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De activiteit van de vennootschap beperkt zich tot het aanhouden van een 
minderheidsparticipatie in “Sucrerie de Kiliba”.  Sucrerie de Kiliba (afgekort Sucki) 
omvat de exploitatie van een suikerplantage en –raffinaderij in de Democratische 
Republiek Congo.  Ingevolge de economische en politieke situatie aldaar zijn de 
activiteiten van Sucki stilgevallen in 1996.   
Intussen blijft de activiteit van Sucraf beperkt tot het aanhouden van deze participatie. 
De hiermee verband houdende algemene kosten werden in de bedrijfskosten geboekt.  
 
Wij houden eraan u te melden dat tussen Sucraf en de aandeelhouder Suiker Export 
een overeenkomst werd afgesloten voor een kwijtschelding van schuld onder 
voorwaarde van "terugkeer in beteren doen" ("retour à meilleure fortune"). Het gaat 
hier over een bedrag van 90.388,64 EUR. Dit bedrag werd als uitzonderlijke 
opbrengst opgenomen in de jaarrekening per 31/12/2007. 
 
1. Resultaten 1ste semester 2008 (in (‘000) EUR)  
 
 30/06/2008 31/12/2007 

( 12 maanden ) 
30/06/2007 

( 6 maanden ) 

Omzet -    -    -    

Bedrijfsresultaat (53) (90) (26) 

Financieel resultaat        -    -    -    

Uitzonderlijk resultaat     -     90      -   

Netto-resultaat (53) 0 (26) 

Per aandeel (Euro) (0,10) 0.00 (0,05) 
 
2. Toelichting  
 
2.1 Omzet : Nihil 

2.2 Bedrijfsresultaat  

Het bedrijfsresultaat omvat de algemene administratieve kosten en de kosten 
verbonden aan de algemene vergadering. 

2.3 Financieel resultaat : Nihil 

2.4 Uitzonderlijk resultaat : Nihil 
 
De in dit verslag opgenomen cijfers per 31/12/2007 betreffen de cijfers volgens de 
goedgekeurde en neergelegde jaarrekening van de vennootschap. De cijfers 
verschillen van deze die eerder werden gepubliceerd in het jaarcommuniqué over 
boekjaar 2007. Het verschil betreft de bovenvermelde kwijtschelding van schuld 
dewelke als uitzonderlijk resultaat werd opgenomen in de definitieve jaarrekening van 
de vennootschap per 31/12/2007.  
  



3. Vooruitzichten  
Ook voor het tweede semester 2008 wordt geen omzet verwacht.  
De algemene kosten zullen tot het strikte minimum beperkt blijven. 
Tijdens de afgelopen periode heeft de activiteit van Sucraf zich geconcentreerd op de 
eventuele mogelijkheden voor het heropstarten van de activiteiten van Sucrerie de 
Kiliba. 
Deze inspanningen worden momenteel verdergezet en door de herverkiezing van 
Joseph Kabila als President van de Democratische Republiek Congo en het 
economisch gunstige klimaat voor grondstoffen in het algemeen en 
landbouwproducten in het bijzonder, hopen wij tot een positief resultaat te kunnen 
komen. 
Een beperkte activiteit was mogelijk dankzij de kredieten toegestaan door de 
Congolese overheid sinds 2003. Voor 2008 wordt een bedrag van 263.054.412 
Congolese frank (+/- 500.000 USD) voorzien in het Congolese staatsbudget en wij 
hopen dat dit bedrag in de komende maanden beschikbaar zal zijn. Hierdoor zal het 
onderhoud van de productie- en landbouwmachines kunnen verdergezet worden en 
zullen er opnieuw werken in de suikerplantage kunnen uitgevoerd worden. 
Er worden stappen ondernomen om een vrijstelling van douanerechten te bekomen 
voor wat betreft de in september 2007 verkregen importvergunning voor 60.000 ton 
suiker, hernieuwbaar over een periode van 4 jaar. Hierdoor zou het mogelijk worden 
om een commerciële activiteit te ontwikkelen in een noodlijdende zone en om 
financiële inkomsten voor Sucrerie de Kiliba te verzekeren. 
 
Sinds de algemene vergadering van 9 juni 2008 is er geen verder nieuws te melden 
inzake de evolutie van de financiering nodig voor het volledig heropstarten van 
Sucrerie de Kiliba. 
 
4. Financiële kalender 
Volgende gewone algemene vergadering aandeelhouders     8 juni 2009  
Bekendmaking resultaat september 2008        4° week oktober 2008 
Bekendmaking resultaat december 2008         4° week februari 2009 
 
5. Informatie over de financiële dienstverlening 
Dexia Bank, Meir 85, 2000 Antwerpen. 
Kapitaal : 440.000 aandelen en 110.000 winstbewijzen. 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met : 
Secretariaat Sucraf 
Tel :  +32-03-285.39.51 
Fax :  +32-03-285.39.90 
 


