,	

telt	meer	dan	1.700	werknemers,	8	sourcing	kanto-

ren	over	de	hele	wereld	en	15	performante	fabrieken	

in	 europa,	 Marokko,	 de	 verenigde	 Staten,	 Brazilië,	

Chili,	en	india.	Het	bedrijf	geniet	ook	van	een	wereld-

wijde	 aanwezigheid	 via	 een	 toegewijd	 verkoopnet-

werk	in	méér	dan	20	landen.	

de	 geconsolideerde	 omzet	 van	 het	 boekjaar	 2015	

bedraagt	398	miljoen	€,	dit	is	een	stijging	van	20,5%.	

de	verdeling	ziet	er	als	volgt	uit:

tage	van	de	bruto	marge	kent	een	 lichte	achteruit-

gang	en	bedraagt	57,7%	van	de	omzet.

de	 eBitdA	 bedraagt	 51	 miljoen	 €	 tegenover	 37	 

miljoen	€	 in	2014	(+	39,6%),	met	een	marge	op	de	

eBitdA	van	12,9%	van	de	omzet,	hoger	dan	deze	in	

2014.

Het	bedrijfsresultaat	 is	 een	winst	 van	23	miljoen	€	

tegenover	 8	 miljoen	 €	 vorig	 jaar.	 de	 nettobijdrage	

(bijdrage	 in	 de	 groep	 Finasucre	 van	de	participatie	

naturex)	is	een	winst	van	0,6	miljoen	€	ten	opzichte	

van	een	verlies	van	4	miljoen	€	in	2014.

na	een	moeilijk	jaar	2014,	is	naturex	begonnen	met	

de	 implementatie	 van	 een	 commercieel	 plan	 dat	

aanknoopt	met	 een	 organisch	 gezonde	 en	 stabiele	

groei.

Het	positieve	effect	van	de	wisselkoers,	hoofdzakelijk	

dankzij	de	appreciatie	van	de	uSd	ten	aanzien	van	

de	euR,	heeft	aanwezigheid	versterkt	van	de	groep	

in	de	verenigde	Staten	evenals	het	deel	van	de	activi-

teiten	die	worden	gerealiseerd	in	uSd	gevaloriseerd.

deze	elementen	hebben	bijgedragen	tot	een	verbe-

tering	 van	 de	 beurskoers	 van	 naturex	 die	 73,13	 €	 

bedroeg	ten	aanzien	van	50,76	€	vorig	jaar.	

Bij	 de	 groep	 Finasucre	 werd	 het	 resultaat	 van	 

naturex	 geconsolideerd	 volgens	 de	 vermogensmu-

tatiemethode	en	draagt	het	voor	-	0,2	miljoen	€	bij	

aan	het	geconsolideerde	resultaat.	

 
V.  participaties in de 

vastgoedsector

devolder N.V. (België) 
geconsolideerde 
dochteronderneming

Het	 gebouw	 heeft	 een	 verhoogde	 bezettingsgraad	

gekend	 en	 een	 lichte	 daling	 van	de	 huurprijzen	die	

evenwel	conform	zijn	met	de	marktprijzen.	

europa	/	Afrika 37%
noord-	en	Zuid-Amerika 51%
Azië	/	oceanië 12%

Geographische	spreiding

Food	&	Beverage 64%
nutrition	&	Health 31%
Personal	Care 2%
extraction	tegen	maakloon	en	
diversen 3%

Spreiding	per	activiteit

de	bruto	marge	bedraagt	230	miljoen	€,	een	verho-

ging	van	18,4%	in	vergelijking	met	2014.	Het	percen-
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devolder	sluit	het	boekjaar	af	met	een	eBitdA	van	

86.578	€	en	een	te	bestemmen	winst	van	32.697	€.

Beschrijving

•	 	een	opbrengsteigendom	aan	de	Rollebeekstraat	
in	 Brussel,	 bestaande	 uit:	 2	 handelsruimten	 op	

het	gelijkvloers	en	5	gemeubelde	appartementen

jV kin s.A. (luxemburg) 
niet geconsolideerde 
dochteronderneming

deze	 dochteronderneming	 die	 voor	 50/50	 in	 han-

den	is,	samen	met	unibra,	sloot	haar	boekjaar	af	met	

een	netto	winst	van	490.759	€.	

Haar	 filalen,	 naamloze	 vennootschappen	 met	 enig	

aandeelhouder,	la	Raquette,	ebeya	en	Sogacrim	met	

zetel	 te	 Kinshasa	 hebben	 het	 jaar	 2015	met	 winst	 

afgesloten;	 de	 filialen	 ebale	 Residence	 en	 Cores	 

hebben	daarentegen	het	jaar	afgesloten	met	verlies.	

Het	 gebouw	 met	 11	 residentiele	 appartementen	

waarvan	 de	 bouw	 een	 einde	 heeft	 genomen	 begin	

van	het	jaar	kent	reeds	een	hoge	bezettingsgraad.

Beschrijving

•	 	Socagrim	verhuurt	een	bar	voor	de	promotie	van	
de	Kwilu	Rum	van	Compagnie	Sucrière

•	 	ebale	Résidence	is	eigenaar	van	een	gebouw	met	
11	residentiele	appartementen	aan	de	boord	van	

de	rivier

•	 	La	Raquette	 is	eigenaar	van	een	verhuurde	villa	
van	hoge	kwaliteit	aan	de	oevers	van	de	stroom	

•	 	ebeya	 is	 eigenaar	 van	 een	 gebouw	 met	 een	 
gemengde	 bestemming	 (kantoren	 en	 apparte-

menten)	in	het	zakelijk	centrum	

•	 Cores	is	een	immobilienkantoor	in	Kinshasa

sC (burgerljke vennootschap) 
en sCA (anonieme burgerlijke 
vennootschap) Galeries Royales 
saint-Hubert (België) niet 
geconsolideerde participatie

Finasucre	 bezit	 nu	 19,63%	 van	 de	 SC,	 die	 naast	 

Finasucre	 75%	 van	 de	SCA	bezit.	 de	SCA	bezit	 en	

exploiteert	het	grote	vastgoedgeheel	van	de	Galeries	

Royales	Saint-Hubert	en	zet	haar	renovatieprogram-

ma	verder	om	het	huurrendement	van	het	geheel	te	

vergroten.

ebale Résidence (democratische Republiek Congo)



de	SC	sluit	het	boekjaar	af	op	31	december	2015	met	

een	winst	van	0,3	miljoen	€	(tegenover	een	winst	van	

€	0,2	miljoen	in	2014).	

de	SCA	sluit	het	boekjaar	op	31	december	2015	af	

met	 een	 winst	 van	 0,9	 miljoen	 €	 (tegenover	 een	

winst	van	0,8	miljoen	in	2014).

Beschrijving : 

•	 	de	beschermde	galerij	 is	gebouwd	in	1845	en	is	
ideaal	gelegen	in	het	hartje	van	Brussel

•	 	Huuroppervlakte:	 ong.	 40.000	 m²	 winkels,	 
kantoren,	appartementen	en	culturele	ruimten

31/12/15 31/12/14
Huurinkomsten	 4.772 4.529
eBitdA 3.146	 2.872

Aedifica (GVV - openbare 
gereglementeerde 
vastgoedvennootschap) 
(België) niet geconsolideerde 
participatie

onze	participatie	bedraagt	4,96%	 in	deze	Gvv,	die	

genoteerd	is	op	de	beurs	van	Brussel.	Ze	ontwikkelt	

haar	 vastgoedportefeuille	 in	 België	 en	 in	 duitsland	

(186	miljoen	€	dit	jaar)	door	een	strikte	ratio	van	de	

schuldenlast	op	middellange	en	 lange	termijn	na	te	

leven.	de	gemiddelde	restduur	van	de	lopende	huur-

contracten	bedraagt	20	jaar.

in	 juni	 2015	 heeft	 Finasucre	 deelgenomen	 aan	 de	 

kapitaalsverhoging	en	haar	positie	versterkt.

Aedifica	 sloot	 het	boekjaar	 af	 op	30	 juni	 2015	met	

een	 winst	 van	 25,5	 miljoen	 €	 voor	 iAS	 39	 en	 40	 

(tegenover	20,3	miljoen	€	in	2014)	en	van	45,2	mil-

joen	€	erna	(tegenover	21,4	miljoen	€	in	2014).

Beschrijving :

•	 	Samenstelling	 van	 de	 vastgoedportefeuille	 :	
865	appartementen	-	68	rusthuizen	en	6	hotels.	 

totaal	:	479.000	m²	gebouwd

30/06/15 30/06/14
Huurinkomsten 40.903 40.675
netto	resultaat	(deel	van	de	
groep) 45.165	 21.385

Reële	waarde	van	de	
gebouwen 	1.003.358 785.000

Kerncijfers	van	de	SCA
(‘000€)

Kerncijfers	
(‘000€)

Compagnie Het Zoute (België)
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Compagnie Het Zoute N.V. 
(België) niet geconsolideerde 
participatie

Compagnie	Het	Zoute	werd	opgericht	 in	1908	en	 is	

eigenaar	van	grond	bestemd	voor	landbouw,	de	Royal	

Zoute	Golf	Club,	de	Royal	Zoute	tennisclub,	fermet-

tes	 die	 als	woningen	worden	 verhuurd,	 en	 nog	 een	 

aantal	 gronden.	 de	 Compagnie	 heeft	 ook	 geïnves-

teerd	 in	Hardelot	(Frankrijk)	en	 in	Cadzand	(neder-

land),	een	kleine	badplaats	in	de	buurt	van	Knokke.	

de	vennootschap	heeft	de	ambitie	om	een	referen-

tie	te	worden	in	het	domein	van	de	ontwikkeling	van	 

residentieel	vastgoed	in	Benelux	en	Frankrijk.

Finasucre	bezit	3,7%	van	de	Compagnie	Het	Zoute.	

Het	boekjaar	werd	afgesloten	met	een	winst	van	3,8	

miljoen	€	(in	vergelijking	met	een	winst	van	4,5	mil-

joen	in	2014).

31/12/15 31/12/14
inkomsten 27.645 28.701
nettowinst	(aandeel	van	de	
Groep) 3.843	 	4.497

 
Vi. Andere participaties

BeCapital private equity (sicar) 
(luxemburg)

de	participatie	van	Finasucre	 in	deze	Luxemburgse	

vennootschap	 met	 veranderlijk	 kapitaal	 bedraagt	

6,74%.	 de	 holding	 werd	 in	 vereffening	 gesteld.	Wij	

hebben	 75%	 van	 onze	 oorspronkelijke	 investering	

gerecupereerd	en	wij	hopen	om	de	totaliteit	van	onze	

investering	 te	 recupereren	 gedurende	 de	 volgende	

boekjaar.

Financiële situatie 

Commentaar op de 
geconsolideerde jaarrekening 
van de groep op 31 maart 2016 

We	leveren	hieronder	commentaar	bij	de	geconsoli-

deerde	rekeningen	van	de	groep,	die	zijn	opgenomen	

in	de	BiJLAGe	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	geconsoli-

deerde	rekeningen	zowel	tot	uiting	in	de	balans	als	in	

de	resultatenrekening.	

de	 financiële	 gegevens	 betreffende	 onze	 Austra-

lische	 dochterondernemingen	 werden	 geboekt	 in	

Aud	en	 in	de	geconsolideerde	rekeningen	omgezet	

in	euR	aan	de	hand	van	de	hieronder	weergegeven	

wisselkoersen.

op	 31	 maart	 2016	 heeft	 de	 Aud	 een	 lichtje	 

depreciatie	gekend	ten	opzichte	van	de	euR,	terwijl	

de	Aud	lichtjes	geapprecieerd	is	ten	opzichte	van	de	

uSd.	de	uSd	is	de	munt	waarin	Bundaberg	Sugar	de	

meerderheid	 van	 zijn	 verkoopscontracten	 in	 ruwe	

suiker	onderhandelt.

Kerncijfers	
(‘000€)

Wissel- 
koersen op op gemiddelde 

12 maanden
Wissel- 
koersen op op gemiddelde 

12 maanden

31-03-2016 31-03-2015 1-04-2015
31-03-2016

1-04-2014
31-03-2015 31-03-2016 31-03-2015 1-04-2015

31-03-2016
1-04-2014
31-03-2015

1	Aud	=	euR 0.6754 0.7065 0.6663 0.6905 1	Aud	=	uSd 0.7689 0.7601 0.7351 0.8755
- 4.4% - 3.5% + 1.2% - 16.0%



de	financiële	gegevens	van	onze	filialen	in	China	en	

de	verenigde	Staten	zijn	het	gevolg	van	een	omzet-

ting	in	euR	van	hun	munt	gebruikt	voor	de	boekhou-

ding	(respectievelijk	de	CnY	en	de	uSd)	waardoor	de	

schommelingen	in	de	balans	en	de	geconsolideerde	

resultatenrekening	 gedurende	 de	 laatste	 12	 maan-

den	minder	aanzienlijk	waren.	

Balans

de	 geconsolideerde	 balans	 weerspiegelt	 voor	 onze	

dochterondernemingen	de	activiteiten	inzake	suiker	

en	 derivaten	 en	 onderzoek-ontwikkeling	 in	 België,	

nederland,	 Australië,	 China	 en	 de	 verenigde	 Sta-

ten	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	tien	jaar	toe.	Hun	rekenin-

gen	werden	als	zodanig	geconsolideerd	op	groepsni-

veau,	onder	voorbehoud	van	een	bijzondere	behan-

deling	die	hieronder	specifiek	wordt	beschreven.

de	 vastgestelde	 verschillen	 in	 de	 voornaamste	 ru-

brieken	van	de	balans	ten	opzichte	van	vorig	jaar	zijn	

te	verklaren	door	een	depreciatie	van	4,4%	(na	een	

appreciatie	van	5,6%	vorig	jaar)	van	de	Aud	ten	aan-

zien	van	de	euR	op	het	ogenblik	van	de	balans.	de	

globale	integratie	van	de	activa	en	de	passiva	posten	

van	ons	geconsolideerd	filiaal	Finasucre	investments	

(Australia)	Pty	Limited,	omgezet	in	euR	op	het	ogen-

blik	van	de	afsluiting,	is	verantwoordelijk	voor	de	qua-

si	totaliteit	van	het	verschil	in	conversie	opgenomen	

in	het	geconsolideerde	eigen	vermogen.	Het	verschil	

in	conversie	bedraagt	6,1	miljoen	€	minder	dan	vorig	

jaar	(18,1	miljoen	€	in	2016	tegenover	24,2	miljoen	€	

in	2015).

de	commentaren	hieronder	benadrukken	de	groot-

ste	 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	 :	 vorig	 jaar	 bestond	 deze	 ru-

briek	vooral	uit	de	jaarlijkse	afschrijving	van	goodwill	

voortkomende	 uit	 de	 aankoop	 van	 eigen	 aandelen	

door	iscal	(volledig	afgeschreven	in	2015).	

Immateriële vaste activa (+ 2,6 miljoen €)	 :	 deze	 

verhoging	is	te	verklaren	door	de	activatie	van	onder-

zoeks-	en	ontwikkelingskosten	bij	Futerro.

Materiële vaste activa (- 2,6 miljoen €)	:	deze	daling	

komt	 vooral	 voor	 uit	 de	 jaarlijkse	 afschrijvingen	 en	

de	vermindering	van	voorschotten	gecompenseerd	

door	de	herwaardering	van	de	gronden	in	Australië.	

Financiële vaste activa (+ 14,2 miljoen €) :	deze	stij-

ging	is	te	verklaren	door	:

(i)		door	 een	 verhoging	 van	 de	 waardering	 van	 de	

vennootschappen	 gewaardeerd	 volgens	 de	 ver-

mogensmutatiemethode	 (+	6	miljoen	€)	die	het	

deel	van	het	eigen	vermogen,	de	resultaten	en	de	

herwaardering	 van	naturex	weergeeft	 ;	 deze	ge-

gevens	zijn	voor	een	groot	stuk	verantwoordelijk	

voor	de	stijging.	op	te	merken	valt	dat	de	conso-

lidatieverschillen	 (positieve	en	negatieve)	van	de	

integrale	consolidatie	van	S.G.d.	en	de	 integratie	

van	 naturex	 volgens	 de	 vermogensmutatieme-

thode	volledig	geïntegreerd	werden	in	de	deelne-

ming	in	naturex.

(ii)		door	een	verhoging	van	de	deelnemingen	 in	an-

dere	 vennootschappen	 (+	 8,2	 miljoen	 €),	 ver-

klaard	bij	Finasucre	door	haar	deelname	aan	de	

kapitaalsverhoging	bij	Aedifica	en	Kwilu	Briques,	

en	de	versterking	van	haar	positie	in	de	Galeries	

Royales	Saint	Hubert.

Voorraden en bestellingen in uitvoering (- 16,7 mil-

joen €) :	deze	daling	is	voornamelijk	toe	te	schrijven	

aan	Bundaberg	(-	12	miljoen	€)	waar	men	een	daling	

van	volumes	van	voorraden	suiker	vaststelt	en	een	

vermindering	van	de	werken	in	uitvoering	bij	Bunda-

berg	Walkers.	de	voorraden	van	suiker	zijn	eveneens	

gedaald	bij	 iscal	 (-	6,1	miljoen	€).	daarentegenover	

zijn	de	voorraden	binnen	de	groep	Galactic	 lichtjes	

gestegen.
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Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (- 7,9 miljoen €) : 

de	 post	 andere	 vorderingen	 verklaart	 hoofdzake-

lijk	deze	evolutie.	vorig	 jaar	diende	 iscal	 een	 teveel	

aan	betaalde	voorschotten	aan	belastingen	terug	te	

krijgen.	Finasucre	daarentegen	heeft	een	terugbeta-

ling	gekregen	van	het	voorschot	gestort	ten	voordele	

van	Kwilu	Briques.	de	commerciële	vorderingen	zijn	

vooral	 gedaald	 bij	 Bundaberg	 dat	 een	 belangrijke	 

volume	aan	verkopen	heeft	gerealiseerd	op	het	einde	

van	vorig	jaar.	

Geldbeleggingen en beschikbare geldelijke midde-

len (+ 7,5 miljoen €) :	de	verhoging	van	de	beschik-

bare	middelen	van	Bundaberg	(+	6,5	miljoen	€),	te	 

verklaren	 door	 een	 belangrijke	 vermindering	 van	

voorraden	op	het	einde	van	het	jaar	2015	evenals	de	

stijging	van	de	beschikbare	middelen	bij	Finasucre,	

tengevolge	van	de	evolutie	van	de	deelnemingen	en	

de	commerciële	activiteit	(+	1,2	miljoen	€)	verklaren	

voor	een	groot	deel	de	netto	stijging	van	de	beschik-

bare	middelen	van	de	groep.

Overlopende rekeningen actief zijde (+ 1,4 miljoen €) : 

dit	 verschil	wordt	 verklaard	 door	 de	 herverwerking	

van	 de	 potentiële	 en	 niet	 gerealiseerde	 winsten	

voortkomende	 uit	 lange	 termijn	 contracten	 inzake	

suiker	en	deviezen	bij	Bundaberg.	dit	jaar	werden	er	

geen	potentiële	winsten	gerealiseerd.

Herwaarderingsmeerwaarden (+ 13,1 miljoen €) : dit	

verschil	wordt	 hoofdzakelijk	 verklaard	door	de	her-

waardering	van	de	gronden	in	Australië.

Reserves (+ 3,6 miljoen €) :	het	grootste	deel	van	dit	

verschil	komt	voort	uit	de	aangroei	van	de	reserves	

(deel	van	de	groep)	beïnvloed	door	de	resultaten	van	

de	geconsolideerde	vennootschappen	en	uitgekeer-

de	dividenden.

Conversieverschillen (+ 6,1 miljoen €) :	zie	commen-

taar	hierboven.

Voorzieningen voor risico’s en lasten en uitgestelde 

belastingen (+ 5,3 mijoen €) : er	 is	 geen	 bedui-

dend	 verschil	 in	 de	 voorzieningen	 voor	 risisco’s	 en	 

lasten.	Het	verschil	 is	voornamelijk	te	wijten	aan	de	

latente	fiscale	 impact	van	de	herwaardering	van	de	 

materiële	vaste	active	van	Bundaberg.

Galeries Royales saint-Hubert (België)



Schulden op meer dan 1 jaar (+ 5,3 miljoen €) :	 de	

evolutie	 wordt	 hoofdzakelijk	 verklaard	 door	 de	 

reclassificatie	 van	de	Australische	 schuld	 in	 schuld	

op	lange	termijn	(+	5,3	miljoen	€).

Schulden op ten hoogste 1 jaar (- 20,2 miljoen €) : de	

financiële	 schulden	 verminderen	 globaal	 met	 12,8	

miljoen	 €,	 vooral	 bij	 Bundaberg	 dat,	 zoals	 hierbo-

ven	uitgelegd,	haar	financiering	heeft	aangepast	en	

haar	schuld	op	korte	termijn	heeft	herschikt	(-	16,9	

miljoen	€).	op	te	merken	valt	dat	Galactic	haar	kre-

dietlijnen	op	korte	termijn	heeft	gebruikt	(+	6,6	mil-

joen	 €),	 terwijl	 iscal	 Sugar	 deze	 heeft	 afgebouwd	

(-	 3,0	 miljoen	 €).	 de	 commerciële	 schulden	 dalen	

met	6,9	miljoen	€	(-	3,8	miljoen	€	bij	iscal	Sugar	in-

zake	schulden	voor	de	aankoop	van	bieten	en	–	2,9	 

miljoen	€	voor	de	groep	Galactic,	B&G	heeft	verleden	

jaar	kunnen	gebruik	maken	van	een	leverancierskre-

diet	vanwege	haar	partner).	de	voorschotten	inzake	

geregistreerde	 bestellingen	 bij	 Bundaberg	 Walkers	

verminderen	lichtjes	met	0,5	miljoen	€.	

Overlopende rekeningen passief zijde (- 3,1 mil-

joen €) : de	 vooropgestelde	 opbrengsten	 van	 de	 

Futerro	 licenties	 worden	 geregistreerd	 onder	 deze	

rubriek.	deze	 opbrengsten	worden	 gespreid	 over	 8	

jaar	en	dalen	jaarlijks	proportioneel.

Resultaten

de onderstaande tabel geeft de geconsoli-
deerde resultaten weer:

in ‘000 € 2015/2016 2014/2015
omzet 395.512 389.154
Bedrijfscashflow (eBitdA) 39.973 30.183
Gewone	afschrijvingen (17.014) (17.114)
Resultaten vóór financiële en uitzonderlijke elementen (eBit) 22.959 13.068
Courante	financiële	resultaten (165) (843)
Afschrijvingen	van	consolidatiegoodwills (68) (4.282)
niet-courante	financiële	resultaten 1.223 (1.694)
Resultaten	vóór	uitzonderlijke	elementen 23.949 6.250
uitzonderlijke	resultaten 94 2.983
Belastingen (7.941) (4.134)

NettoResultAAt 16.101 5.099
Aandeel	in	het	resultaat	van	de	vennootschappen	waarop	de 
vermogensmutatiemethode	is	toegepast (166) (916)

 
NettoResultAAt VAN de GeCoNsolideeRde oNdeRNeMiNGeN

 
15.935

 
4.184

de	gemiddelde	depreciatie	van	de	Aud	ten	opzichte	

van	de	euR	(-	3,5%)	heeft	een	invloed	op	de	verschil-

len	vastgesteld	in	de	resultatenrekening	maar	het	is	

vooral	 de	 activiteitsgraad	 van	 de	 geconsolideerde	

vennootschappen	die	een	verklaring	vormen	voor	de	

vastgestelde	verschillen.

Bedrijfsobrengsten	(+	17,4	miljoen	€)	:	deze	stijging	

wordt	hoofdzakelijk	als	volgt	verklaard	:

•	 	bij	 iscal	 (	 +	 7,1	 miljoen	 €)	 :	 verhoging	 van	 de	 
verkochte	 volumes,	 gecombineerd	 met	 een	 

belangrijke	 vermindering	 van	 de	 voorraden	 ge-

waardeerd	aan	de	aankoopprijs
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sten	 uit	 een	 terugvordering	 van	 teveel	 betaalde	

bijdragen	 door	 iscal	 inzake	 de	 productie.	 dit	 jaar	

werden	 de	 negatieve	 verschillen,	 vastgesteld	 naar	

aanleiding	van	de	herwaardering	van	de	gronden	van	

Bundaberg,	 geregistreerd	 onder	 de	 rubriek	 uitzon-

derlijke	lasten	(-	1,2	miljoen	€).	deze	twee	elementen	

verklaren	voor	een	groot	deel	de	daling	van	de	uit-

zonderlijke	opbrengsten	dit	jaar.

Belastingen (+ 3,1 miljoen €) : voor	het	geheel	van	de	

geconsolideerde	 vennootschappen	 geeft	 de	 belas-

ting	de	belastingsvoet	weer	van	toepassing	op	de	be-

laste	resultaten.	Het	totaal	bedrag	aan	belastingen	is	

echter	groter,	tengevolge	van	de	latente	belastingen	

bij	Bundaberg,	waardoor	het	toegepaste	belastings-

tarief	op	de	resultaten	wordt	verhoogd.

de	 bijvoegsels	 bij	 de	 geconsolideerde	 rekeningen	

geeft	 een	 ruimere	 beschrijving	 van	 de	 evolutie	 van	

de	componenten	van	de	balans	en	van	de	geconsoli-

deerde	resultatenrekening	van	de	groep.	

Commentaar over de 
jaarrekening van Finasucre N.V. 
op 31 maart 2016

Hieronder	 leveren	we	 commentaar	 bij	 de	 jaarreke-

ningen	 van	 Finasucre	 die	 zijn	 opgenomen	 in	 BiJ-

voeGSeL	B	van	dit	verslag.

Balans

Vaste activa

Financiële vaste activa (+ 9,2 miljoen €) :	deze	ver-

hoging	 is	 hoofdzakelijk	 te	 wijten	 aan	 de	 deelname	

aan	de	kapitaalsverhoging	van	Finasucre	bij	Aedifica.	

op	te	merken	valt	eveneens	de	aankoop	van	nieuwe	

aandelen	 van	 S.G.d.	 en	 SC	Galeries	 Royales	 Saint-

Hubert.	

Vlottende activa

Vordering op meer dan één jaar : het	 betreft	 de	

schuldvordering	op	de	Congolese	Staat	die	bestaat	

•	 	bij	Galactic	(+	6,8	miljoen	€)	:	verhoging	van	de	
verkochte	volumes	en	verbetering	van	de	gemid-

delde	verkoopsprijs

•	 	bij	Bundaberg	(	+3,3	miljoen	€)	:	verhoging	van	
de	verkochte	volumes	van	ruwe	suiker

•	 	bij	 Finascure	 (+	 0,5	miljoen	€)	 :	 verhoging	 van	
de	 verkochte	 hoeveelheden	 van	 Compagnie	 

Sucrière

Het	geheel	van	de	elementen	die	de	kost	beïnvloeden	

(buiten	 de	 afschrijvingen)	 van	 de	 geconsolideerde	 

filialen	blijft	proportioneel	ten	aanzien	van	de	evolu-

tie	van	het	omzetcijfer	en	stijgt	met	7,8	miljoen	€.	de	

kosten	van	bevoorrading	stijgen	met	16,6	miljoen	€	

(vermindering	 van	 bruto	 voorraden	 bij	 Bundaberg	

en	iscal),	de	diensten	en	diverse	goederen	verminde-

ren	met	4,3	miljoen	€	(energie	en	maakloon	bij	iscal;	

transportkosten	bij	Bundaberg).	de	personeelskos-

ten	verminderen	met	2,7	miljoen	€.

Bedrijfscashflow (EBITDA)	 (+	 9,8	 miljoen	 €)	 :	 de	

eBitdA	van	iscal	Sugar,	Galactic	en	Finasucre	(com-

merciële	activiteit)	verhogen	 respectievelijk	met	7,1	

miljoen	€,	5,5	miljoen	€	en	0,5	miljoen	€,	terwijl	de	

cash	flow	van	Bundaberg	daalt	met	3,3	miljoen	€.

Resultaten vóór uitzonderlijke financiële elementen 

(EBIT) (+ 9,9 miljoen € ) :	zelfde	uitleg	met	betrek-

king	tot	dit	verschil	als	voor	de	eBitdA	aangezien	de	

gewone	afschrijvingen	weinig	zijn	gewijzigd.

Courante en niet courante financiële resultaten (+ 3,6 

miljoen €) : het	verschil	wordt	verklaard	door	de	her-

behandeling	 en	 de	 verhoging	 van	de	 financiële	 op-

brengsten	voortkomende	uit	Australische	derivaten	

voor	een	bedrag	van	2,9	miljoen	€.		

Afschrijving van consolidatie goodwill (- 4,2 mil-

joen €) : de	goodwill	voortkomende	uit	de	aankoop	

van	eigen	aandelen	voordien	gerealiseerd	door	iscal	

werd	volledig	afgeschreven	in	2015.

Uitzonderlijke resultaten (- 2,9 miljoen €) :	 het	 

afgelopen	jaar	bestonden	de	uitzonderlijke	opbreng-



sinds	 1980	 (na	 de	 retrocessieovereenkomsten	 van	

de	aandelen	van	Compagnie	Sucrière).	

Vordering op ten hoogste één jaar (- 9,5 miljoen €) : 

de	 handelsvorderingen	 zijn	 afkomstig	 van	 de	 han-

delsactiviteit	 en	 bijstand	 aan	 het	management.	 de	

daling	van	de	andere	vorderingen	is	vooral	te	wijten	

aan	de	gedeeltelijke	terugbetaling	van	het	voorschot	

op	korte	termijn	ten	voordele	van	iscal	Sugar	en	de	

totale	terugbetaling	van	het	voorschot	ten	voordele	

van	Kwilu	Briques.		

Geldbeleggingen en beschikbare geldelijke midde-

len (+ 0,9 miljoen €) : voornamelijk	de	bewegingen	

inzake	 financiële	 vaste	 activa	 en	 het	 werkkapitaal	

bestemd	voor	de	uitoefening	van	de	verkoopsactivi-

teiten	en	de	payroll.	

Overlopende rekeningen (+ 0,4 miljoen €) : bestaat	

vooral	uit	aankopen	met	betrekking	tot	het	volgende	

boekjaar	(handelsactiviteit).

Eigen vermogen

Kapitaal - Herwaarderingsmeerwaarden - Reserves : 

deze	 rubrieken	 zijn	 niet	 gewijzigd,	 uitgezonderd	 de	

beschikbare	 reserves	 die	 stijgen	met	 1,0	miljoen	 €	

tengevolge	 van	 de	 overdracht	 en	 de	 resultaatbe-

stemming	.

Overgedragen winst (verlies) :	 volgens	de	 resultaat-

bestemming.	

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Met	 betrekking	 tot	 de	 vordering	 op	 de	 Congolese	

Staat.

schulden

Schulden op ten hoogste één jaar (- 0,4 miljoen €) : 

de	 andere	posten	 van	deze	 rubriek	 hebben	betrek-

king	op	de	handelsactiviteiten,	personeelskosten	en	

het	uit	 te	betalen	dividend	volgens	de	voorgestelde	

winstverdeling.

Resultaten

Bedrijfsopbrengsten (9,5 miljoen €) : de	 verhoging	

ten	opzichte	van	vorig	boekjaar	 is	te	verklaren	door	

bedrijfs	opbrengsten	uit	de	commerciële	activiteit	en	

bijstand	aan	het	management	dankzij	een	verhoging	

iscal sugar Caramel (België)
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van	het	volume	aan	activiteiten	in	het	bijzonder	door	

nieuwe	investeringen	gerealiseerd	in	onze	fabriek	ge-

vestigd	in	de	democratische	Republiek	Congo.

Kostprijs van de omzet en diensten (8,2 miljoen €) : 

de	 aankopen	 zijn	 rechtstreeks	 verbonden	 met	 de	

handelsactiviteit	en	in	de	continuïteit	van	de	gehan-

teerde	brutomarges;	hetzelfde	geldt	voor	de	diverse	

diensten	en	goederen	die	nodig	zijn	voor	deze	acti-

viteit.	

Bedrijfsresultaat (1,3 miljoen €) : de	toename	van	het	

volume	 van	 de	 handelsactiviteiten	 ligt	 aan	 de	 oor-

sprong	van	deze	winst.	

Financiële opbrengsten (10,7 miljoen €) : het	 gaat	

om	8,9	miljoen	€	dividend	 van	 iscal	 Sugar.	dit	 jaar	 

ontving	 Finasucre	 geen	 dividend	 van	 Galactic	 en	

Compagnie	Sucrière.	

de	 andere	 rubrieken	 van	deze	post	 hebben	betrek-

king	op	de	interesten	op	de	vlottende	activa,	de	ont-

vangen	 dividenden	 met	 betrekking	 tot	 de	 andere	 

financiële	vaste	activa	en	de	wisselkoerswinsten.	

Financiële kosten (0,4 miljoen €) : ze	 stijgen	

(+	0,3	miljoen	€)	tengevolge	van	minderwaarden	die	

werden	gerealiseerd	met	betrekking	tot	obligaties	in	

een	beleggingsfonds.	

Belastingen	 op	 het	 resultaat	 (-	 0,3	 miljoen	 €)	 :	 

Finasucre	 heeft	 zeer	 weinig	 belastbare	 inkomsten	

(de	dividenden	 vallen	onder	het	R.d.t.-stelsel,	 enz.)	

en	maakt	gebruik	van	de	notionele	intrestaftrek	van	

de	belastbare	basis	die	werd	 ingevoerd	 in	de	fiscale	

wetgeving.	dit	is	de	reden	waarom	de	geschatte	be-

lasting	zo	laag	is	ten	opzichte	van	het	resultaat	vóór	

belastingen.	

Bijkomende informatie over de dekking van 
de financiële risico’s

Finasucre	maakt	gebruik	van	de	dekking	van	wissel-

koersrisico’s	op	haar	verrichtingen	in	vreemde	devie-

zen.

Resultaatbestemming, 
statutaire verkiezingen 

Resultaatbestemming 

de	 nettowinst	 van	 het	 boekjaar	 bedraagt	

11.320.636	€	waarbij	opnieuw	de	19.526.259	€	van	

het	 vorige	 boekjaar	 wordt	 overgedragen,	 wat	 leidt	

tot	 een	 te	 verdelen	winst	 van	30.846.895	€	die	wij	 

voorstellen	als	volgt	te	verdelen:

Brutodividend	aan	80.000	aandelen €	9.863.200	
toewijzing	aan	de	andere	reserves	 €	1.000.000	
over	te	dragen	winst €	19.983.695

Als	u	dit	voorstel	tot	verdeling	goedkeurt	zal	het	netto	

dividend,	na	aftrek	van	de	roerende	voorheffing	van	

27%,	€	90,00	bedragen,	gelijk	aan	dat	van	vorig	jaar.	

Het	zal	betaalbaar	zijn	vanaf	29	juli	2016.

Statutaire verkiezingen 

Conform	 de	 wet	 en	 de	 statuten,	 vragen	 wij	 u	 de	 

bestuurders	en	de	commissaris	kwijting	te	verlenen	

voor	de	uitoefening	ven	hun	mandaat	gedurende	het	

boekjaar	afgesloten	op	31	maart	2016.

de	 bestuursmandaten	 van	 Graaf	 Paul	 Lippens	 en	

van	Graaf	Guillaume	d’Arschot	Schoonhoven	verval-

len	naar	aanleiding	van	de	algemene	vergadering.	Wij	

stellen	een	hernieuwing	van	hun	mandaten	voor	een	

termijn	van	3	jaar	die	een	einde	zal	nemen	op	de	al-

gemene	vergadering	van	2019.	

 
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	 van	

het	 nieuwe	 suikerregime	 dat	 ten	 einde	 loopt	 in	

2017/2018.

•	 	de	 activiteiten	 in	 Australië	 hangen	 af	 van	 de	 
evolutie	 van	 de	 wereldmarkt	 voor	 ruwe	 sui-

ker,	 waarvan	 een	 deel	 het	 voorwerp	 vormt	 van	

dekkingen	 door	 financiële	 instrumenten	 zoals	 

termijn	aankoop	en	verkoop.

•	 	de	schommelingen	van	de	olieprijs	hebben	een	
rechtstreekse	 invloed	 op	 onze	 vennootschap-

pen,	niet	alleen	op	de	brandstofprijs	en	de	prijs	

van	fossiele	brandstoffen,	maar	ook	op	meststof-

fen,	het	transport	en	de	verpakkingen;	de	fabrie-

ken	 voor	 ruwe	 suiker	 verzachten	 deze	 impact	

door	het	gebruik	van	bagasse	als	brandstof.

•	 	de	dochterondernemingen	zijn	gevoelig	voor	de	
evolutie	van	de	valuta	(Aud/uSd	voor	Australië	

en	 euR/uSd,	 evenals	 uSd/CnY	 voor	 Galactic)	

en	die	van	de	rentevoeten.

•	 	de	kans	 is	groot	dat	de	veranderingen	in	klima-
tologische	 omstandigheden	 onze	 activiteiten	

beïnvloeden	(vorst,	cyclonen,	droogte,	overstro-

mingen,…).

•	 	onze	 dochterondernemingen	 in	 de	 democrati-
sche	Republiek	Congo	hebben	te	kampen	met	de	

risico’s	die	inherent	zijn	aan	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	in	het	verleden	geconfronteerd	werd	

met	 fabriekssluitingen	 en	 de	 daaruit	 volgende	 

rationalisatie,	 heeft	 de	 groep	 met	 respect	 voor	 de	

geldende	 social	 wetgeving	 gehandeld	 met	 behoud	

van	de	sociale	dialoog	en	met	het	oog	op	een	zachte	

overgangsperiode.	 Sociale	 conflicten	 zijn	 niet	 altijd	

te	vermijden,	maar	de	nodige	inspanningen	kunnen	

worden	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	 certificatienor-

men.	

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.	 Men	

dient	 echter	 te	 vermelden	 dat	 de	 Australische	

campagne	 werd	 vertraagd	 door	 een	 brand	 van	

de	fabriek	van	Millaquin,	dat	de	climatologische	

omstandigheden	in	europa	hebben	geleid	tot	een	

vertraging	van	het	zaaien	van	de	bieten	en	dat	de	

niet	ophoudende	regen	een	 invloed	zou	kunnen	

hebben	op	de	volgende	Belgische	campagne.		

•	 de	vennootschap	bezit	geen	enkel	bijkantoor.
•	 	de	 vennootschap	 heeft	 geen	 enkele	 afzonder-

lijke	 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	dochteronder-

neming.

•	 	de	 Raad	 van	 Bestuur	 meldt	 dat	 er	 geen	 en-
kele	 beslissing	 werd	 genomen	 en	 geen	 enkele	 

verrichting	plaatsvond	die	zou	thuishoren	in	het	

toepassingsveld	van	artikel	523	van	de	vennoot-

schapswetgeving	inzake	de	tegenstrijdige	belan-

gen	van	bestuurders.

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

	 27	juni	2016
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Geconsolideerde balans (na winstverdeling)
op 31 maart 2016 in ‘000 €

a C T i v a 31-03-2016  31-03-2015

Vaste activa 520.316 506.181 
I. Oprichtingskosten  -  -
II. Immateriële vaste activa  4.480  1.904 
III. Consolidatieverschillen (positieve)    68 
IV. Materiële vaste activa  332.716  335.316 

a. Terreinen en gebouwen 224.128 213.339 
b. installaties, machines en uitrusting 99.998 108.263 
C. Meubilair en rollend materieel 1.746 1.985 
D. leasing en soortgelijke rechten 2.088 768 
e. Overige materiële vaste activa 121 266 
F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen 4.636 10.695 

V. Financiële vaste activa  183.120  168.894 
a.verbonden ondernemingen   

1. Deelnemingen  
a. vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast

1. Deelnemingen 125.172 119.186 
b. andere financiële vaste activa   

1. Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen 57.804 49.623 
2. vorderingen en borgtochten in contanten 144 85 

Vlottende activa 186.461 202.257 
VI. Vorderingen op meer dan één jaar  1.402  1.402 
    b. Overige vorderingen 1.402  1.402  

C. Uitgestelde belastingen    
VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

a. voorraden  91.929  106.999 
1. grond- en hulpstoffen 28.815 39.094 
2. goederen in bewerking 48.487 53.034 
3. gereed product 14.467 14.732 
4. Handelsgoederen 160 140 
6. vooruitbetalingen   

b. bestellingen in uitvoering 3.200 4.828 
VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar  67.974  75.948 
    a. Handelsvorderingen 62.307 63.972 

b. Overige vorderingen 5.667 11.976 
IX. Geldbeleggingen  1.755  1.221 

b. Overige beleggingen 1.755 1.221 
X. Liquide middelen 18.739  11.782 
XI. Overlopende rekeningen 1.462  76 

   
TOTAAL ACTIVA 706.778 708.439
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P a S S i v a  31-03-2016  31-03-2015

Eigen vermogen 491.969 481.745 
I. Kapitaal  1.786  1.786 

a. geplaatst kapitaal 1.786 1.786 
III. Herwaarderingsmeerwaarden  65.844  52.776 
IV. Geconsolideerde reserves  405.215  401.615 
V. Consolidatieverschillen (negatieve)  34  34 
VI. Omrekeningsverschillen  18.109  24.203 
VII. Kapitaalsubsidies  982  1.331 
VIII. Belangen van derden 36.584 35.708 

Voorzieningen en uitgestelde belastingen en belastinglatenties 32.829 27.560 
IX. a. voorzieningen voor risico's en kosten  9.016  10.802 

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 478 1.307 
3. grote herstellings- en onderhoudswerken 872 1.579 
4. Overige risico's en kosten 7.666 7.917 
b. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties  23.813  16.758 

Schulden 145.397 163.426 
X. Schulden op meer dan één jaar  36.899  31.605 

a. Financiële schulden 
3. leasingschulden en soortgelijke schulden 1.145 161 
4. Kredietinstellingen 30.429 26.839 
5. Overige leningen 1.618 898 

D. Overige schulden 3.707 3.707 
XI. Schulden op ten hoogste één jaar  95.837  115.993 

a. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 2.331 2.796 
b. Financiële schulden

1. Kredietinstellingen 35.066 31.695 
2. Overige leningen 548 16.674 

C. Handelsschulden
1. leveranciers 35.724 42.668 

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 2.233 2.788 
e. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 
en sociale lasten

1. belastingen 2.460  1.062  
2. bezoldigingen en sociale lasten 6.005 6.667 

F. Overige schulden 11.471 11.642 
XII. Overlopende rekeningen 12.661  15.828 

  
TOTAAL DER PASSIVA 706.778 708.439



Geconsolideerde resultatenrekening
op 31 maart 2016 in ‘000 €

31-03-2016  31-03-2015

I. Bedrijfsopbrengsten  399.710  381.966 
a. Omzet 395.512 389.154 
b.  Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking en 

gereed product en in de bestelling in uitvoering  
[toename, (afname)]

(5.099) (16.856)

C. geproduceerde vaste activa 493 680 
D. andere bedrijfsopbrengsten 8.805 8.988 

II. Bedrijfskosten  (376.751)  (368.897)
a. Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen

1 .inkopen 217.454 225.103 
2  Wijzigingen in de stock [(toename), afname] 8.265 (15.981)

b. Diensten en diverse goederen 76.135 80.449 
C. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 53.067 55.717 
D.  afschrijvingen en waardeverminderingen op  

oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste 
activa

17.014 17.114 

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

(253) 477 

F.  voorzieningen voor risico’s en kosten [toevoegingen, 
(bestedingen en terugnemingen)] (716) 322 

g. andere bedrijfskosten 5.787 5.696 
H.  als herstructureringskosten geactiveerde  

bedrijfskosten
III. Bedrijfswinst (-verlies) 22.959 13.068 
IV. Financiële opbrengsten  4.840  2.815 

a. Opbrengsten uit financiële vaste activa 425 302 
b. Opbrengsten uit vlottende activa 1.291 1.094 
C. andere financiële opbrengsten 3.124 1.419 

V. Financiële kosten  (3.849)  (9.633)
a. Kosten van schulden 1.881 2.155 
b. afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen 68 4.282 
C.  Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan 

bedoeld onder ii.e [toevoegingen,(terugnemingen)]  84 

D. andere financiële kosten 1.901 3.113 

VI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening 
vóór belasting 23.949 6.250
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31-03-2016  31-03-2015

VII. Uitzonderlijke opbrengsten  2.441  3.691 
a.  Terugneming van waardeverminderingen op imma-

teriële en materiële vaste activa - -

b.  Overnames van waardeverminderingen op financiële 
vaste activa - -

C.  Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 
risico’s en kosten 296 

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 1.404 730 
F. andere uitzonderlijke opbrengsten 1.037 2.664 

VIII. Uitzonderlijke kosten  (2.348)  (707)
a.  Uitzonderlijke afschrijvingen en waarde- 

verminderingen op oprichtingskosten, op immateriële 
en materiële vaste activa

1.270 -

b. Waardevermindering op financiële vaste activa 18 46 
D.  voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 

[toevoegingen, (bestedingen)] 250 

e. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 412 632 
F. andere uitzonderlijke kosten 398 30 

IX.  Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 24.042 9.233 

X. a.  Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en de 
belastinglatenties 477 767 

b.  Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de 
belastinglatenties (1.146) (775)

XI. Belastingen op het resultaat  (7.273)  (4.126)
a. belastingen 7.273 4.280 
b.  Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen (154)

XII. Winst (Verlies) van het boekjaar 16.101 5.099 

XIII. aandeel in het winst (verlies) van vennootschappen 
waarop vermogensmutatie is toegepast (166)  (916)

XIV. Geconsolideerde winst (verlies) 15.935 4.184 
a. aandeel van de derde 2.735 (31)
b. aandeel van de groep 13.200 4.215 



I.  Staat van de oprichtingskosten
in ‘000 €

Oprichtingskosten

a) Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 
b) Mutaties tijdens het boekjaar

- afschrijvingen
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 2.847 2.920 -
Mutaties tijdens het boekjaar :
- aanschaffingen m.i.v. de geproduceerde vaste activa 304 81 -
- Overdrachten en buitengebruikstellingen - (179) -
- Wijzigingen van de consolidatierekening - - -
- Omrekeningsverschillen - (21) -
- Overgeboekt van een post naar een andere 3.116 7 -
Per einde van het boekjaar 6.266 2.808 -

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar (1.749) (2.114) -
Mutaties tijdens het boekjaar :
- geboekt (521) (410) -
- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen - 179 -
- Overgeboekt van een post naar een andere 
- Wijzigingen van de consolidatiekring - - -
- Omrekeningsverschillen - 20 -
Per einde van het boekjaar (2.270) (2.325) -

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 3.996 483 -
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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 163.476 271.265 8.721 
Mutaties tijdens het boekjaar :
- aanschaffingen incl. de geproduceerde vaste activa 332 3.416 484 
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (2.032) (2.635) (529)
- Overgeboekt van een post naar een andere 397 6.044 1 
- Wijzigingen van de consolidatierekening - - -
- Omrekeningsverschillen (5.848) (5.344) (241)
Per einde van het boekjaar 156.325 272.746 8.436 

b) Meerwaarden
Per einde van het vorige boekjaar 74.813 8.386 -
Mutaties tijdens het boekjaar :
- geboekte meerwaarden 23.056 - -
- Overgeboekt van een post naar een andere (1.144) - -
- Wijzigingen van de consolidatierekening - - -
- Omrekeningsverschillen (2.795) - -
Per einde van het boekjaar 8.386 -

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar (24.950) (171.388) (6.737)
Mutaties tijdens het boekjaar :
- geboekt (2.613) (13.896) (599)
- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 7 2.456 477 
- Overgeboekt van een post naar een andere 1.144 - -
- Wijzigingen van de consolidatierekening - - -
- Omrekeningsverschillen 287 1.695 168 
Per einde van het boekjaar (26.126) (181.134) (6.690)

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 224.128 99.998 1.746 



Leasing en 
soortgelijke 

rechten

Overige 
materiële 

vaste activa

Activa in 
aanbouw en 

voor- 
afbetalingen

a) Aanschaffingswaarde
Per einde van het vorige boekjaar 927 541 10.695 
Mutaties tijdens het boekjaar :
- aanschaffingen m.i.v. de geproduceerde vaste activa 1.440 4 3.824 
- Overdrachten en buitengebruikstellingen - - -
- Overgeboekt van een post naar een andere - - (9.565)
- Wijzigingen van de consolidatiekring - - -
- Omrekeningsverschillen (28) - (319)
Per einde van het boekjaar 2.339 545 4.636 

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van het vorige boekjaar (159) (275) -
Mutaties tijdens het boekjaar :
- geboekt (95) (149) -
- afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen - - -
- Overgeboekt van een post naar een andere - - -
- Wijzigingen van de consolidatiekring - - -
- Omrekeningsverschillen 4 - -
- andere - - -
Per einde van het boekjaar (251) (424) -

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 2.088 121 4.636
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IV. Staat van de financiële vaste activa
in ‘000 € 

Vennootschappen 
waarop vermogens-
mutatiemethode is 

toegepast
Andere 

ondernemingen

1. Deelnemingen en aandelen
a) Aanschaffingswaarde per einde van het vorige boekjaar 119.186 55.862 

Mutaties tijdens het boekjaar:
- aanschaffingen 350 8.460 
- Overgeboekt van een post naar een andere 71 (146)
- Resultaat van het boekjaar (166)
- gestorte dividenden
- Wijzigingen van de consolidatiekring (149) -
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (50)
- Omrekeningsverschillen 5.584 (110)
- Diversen 295 
Per einde van het boekjaar 125.172 64.016 

c) Waardeverminderingen per einde van het vorige boekjaar (6.239)
Mutaties tijdens het boekjaar :
- geboekt (18)
- Teruggenomen -
- afgeboekt 45 
- Omrekeningsverschillen -
- Overgeboekt van een post naar een andere -
Per einde van het boekjaar - (6.212)

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 125.172 57.804 

2. Vorderingen
nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 85 
Mutaties tijdens het boekjaar :
- Toevoegingen 126 
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (65)
- geboekte waardeverminderingen -
- Omrekeningsverschillen (1)
- Overgeboekt van een post naar een andere -

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 144 
gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde 
van het boekjaar -



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

Einde 
boekjaar Munt

Eigen ver-
mogen

(in ‘000)

Resultaat

(in ‘000) % belang

Compagnie Sucrière S.A.
bP 10 31/12/15 CDF 34.853.621 (2.512.188) 60,00%
Kwilu-ngongo (Democratische Republiek Congo)
Buderim Ginger Ltd
50 Pioneer Road 30/06/15 aUD 43.090 290 10,12%
Yandina, Qld 4561 (australië)
Bundysort Pty Ltd
gin gin Road 31/12/15 aUD 856 66 50,00%
bundaberg, Qld 4670 (australië)
SCA Galeries Royales Saint-Hubert
5, galerie du Roi 31/12/15 eUR 31.188 881 39,72%
1000 brussel (belgië)
SC Galeries Royales Saint-Hubert
5, galerie du Roi 31/12/15 eUR 26.563 272 19,63%
1000 brussel (belgië)
Aedifica (GVV)
331 avenue louise 30/06/15 eUR 598.270 25.498 4,96%
1000 brussel (belgië)
Compagnie Het Zoute N.V.
Prins Filiplaan 53 31/12/15 eUR 68.419 3.843 3,70%
8300 Knokke-Heist (belgië)
JV Kin S.A.
50 Route d’esch 31/12/15 eUR 8.211 491 50,00%
1470 luxembourg (groot Hertogdom luxemburg)
Socagrim SARLU
immeuble bCDC 31/12/15 CDF 457.260 8.510 50,00%
Kinshasa (Democratische Republiek Congo)
Ebeya SARLU
avenue ebeya 31/12/15 CDF 146.545 72.039 50,00%
Kinshasa (Democratische Republiek Congo)
Ebale Résidence SARLU
avenue ebeya 31/12/15 CDF (174.903) (43.074) 50,00%
Kinshasa (Democratische Republiek Congo)
La Raquette SARLU
avenue ebeya 31/12/15 CDF 151.807 55.126 50,00%
Kinshasa (Democratische Republiek Congo)
Cores SARLU
avenue ebeya 31/12/15 CDF (126.235) (5.330) 50,00%
Kinshasa (Democratische Republiek Congo)
Kwilu Briques SARL
bP 10 31/12/15 CDF 764.714 (208.359) 66,00%
Kwilu-ngongo (Democratische Republiek Congo)
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VI. Staat van de geconsolideerde reserves
in ‘000 € 

Reserves en overgedragen

resultaat

Per einde van het vorige boekjaar 401.615 
annulering van de reserves (terugkoop eigen aandelen) -
Resultaat van het boekjaar (deel van de groep) 13.200 
Resultaat verwerking (9.600)
Per einde van het boekjaar 405.215

VII. Staat van de consolidatieverschillen
in ‘000 € 

Consolidatieverschillen

Positieve Negatieve

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 68 (34)
Mutaties tijdens het boekjaar :
- ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage - -
- ingevolge een daling van het deelnemingspercentage -
- afschrijvingen (68) -
- overboekingen - -
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar - (34)

VIII.  Staat van de schulden
in ‘000 €

Schulden (of gedeelte van de schulden)  
met een resterende looptijd van

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

hoogstens 
één jaar

meer dan één 
jaar doch  

hoogstens 5 
jaar meer dan 5 jaar

Financiële schulden
1. achtergestelde leningen - - -
2. niet-achtergestelde obligatieleningen - - -
3. leasingschulden en soortgelijke schulden 338 1.145 -
4. Kredietinstellingen 1.676 30.429 -
5. Overige leningen 317 1.618 -
Overige schulden - 3.707 -
Totaal 2.331 36.899 -



IX. Resultaten
in ‘000 € 

Boekjaar 

Vorig

boekjaar

Netto-omzet 395.512 389.153
europese Unie 169.166 170.085 
australië 152.446 148.368 
andere landen 73.900 70.700 

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal per einde van het boekjaar 891 961 

Personeelskosten en pensioenen 53.067 55.717 
belastingen op het resultaat

1. belastingen op het resultaat van het boekjaar 7.272 4.280 
a. verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 5.349 6.594 
b. geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (57) -
c. geraamde belastingssupplementen 1.980 (2.314)
d. latende belastingen - -
2. belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 1 -
a. verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 1 -
3. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 
a. actieve latenties  1.147 3.250 

andere - Overnames van afschrijvingsoverschotten - -
notionele intrest - uitgestelde aftrek 1.147 3.250 

b. Passieve latenties 23.818 16.758 
Uitgestelde belastingen 23.818 16.758

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

Boekjaar als waarborg 
voor schulden en 

verplichtingen van 

de 
onderneming de derde

a 2.  Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen 
werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa   

Pand op het handelsfonds en op overige activa :
- bedrag van de inschrijving 3.461 5.471 
- overige verpande activa - -

a 5. b) verplichtingen uit verrichtingen :
- op wisselkoersen (te ontvangen deviezen) - -
- op wisselkoersen (verkocht deviezen te leveren) - -

D.  De directieleden en de werknemers van bepaalde groepsondernemingen genieten van 
een extra legale pensioenregeling. De betaalde bijdragen, voortvloeiend uit groepsver-
zekeringscontracten, 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 
deelnemings- 

verhouding 
bestaat

1. Financiële vaste activa :
- deelnemingen 15.246 42.116 

2. Schulden :
- op hoogstens één jaar 424 -

3. Vorderingen :
- op hoogstens één jaar 4.516 -

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

Boekjaar

a.  Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende 754 
b. Schuldvorderingen tegenover bestuurders en zaakvoerders -
C. bezoldiging van de commissaris(sen) 110 
D. adviesopdrachten uitgevoerd door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is(zijn) 104 

Bundaberg Sugar (Australië)



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 be-

komen.

in dit geval:

•	  de huidige politieke situatie in de Democratische 

Republiek Congo maakt de normale voortzetting 

van de economische activiteiten onzeker en onze 

dochteronderneming, Compagnie Sucrière en 

Kwilu briques, gevestigd in dit land, werden uit-

gesloten van de consolidatiekring. 

•	  jv Kin (luxemburg) is een dochteronderneming 

die de groep voor 50% in handen heeft en waar 

ze een gezamenlijke controle uitoefent, maar ze 

consolideert niet haar dochterondernemingen 

die gevestigd zijn in de Democratische Republiek 

Congo (ebeya, ebale Résidence, la Raquette, 

Socagrim en Cores) om dezelfde redenen als 

hierboven vermeld. Het bedrijf is niet opgeno-

men in de consolidatiekring door proportionele 

integratie.

•	  het geconsolideerde Finasucre investment 

(australië) Pty ltd bezit 50% van het kapitaal 

van bundysort Pty limited (australië), maar dit  

bedrijf is niet opgenomen door proportionele  

integratie, gezien het geringe belang van deze 

participatie. 

Consolidatiemethodes

Integrale of evenredige versterking 

De integrale consolidatiemethode wordt gebruikt 

als aan één van volgende voorwaarden voldaan is: 

(i) de deelneming in het kapitaal van de dochteron-

derneming 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 opge-

nomen 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 ver-

melden van de belangen van derden. verder worden 

de opbrengsten en kosten van de dochteronderne-

mingen en de moedermaatschappij samengevoegd 

en het gedeelte van het resultaat dat volgens het 

deelnemingspercentage niet tot het geconsolideer-

de geheel behoort, wordt afzonderlijk vermeld als 

aandeel van derden in het resultaat. intra-groep ver-

richtingen en transacties worden geëlimineerd.

De proportionele integratiemethode wordt toege-

past wanneer het aantal aandeelhouders beperkt 

is en de controlebevoegdheid wordt gedeeld; de 

participatie in Futerro in belgië voldoet aan die cri-

teria. in dit geval neemt de moedermaatschappij, in 

verhouding met het percentage van haar participa-

tie, 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.
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Vermogensmutatiemethode

Deze methode wordt toegepast wanneer de deel-

neming in het kapitaal meer dan 20% maar minder 

dan 50% bedraagt. De activa en passiva van de on-

dernemingen waarmee een deelnemingsverhouding  

bestaat, worden niet opgenomen in elke rubriek van 

de geconsolideerde balans, maar de inventariswaar-

de van de deelneming waarvoor de vermogensmu-

tatie methode 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, op-

genomen in plaats van de ontvangen dividenden of 

de geboekte minderwaarden.

De participatie van 23,10% in naturex die onze 

dochteronderneming S.g.D. in handen heeft wordt  

verwerkt volgens deze methode.

Consolidatieverschillen 

De verschillen die enerzijds voortvloeien uit het  

aandeel in het eigen vermogen van de geconsoli-

deerde vennootschappen op de datum van de aan-

delenkoop of op een datum die in de buurt ligt, en 

anderzijds uit de inventariswaarde van die deelne-

mingen 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 boek-

waarde.  

Het niet toegewezen verschil wordt in de geconsoli-

deerde balans opgenomen onder de post “Positieve 

consolidatieverschillen” of “negatieve consolidatie-

verschillen” die enkel worden gecompenseerd voor 

zover ze dezelfde dochterondernemingen aanbe-

langen. De “Positieve consolidatieverschillen” wor-

den op vijf jaar afgeschreven op de geconsolideerde  

resultatenrekening. De complementaire of uitzon-

derlijke 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 op-

genomen, in eUR, gebeurt door gebruik te maken 

van de koersen op 31 maart voor alle balansposten 

en van de gemiddelde koersen gedurende het boek-

jaar voor de resultatenrekening. in het specifieke ge-

val 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 “Conversiever-

schillen”. 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 conver-

sieverschillen 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 jaarreke-

ning. 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 in-

vestments (australia) Pty ltd worden sinds tien 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 waar-

deringsregels die worden toegepast, zijn compa-

tibel met de waarderingsregels die worden toege-

past in de andere vennootschappen van de groep  

Finasucre en de eventuele afwijkingen die een  

belangrijke impact kunnen hebben op de interpreta-

tie van de geconsolideerde rekeningen van de groep 

worden hierna één voor één beschreven:

•	  volgens de aiFRS-principes erkent Fia het  

verschil in actuele waarde van de macadamia 

bomen terwijl deze nog in volle ontwikkeling zijn 

in de resultatenrekening. volgens de belgische 

boekhoudkundige regels zijn echter geen aan-

passingen vereist.

•	  volgens de aiFRS-principes erkent Fia op de  

balans het verschil tussen de actuariële waarde 

van haar pensioenverplichtingen en de markt-

waarde van de financiële activa die tot doel heb-

ben die verplichtingen te dekken. De variatie van 

dit verschil van het ene tot het andere boekjaar 

wordt gedeeltelijk opgenomen in eigen vermo-

gen. Met het oog op de geconsolideerde reke-

ningen van de groep Finasucre werd die waar-

deringsregel, die niet incompatibel is met de 

belgische regels, gehandhaafd, met uitzondering 

van het feit dat de variatie van boekjaar tot boek-

jaar wordt opgenomen in de resultatenrekening.

•	  Fia realiseert termijnverkopen van haar toe-

komstige productie. volgens de aiFRS-principes 

werd hun omschrijving als ‘dekkingsverrichtin-

gen’ 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 zijn de veranderingen in de marktwaar-

de van deze afgeleide producten opgenomen in 

de financiële resultaten in het geval van latent 

waardeverlies; conform de belgische boekhoud-

kundige regels worden de latente meerwaarden 

niet erkend.

•	  volgens de aiFRS-principes dient Fia, elke 3 tot 

5 jaar, haar terreinen te herwaarderen volgens 

hun correcte waarde door gebruik te maken 

van de methode “highest and best use” ten op-

zichte van de methode van “current use”. voor 

consolidatiedoeleinden van de groep Finasucre 

werd deze waarderingsregel, die niet incompa-

tibel is met de belgische regels, behouden met 

uitzondering van het feit dat de weerhouden  

methode de methode is van de “current use”. 

•	  wanneer Fia in haar rekeningen een netto activa 

positie toont op het vlak van uitgestelde belas-

tingen, 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.

Tot slot, wanneer iscal Sugar b.v. in zijn rekeningen 

een actieve positie vertoont inzake uitgestelde belas-

tingen, wordt dit eveneens aangepast en opgenomen 

in de resultaten.

Eliminatie van de intra-groepverrichtingen

De intra-groep verrichtingen die de activa en passiva 

beïnvloeden, zoals deelnemingen, schulden en vorde-

ringen, evenals de resultaten zoals intresten, kosten 

en opbrengsten, worden geëlimineerd in de globale 

en proportionele consolidaties. De dividenden die 

voortvloeien uit volledig of volgens de vermogens- 

mutatiemethode 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 con-

solidatiekring geëlimineerd voor het kleinste bedrag 
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Ii. Staat van de geconsolideerde ondernemingen  

volgens de globale integratiemethode behalve Futerro (proportionele integratie) en naturex (vermogensmuta-

tiemethode)

Naam Zetel en Ondernemingsnummer Deelneming  % Controle  %

Finasucre n.v. Herrmann-Debrouxlaan, 40-42  
1160 brussel - belgië Ond. nr 0403 219 201

Moeder-
maatschappij -

Finasucre investments (australia) 
Pty ltd bundaberg (Queensland) - australië 100% 100%

bundaberd Sugar group ltd bundaberg (Queensland) - australië 100% 100%

bundaberg Walkers engineering 
ltd bundaberg (Queensland) - australië 100% 100%

bundaberg Sugar ltd bundaberg (Queensland) - australië 100% 100%

R&j Farm Pty ltd bundaberg (Queensland) - australië 100% 100%

northern land Holdings ltd bundaberg (Queensland) - australië 100% 100%

iscal Sugar n.v. Chaussée de la Sucrerie, 1 - 7643 Fontenoy 
belgië Ond. nr 0861 251 419 87,60% 87,60%

iscal Sugar b.v. Zuiveringweg, 14 – 8243 PZ lelystad  
nederland 87,60% 100%

Devolder n.v. Herrmann-Debrouxlaan, 40-42  
1160 brussel - belgië  Ond. nr 0422 175 969 100% 100%

galactic n.v. Place d’escanaffles, 23 - 7760 escanaffles 
belgië  Ond. nr 0408 321 795 55% 55%

galactic incorporated West Silver Spring Drive 2700 53209  
Milwaukee - verenigde Staten van america 55% 100%

Futerro n.v. Place d’escanaffles, 23 – 7760 escanaffles  
belgië Ond nr 0892.199.070 27,50% 50%

b&g (geconsolideerde met b&g 
import-export en b&g japan) Daqing road 73 233010 bengbu – China 26,88%   60%

S.g.D. SaS 250, rue Pierre bayle, bP81218, 84911 
avignon - Frankrijk 83,87% 100%

naturex S.a. 250, rue Pierre bayle, bP81218, 84911 
avignon - Frankrijk 19,75% 23,55%

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 ver-

sterking is de datum van afsluiting 31 maart 2016,  

behalve b&g in China en zijn dochterondernemin-

gen, Futerro en naturex die 31 december 2015 als 

afsluitingsdatum hebben. De geconsolideerde jaar-

rekening weerspiegelt twaalf maanden activiteiten 

voor alle vennootschappen die mee in de consoli-

datie zitten, evenals de vergelijkende cijfers betref-

fende vorig boekjaar.



III. Samenvatting van de 
waarderingsregels

ACTIVA

1.  Waarderingsregel voor alle vaste activa (behalve 

de financiële vaste activa)

De vaste activa worden opgenomen tegen de aan-

schaffingswaarde die overeenkomt met de aan-

schaffingsprijs (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 gebruiks-

duur 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 onderwaarde-

ringen 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 aan-

schaffingsdatum 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 econo-

mische 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 materiële vaste activa waarvan de gebruiks-

duur 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 eco-

nomische 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 door-

gevoerd 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 
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boekjaar. Waardeverminderingen kunnen op de  

vorderingen toegepast worden wanneer de terug-

betaling op de vervaldag, voor een gedeelte of het 

geheel, onzeker is of in vraag wordt gesteld.

7. Voorraden

A. Riet op veld

De gemaakte kosten voor de productie van rietsuiker 

door bundaberg Sugar worden overgenomen in de 

voorraden vanaf het ogenblik van de laatste oogst 

tot de datum van de balans. Ze worden in verbruik 

genomen in het volgende boekjaar op basis van de 

geoogste tonnage.

B.  Handelsgoederen grond- en hulpstoffen

Deze activa worden gewaardeerd tegen hun aan-

schafwaarde, 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 verou-

derde 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.-for-

mule en tegen de kostprijs van de kristalsuiker.

c)  Melasse, pulp en andere bijproducten worden 

gewaardeerd tegen de marktwaarde.

d)  Melkzuur en goederen in bewerking zijn 

gewaardeerd «direct costing » met inbegrip van 

de variabele en vaste produktiekosten.

e)  bestellingen en contracten in uitvoering worden 

gewaardeerd op basis van aan hun kost vermeer-

derd 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 indivi-

dueel geboekt op ieder contract.

indien de gemaakte kosten voor een contract in 

uitvoering de daarvan verwachte inkomsten over 

schrijden, 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 waarde-

verminderingen toegepast wanneer hun realisa-

tiewaarde lager ligt dan de aanschafwaarde.

9. Overlopende rekeningen 

De kosten die betaald worden gedurende het boek-

jaar, 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 boek-

jaar, 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 waar-

voor 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 geboekt bij bundaberg Sugar  

volgens de iFRS-boekhoudnormen. 

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 be-

palingen. De voorzieningen met betrekking tot voor-

gaande 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 betrek-

king 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 boek-

jaar. 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 geïnstal-

leerde 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 ondernemin-

gen van de groep, ten voordele van het kader-

personeel en bepaalde categorieën van bedien-

den, een bijkomend pensioenstelsel ingevoerd. 

Daarom heeft zij groepsverzekeringscontracten 

afgesloten waarvoor de premies gedeeltelijk door 

de verzekerden en gedeeltelijk door de werkgever 

worden gedragen.



p. 53Finasucre • Jaarverslag 2015/2016

b)  bundaberg Sugar richt provisies in voor de pen-

sioenen 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 perso-

neel, verdisconteerd op de datum van de balans in 

functie van de intrestvoeten van toepassing naar-

gelang de vermoedelijke vervaldagen.

Kwilu Briques (Democratische Republiek Congo) 

17. Afwijkingen aan de waarderingsregels

De vordering van € 1,4 miljoen (rubriek vi. van de 

balans) op de Congolese Staat is het resultaat van 

een akkoord tot retrocessie van 60% van de aan-

delen van de Compagnie Sucrière, 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.



Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van 
de vennootschap Finasucre N.V. over het boekjaar afgesloten 
op 31 maart 2016
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Balans op 31 maart 2016
in ‘000 €

a C T i v a   31-03-2016  31-03-2015

Vaste activa 294.864 285.627 
Immateriële vaste activa 1 1 
Materiële vaste activa 85 75 

Terreinen en gebouwen 5 5 
Meubilair en rollend materieel 80 70 

Financiële vaste activa  294.778  285.551 
verbonden ondernemingen   

Deelnemingen 243.886 242.476 
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 
bestaat

Deelnemingen 17.529 17.368 
vorderingen - -

andere financiële vaste activa   
Deelnemingen en aandelen 33.364 25.706 

Vlottende activa 13.428 21.607 
Vorderingen op meer dan één jaar 1.398 1.398 

Overige vorderingen 1.398 1.398 
Vorderingen op ten hoogste één jaar  6.932  16.402 

Handelsvorderingen 3.375 3.537 
Overige vorderingen 3.557 12.865 

Geldbeleggingen  945  1.221 
Overige beleggingen 945 1.221 

Liquide middelen  3.327  2.166 
Overlopende rekeningen  826  420 

   
TOTAAL DER ACTIVA 308.293 307.234 
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P a S S i v a   31-03-2016  31-03-2015

Eigen vermogen 294.992 293.535 
Kapitaal  1.786  1.786 

geplaatst kapitaal 1.786 1.786 
Herwaarderingsmeerwaarden  10  10 
Reserves  273.213  272.213 

Wettelijke reserve 179 179 
Onbeschikbare reserves

andere 27 27 
belastingvrije reserves 11.507 11.507 
beschikbare reserves 261.500 260.500 

Overgedragen Winst (Verlies)  19.984  19.526 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1.398 1.398 
Voorzieningen voor risico’s en kosten  1.398  1.398 

Overige risico’s en kosten 1.398 1.398 
Schulden 11.902 12.301 
Schulden op ten hoogste één jaar  

Financiële schulden - -
Kredietinstellingen - -

Handelsschulden 948 1.595 
leveranciers 948 1.595 

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten 191 206 

belastingen 22  69  
bezoldigingen en sociale lasten 169 136 

Overige schulden 10.763 10.500 
Overlopende rekeningen     

TOTAAL DER PASSIVA 308.293 307.234



Resultaten rekening op 31 maart 2016
in ‘000 €

 31-03-2016  31-03-2015

Bedrijfsopbrengsten  9.468  8.967 
Omzet 9.188 8.759 
andere bedrijfsopbrengsten 279 208 

Bedrijfskosten  (8.154)  (8.199)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6.130 6.206 
Diensten en diverse goederen 1.009 1.096 
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 944 833 
afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en 
materiële vaste activa 40 35 

andere bedrijfskosten 30 29 
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 1.314 768 
Financiële opbrengsten  10.664  13.485 

Opbrengsten uit financiële vaste activa 9.318 12.042 
Opbrengsten uit vlottende activa 1.265 1.173 
andere financiële opbrengsten 81 270 

Financiële kosten  (406)  (132)
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering, handelsvorderingen 
[toevoegingen,(bestedigen)]
andere financiële kosten 406 132 

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór 
belasting 11.572 14.121 

Uitzonderlijke opbrengsten     
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa
andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten     
Waardeverminderingen op financiële vaste activa

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 11.572 14.121 
Belastingen op het resultaat  (251)  (81)

belastingen (251) (81)
Winst (Verlies) van het boekjaar 11.321 14.040 
Overbooking naar de belastingvrije reserves   
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 11.321 14.040 

RESULTAATVERWERKING  

Te bestemmen winst  30.847  33.551 
Te bestemmen winst van het boekjaar 11.321 14.040 
Overgedragen winst van het vorige boekjaar 19.526 19.512 

Toevoeging aan het eigen vermogen  1.000  4.425 
aan de overige reserves 1.000 4.425 

Over te dragen resultaat  19.984  19.526 
Over te dragen winst (19.984) (19.526)

Uit te keren winst  9.863  9.600 
vergoeding van het kapitaal (9.863) (9.600)
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Bijvoegsels en waarderingsregels

C 5.2 STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
in ‘000 € 

Concessies, octrooien 
licenties, enz

Aanschaffingswaarde per einde van vorige boekjaar 4 
Mutaties tijdens het boekjaar -

aanschaffingen -
Overdrachten en buitengebruikstellingen -
Overboeking van een post naar een andere -

Per einde van het boekjaar 4 
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van vorige boekjaar (2)

Mutaties tijdens het boekjaar
geboekt (1)
afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen -
verworven van derden -
Diversen -

Per einde van het boekjaar (3)
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 1

C 5.3 STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
in ‘000 €

Terreinen en 
gebouwen

Meubilair  en 
rollend materieel

Aanschaffingswaarde per einde van vorige boekjaar 8 232 
Mutaties tijdens het boekjaar

aanschaffingen - 50 
Overdrachten en buitengebruikstellingen - -
Overboeking van een post naar een andere - -

Per einde van het boekjaar 8 282 
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per einde van vorige boekjaar (3) (162)

Mutaties tijdens het boekjaar
geboekt - (39)
afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen - -
verworven van derden - -
Diversen - -

Per einde van het boekjaar (3) (202)
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 5 80



C 5.4 STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
in ‘000 €

Verbonden 
ondernemingen

Ondernemingen 
met deelnemings-

verhouding
Andere 

ondernmingen

Deelnemingen  
en aandelen

Deelnemingen  
en aandelen

Deelnemingen  
en aandelen

Deelnemingen en aandelen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 248.607 17.368 27.631 

Mutaties tijdens het boekjaar
aanschaffingen 1.409 160 7.658 
Overdrachten en buitengebruikstellingen () - -
Overboeking van een post naar een andere - - -

Per einde van het boekjaar 250.017 17.529 35.289 
Meerwaarde per einde van het boekjaar - - -

Mutaties tijdens het boekjaar
afgeboekt - - -

Per einde van het boekjaar - - -
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar (6.131) - (1.925)

Mutaties tijdens het boekjaar
geboekt - -
Teruggenomen - - -
verworven van derden - - -
afgeboekt na overdrachten en buitengebruik-
stellingen - - -

Overboeking van een post naar een andere - -
Per einde van het boekjaar (6.131) - (1.925)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 243.886 17.529 33.364 

Vorderingen
Nettoboekwaarde per einde van vorige boekjaar - - -

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen - - -
Terugbetalingen - - -
geboekte waardeverminderingen - - -
Teruggenomen waardeverminderingen - - -
Wisselkoersverchillen - - -
andere - - -

Per einde van het boekjaar - - -
Gecumuleerde waardeverminderingen 
opvorderingen per einde van het boekjaar
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C 5.5.1 DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE 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 Munt
Eigen 

vermogen
Netto- 

resultaat

Aantal % % per ( ‘000 ) ( ‘000 )

Finasucre Investments (Australia) 
Pty Ltd
PO box 500 122.833.643 100,00 - 31/03/2016 aUD 260.757 -
4670 brisbane - australië
Iscal Sugar N.V.
Chaussée de la Sucrerie 1 177.939.837 87,63 - 31/03/2016 eUR 74.616 10.969 
7643 Fontenoy
belgië - n° ent 0861251419
Devolder N.V.
avenue Herrmann-Debroux 40-42 5.735 100,00 - 31/03/2016 eUR 1.055 (12)
1160 brussel
belgië - n° ent 0422175969
Galactic N.V.
Place d’escanaffles 23 274.145 55,00 - 31/03/2016 eUR 11.759 2.526 
7760 escanaffles
belgië - n° ent 0408321795
S.G.D. SAS
250 rue Pierre bayle 730.076 51,29 32.59 31/03/2016 eUR 79.085 (79)
84911 avignon - Frankrijk
Naturex S.A.
250 rue Pierre bayle 41.961 0,45 23.10 31/12/2015 eUR 228.796 (24.570)
84911 avignon - Frankrijk
SC Galeries Royales Saint-Hubert
galerie du Roi 5 90.378 19,63 - 31/12/2015 eUR 26.563 272 
1000 brussel
belgië - n° ent  0866675697
SCA Galeries Royales Saint-Hubert
galerie du Roi 5 70.565 25,00 75.00 31/12/2015 eUR 31.188 881 
1000 brussel
belgië - n° ent 0452068302
JV KIN S.A.
Route d’esch 50 3.650 50,00 - 31/12/2015 eUR 8.211 491 
1470 luxemburg 
(groot Hertogdom luxemburg)
Compagnie Sucrière S.A.
bP 10 337.200 60,00 - 31/12/2015 CDF 34.853.621 (2.512.188)
Kwilu-ngongo (Democratische 
Republiek Congo)
Kwilu Briques SARL
bP 10 72.600 66,00 34.00 31/12/2015 CDF 764.714 (208.359)
Kwilu-ngongo (Democratische 
Republiek Congo)



C 5.6 GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
in ‘000 €

Boekjaar Vorig boekjaar

Overige geldbeleggingen
Aandelen   
boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag - -
Vastrentende effecten 945 1.221 
vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 945 1.221 
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen   
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van :

hoogstens één maand - -
meer dan één maand en hoogstens één jaar - -

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen - -

Overlopende rekeningen 
Kosten overgedragen naar volgend boekjaar 77 43 
interesten te ontvangen - -
aankopen in verband met volgend boekjaar 749 376

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 - -
geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 1.786 1.786 

Bedragen
Aantal 

aandelen

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde 1.786 1.786 
Op naam - -
gedematerialiseerde aandelen - -

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

Sa Wulfsdonck investment 45,86%
andere nominatieve aandeelhouders 54,14%

100,00%
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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 12 
geraamde belastingschulden 10 

Bezoldigingen en sociale lasten
vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -
andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 169 

Overlopende rekeningen
Te boeken financiële kosten

C 5.10 BEDRIJFSRESULTATEN
in ‘000 €

Boekjaar Vorig boekjaar

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum 11 11
gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9.4 9.4
aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 15.399 15.078

Personeelskosten
bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 583 593 
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 175 167 
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 56 54 
andere personeelskosten 47 19 
Ouderdoms- en overlevingspensioen 83 -

Voorzieningen voor risico’s en kosten
Toevoegingen - -
bestedingen en terugnemingen - -

Andere bedrijfskosten
bedrijfsbelatingen en -taksen 30 29 

Uitzendingskrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum - -
gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten - -
aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - -
Kosten voor de onderneming - -



C 5.11 FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN
in ‘000 € 

Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten
Meerwaarden op obligatieportefeuille - -
Wisselkoersverschillen en omrekeningsverschillen 75 262 
Meerwaarden op aandelen portefeuille - -
verkregen kortingen 4 3 
Diverse financiële producten 2 4 

Waardeverminderingen of vlottende activa
geboekt - -

Andere financiële kosten
Wisselverlies 89 3 
bankkosten - -
Diverse financiële kosten 40 13 
Minderwaarden op obligatieportefeuille 276 116 
Minderwaarden op aandelen portefeuille - -
intresten op voorschot met vaste termijn - -

C 5.12 BELASTINGEN EN TAKSEN
in ‘000 €

Boekjaar

Belastingen op het resultaat
Belastingen op het resultaat van het boekjaar 250 

verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 307 
geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 57 
geraamde belastingsoverschotten -

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren -
verschuldigde of betaalde belastingsupplementen -
geraamde belastingsuppl.of belasting waarvoor een voorziening werd gevormd 1 

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

Definitief belaste inkomsten 8.852 
notionële intrestaftrek 2.118 
Meerwaarden gerealiseerd op aandelen portefeuille -
niet toegestane uitgaven 133 
Waardevermindering op financiële vaste activa
Teruggenomen waardeverminderingen op deelnemingen -

Bronnen van belastingslatenties
actieve latenties 1.147 

andere actieve latenties : overdracht notionële interestaftrek 1.147
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Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden Boekjaar Vorig boekjaar

in rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
aan de onderneming (aftrekbaar) 848 1.125 
Door de onderneming 358 533 

ingehouden bedragen ten laste van derden als
bedrijfsvoorheffing 268 283 
Roerende voorheffing 1.301 1.318

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

C 5.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET 
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
in ‘000 €

Boekjaar Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen
Financiële vaste activa 243.886 242.476 

Deelnemingen 243.886 242.476 
Vorderingen 3.312 12.587 

Op meer dan één jaar - -
Op ten hoogste één jaar 3.312 12.587 

Schulden 424 424 
Op meer dan één jaar 424 424 

Financiële resultaten 9.474 12.184 
Opbrengsten uit financiële vaste activa 9.318 12.042 
Opbrengsten uit vlottende activa 156 143 

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Financiële vaste activa 17.529 17.368 

Deelnemingen 17.529 17.368 
achtergestelde vorderingen - -

Transacties met de verbonden ondernemingen buiten normale 
marktvoorwarden Nihil Nihil



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 onrechtstreeks 
gecontroleerd worden

Rechstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen ten laste van de resultatenrekening aan de 
bestuurders en zaakvoerders 378 

De commissaris en de personen met wie hij verbonden is
bezoldigingen van de commissaris 21 
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 BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE 
ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE COMMISSARIS 
EN DE PERSONEN MET WIE HIJ VERBONDEN IS
in ‘000 €

Boekjaar

Vermeldingen in toepassing van artikel 134, paragrafen 4  en 5 van het Wetboek van 
Vennootschappen

Bezoldigingen van de commissaris voor de uitoefening van een mandat als commissaris 
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan 
het hoofd staat

110

Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd 
bij deze groep door de commissaris

andere controleopdrachten -
andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten -

Belzodigingen van de personen met wie de commissaris verbonden is voor de  
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan  
de vennootschap aan het hoofd staat 

104

Bezoldigingen voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd 
bij deze groep door personen met wie de commissaris verbonden is

belastingadviesopdrachten -
andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten -

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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C 6  SOCIALE BALANS
in ‘000 €

Paritaire commissie die voor de onderneming bevoegd is : 200

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
Werknemers waarvoor de onderneming een Dimona-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het 

algemeen personeelregister

Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers

voltijds 7.8 4.8 3.0 
Deeltijds 3.3 1.3 2.0 
Totaal in voltijdse equivalenten (vTe) 9.4 5.1 4.3 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
voltijds 12.653 7.782 4.871 
Deeltijds 2.746 655 2.091 
Totaal 15.399 8.437 6.962 

Personeelskosten
voltijds 707.367 435.053 272.314 
Deeltijds 153.515 36.618 116.897 
Totaal 860.882 471.671 389.211 

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 29.426 14.419 15.007 

Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Tijdens het vorige boekjaar
gemiddeld aantal werknemers  in vTe 9.4 5.1 4.3 
aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 15.078 8.451 6.627 
Personeelskosten 833.199 516.084 317.116 
bedrag van de voordelen bovenop het loon 26.753 13.529 13.224 

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in VTE

Op de afsluitingdatum van het boekjaar
Aantal werknemers 7.0 4.0 9.2 
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 7.0 3.0 9.0 
Overeenkomst voor een bepaalde tijd - 1.0 0.2 

Volgens het geslacht en het studieniveau  
Mannen 4.0 2.0 4.9 
secundair onderwijs 2.0 2.0 2.9 
universitair onderwijs 2.0 - 2.0 
vrouwen 3.0 2.0 4.3 
secundair onderwijs 1.0 1.0 1.8 
hoger niet-universitair onderwijs - 1.0 0.5 
universitair onderwijs 2.0 - 2.0 

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 2.0 2.0 2.9 
bedienden 3.0 2.0 4.3 
arbeiders 2.0 - 2.0 



TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

1. Voltijds 2. Deeltijds 3.  Totaal in VTE

INGETREDEN
aantal werknemers waarvoor de onderneming een Dimona-
verklaring heeft ingediend of werden ingeschreven  in het 
algemeen personeelsregister
volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaaldetijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd

UITGETREDEN

C.7 SAMENVATTING VAN DE 
WAARDERINGSREGELS

ACTIVA

1.  Waarderingsregel die geldt voor alle vaste activa 

(behalve financiële vaste activa)

De vaste activa worden gewaardeerd tegen hun 

aanschaffingswaarde die overeenkomt met ofwel 

de aankoopprijs (inclusief bijbehorende kosten) of 

tegen de kostprijs of hun inbrengwaarde.

2. Oprichtingskosten

Zij worden afgeschreven op vijf jaar.

3. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa waarvan de gebruiks-

duur beperkt is, worden afgeschreven over hun  

gebruiksduur of vermoedelijk gebruik, nl. maximaal 

vijf jaar.

4. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa waarvan de gebruiks-

duur beperkt is, worden afgeschreven vanaf hun  

aankoopdatum of inbedrijfstelling.

De jaarlijkse afschrijvingspercentages worden lineair 

of degressief berekend in functie van de levensduur 

van de investeringen zoals hieronder wordt bepaald:

•	 Meubilair:   10 jaar

•	 Kantoormaterieel: 5 jaar

•	 Hardware:  4 jaar

•	 Rollend materieel: 5 jaar

De materiële vaste activa waarvan het gebruik niet 

beperkt is in de tijd zijn onderworpen aan een waar-

devermindering in geval van minwaarde of duurzame 

waardevermindering.

er kunnen bijkomende, uitzonderlijke of versnelde 

afschrijvingen toegepast worden conform de fiscale 

bepalingen of als gevolg van veranderingen in de 

economische of technologische omstandigheden.

5. Financiële vaste activa

De participaties, aandelen en deelbewijzen worden 

gewaardeerd tegen hun aanschaffingsprijs, exclusief 

bijbehorende kosten, na aftrek van de bijbehorende 

waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast wan-

neer de geschatte waarde van een aandeel lager 

ligt dan de inventariswaarde, voor zover de aldus  

vastgestelde minwaarde van blijvend aard is.
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Wanneer de waarde van de financiële een zeker 

overschot vertoont dat duurzaam is ten opzichte van 

de oorspronkelijke boekwaarde, kan een herwaarde-

ring worden uitgevoerd.

6.  Vorderingen op meer dan één jaar - vorderingen 

op ten hoogste één jaar

De vorderingen worden in de balans opgenomen 

tegen hun nominale waarde. De vorderingen in 

vreemde valuta worden geboekt in eUR gedurende 

de dag op het moment van de operatie, en geëva-

lueerd tegen de wisselkoers bij de afsluiting van 

het boekjaar. Waardeverminderingen kunnen op de  

vorderingen toegepast worden wanneer de terug-

betaling op de vervaldag, voor een gedeelte of het 

geheel, onzeker is of in vraag gesteld wordt.

7. 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 waar-

deverminderingen toegepast, wanneer hun realisa-

tiewaarde lager ligt dan hun boekwaarde. 

Wat de aandelen met vast inkomen betreft, direct 

of via collectieve beleggingsinstrumenten bijgehou-

den, waarvoor een regelmatige notering of een vlotte 

markt bestaat, is de genomen waarde deze van de 

markt bij het afsluiten van het boekjaar.

8. Regularisatierekeningen van activa

De gemaakte kosten tijdens het boekjaar, maar die 

niet geheel of gedeeltelijk geboekt kunnen worden 

bij een later boekjaar, worden gewaardeerd door een 

proportionele regel toe te passen. De inkomsten of 

fracties ervan waarvan de inning pas plaatsvindt in 

de loop van een of meerdere volgende boekjaren, 

maar die betrekking hebben op het boekjaar in kwes-

tie, worden gewaardeerd tegen het bedrag van het 

aandeel dat betrekking heeft op dit boekjaar.

9.  Waarderingsregel die geldt voor alle activa en 

passiva in vreemde valuta

evaluatie van de tegoeden, schulden en vreemde 

valuta: activa en passiva in vreemde valuta worden 

in principe gewaardeerd tegen de wisselkoers bij de 

sluiting van het boekjaar, rekening houdend met de 

eventuele wisselkoersrisico’s. De wisselkoersver-

schillen worden geboekt in de resultatenrekening.

PASSIVA

10. Kapitaalsubsidies

Kapitaalsubsidies vormen het voorwerp van een 

trapsgewijze vermindering volgens het ritme van 

de overname van de afschrijvingen die horen bij de 

activa voor de aanwerving waarvan ze verkregen 

werden.

11. Voorzieningen voor risico’s en kosten

bij de afsluiting van elk boekjaar onderzoek de Raad 

van bestuur de aan te leggen provisies om de voor-

ziene risico’s, lasten of eventuele verliezen te dekken 

die ontstaan in de loop van het boekjaar en de voor-

gaande boekjaren.

De provisies met betrekking tot voorgaande boekja-

ren worden regelmatig herzien en overgenomen in 

de resultaten indien ze niet meer nodig zijn.

12.  Schulden op meer dan één jaar - 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 resul-

taten teruggenomen als zij geen verdere reden meer 

hebben.

13. Regularisatierekening van passiva

De kosten of fracties van kosten met betrekking tot 

het boekjaar, maar die pas betaald worden in een  

later boekjaar, worden gewaardeerd tegen het  

bedrag dat betrekking heeft op het boekjaar.

inkomsten ontvangen gedurende het boekjaar, maar 

die geheel of gedeeltelijk geboekt moeten worden in 

een later boekjaar, worden eveneens gewaardeerd 

tegen het bedrag dat moet worden beschouwd als 

inkomsten voor het latere boekjaar.

De opbrengsten waarvan de feitelijke inning onzeker 

is, worden eveneens ondergebracht in deze rubriek.

14. Aanvullende pensioenregeling

Ongeacht de pensioenstelsels waarin de wettelijke 

bepalingen voorzien, voerde de vennootschap voor 

haar kaderpersoneel en bedienden een aanvullend 

pensioenstelsel in.

Hiervoor sloot ze groepsverzekeringscontracten die 

worden gespijsd met de bijdragen ten laste van de 

verzekerden en bijdragen ten laste van de werkgever.

15. Afwijking van de waarderingsregels

De schuldvordering van € 1,4 miljoen (rubriek ‘Schuld-

vorderingen op meer dan een jaar’ van de balans) op 

de Congolese Staat is het resultaat van een retrocessie  

overeenkomst van 60% van de aandelen van Compa-

gnie Sucrière die werd ondertekend in 1977. Ze wordt 

beschouwd als volledig invorderbaar; we kunnen ons 

echter niet uitspreken over een precies tijdschema. 

Naturex
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FINASUCRE 
HERRMANN-DEBROUXLAAN 40-42

1160 BRUSSEL – BELGIË
TEL. +32 (0)2 661 1911 

WWW.FINASUCRE.COM

Vennootschappen

ISCAL SUGAR 

Maatschappelijke zetel : 

Fabriek van Fontenoy

Chaussée de la Sucrerie 1

7643 Fontenoy - België

Tel. +32 (0)69 871 711  

Opslag- en verpakkingsafdeling 

Route d’Hacquegnies 2

7911 Frasnes-lez-Buissenal  

België

Tel. +32 (0)69 875 023 

www.iscalsugar.com

ISCAL SUGAR B.V.

Zuiveringweg 14

8243 PZ Lelystad - Holland

Tel. +31 320 254 344 

www.iscalsugar.nl

ISCAL SUGAR CARAMEL 

Parc Initialis

Boulevard Initialis 5

7000 Mons - België

Tel. +32 (065) 394 940 

www.iscalsugar.com

S.G.D. (Naturex)

250 rue Pierre Bayle BP 81218

84911 Avignon - Frankrijk

Tel. +33 (4) 90 23 96 89

www.naturex.com

BUNDABERG SUGAR 

4 Gavin Street - Bundaberg

Queensland 4670 – Australië

Tel. +61 (0)7 4150 8500 

147 Wharf Street – Brisbane

Queensland 4000 – Australië

Tel. +61 (0)7 3835 8400

www.bundysugar.com.au

BUNDABERG WALKERS 

ENGINEERING 

4 Gavin street - Bundaberg

Queensland 4670 - Australië

Tel. +61 (0)7 4150 8700 

www.bfel.com.au

COMPAGNIE SUCRIERE 

BP 10 Kwilu-Ngongo 

Democratische Republiek Congo 

Contact in België :

Tel. +32 (0)2 661 1911 

JV KIN 

50 route d’Esch

1470 Luxemburg

Groothertogdom Luxemburg

Tel. +352 447 838 

GALACTIC 

Allée de la Recherche 4

1070 Brussel - België

Tel. +32 (0)2 332 1400  

Usines : 

Place d’Escanaffles 23

7760 Escanaffles - België

Tel. +32 (0)69 454 921 

www.lactic.com

West Silver Spring Drive 2700

Milwaukee WI 53209 - Verenigde 

Staten 

Tel. +1 414 462 1990 

www.lactic-us.com

FUTERRO 

rue du Renouveau 1

BE-7760 Escanaffles - België

Tel. +32 (0)69 452 276 

www.futerro.com

ANHUI COFCO BIOCHEMICALS & 

GALACTIC LACTIC ACID CO.

1 Cofco Avenue. Bengbu 233010

Anhui Province - Volksrepubliek 

China

Tel. +86 552 2081 288 

www.bglactic.com

DEVOLDER 

Herrmann-Debrouxlaan 40-42

1160 Brussel - België

Tel. +32 (0)2 661 1913  




