Persbericht : 29/04/2011
Gereglementeerde informatie
SA SUCRAF NV
Generaal Lemanstraat 74
2600 BERCHEM
Jaarcommuniqué boekjaar 2010
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 224 kEUR ten belope van de opgelopen kosten van het
boekjaar. Dit bedrag werd als uitzonderlijke opbrengst opgenomen in de jaarrekening
per 31/12/2010.
Ter herinnering, in de vorige boekjaren vonden kwijtscheldingen van schuld plaats
voor een totaal bedrag van 485 kEUR (in 2007 : 90 kEUR, in 2008 : 174 kEUR, in
2009 : 221 kEUR). Tesamen met de kwijtschelding van schuld in boekjaar 2010
bedraagt de totale kwijtschelding nu 709 kEUR.
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2. Toelichting
2.1 Omzet : Nihil
2.2 Bedrijfsresultaat/uitzonderlijk resultaat.
Het bedrijfsresultaat omvat de algemene administratieve kosten en de kosten
verbonden aan de algemene vergadering voor een totaal bedrag van 222 kEUR.

Er werd een aanvullende waardevermindering ad 963 kEUR geboekt op de
deelneming in Sucrerie de Kiliba. De globale netto resultaatsimpact daarvan is nihil,
omdat een in het verleden aangelegde voorziening voor overige risico‟s en kosten ad
963 kEUR, ter indekking van de onzekere situatie en bijbehorende risico‟s en kosten
van Sucki, werd teruggenomen ten gunste van het bedrijfsresultaat. De aanvullende
waardevermindering werd in de resultatenrekening verwerkt als uitzonderlijke kost.
Het uitzonderlijk resultaat bestaat voorts uit uitzonderlijke opbrengsten ad 224 kEUR
i.v.m. kwijtschelding schuld Suiker Export onder voorwaarde van "terugkeer in
beteren doen".
2.3 Financieel resultaat : Nihil
3. Audit.
De audit over bovenvermelde cijfers werd nog niet afgesloten.
Rekening houdende met de aanzienlijke onzekerheid inzake de waardering van de
deelneming in (788 kEUR) en de vordering op (889 kEUR) “Sucrerie de Kiliba-Sucki
SARL”, is de commissaris zinnens om zoals vorig boekjaar een onthoudende
verklaring over de jaarrekening van het boekjaar 2010 af te leveren.
4. Situatie 2010/ vooruitzichten.
Ook voor volgend boekjaar wordt geen omzet verwacht.
De algemene kosten zullen tot het strikte minimum beperkt blijven.
Tijdens het boekjaar 2010 kenden de activiteiten van Sucrerie de Kiliba geen
noemenswaardige evolutie in vergelijking met vorig boekjaar.
De 342 personeelsleden die nog in dienst zijn hebben de uitbreidingswerken van de
kwekerij - momenteel 42,17 Ha - verdergezet en zij hebben gezorgd voor de
onderhoudswerken en de bewaking van de fabriek en het materiaal.
Tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur van Sucrerie de Kiliba gehouden in
maart en november 2010 in Kinshasa werden volgende beslissingen genomen :
- Voorlegging ter goedkeuring aan de algemene vergadering van de
jaarrekening van Sucrerie de Kiliba afgesloten op 31.12.2009 geauditeerd door
Price Waterhouse Coopers. PWC heeft een onthoudende verklaring gegeven
over deze jaarrekening. Deze jaarrekening werd – onder voorbehoud –
goedgekeurd door de algemene vergadering van Sucki dd. 25.11.2010.
- Aanstelling van Dhr. Etienne Kasama als afgevaardigd bestuurder ingevolge
het tragisch overlijden van Dhr. Faustin Kahegeshe.
- Beslissing om het industrieel en landbouwmateriaal van Sucrerie de Kiliba te
verhuren aan een nieuw op te richten maatschappij met het oog op het
heropstarten van de activiteiten van Sucrerie de Kiliba.
Tot op heden werd de nieuwe vennootschap nog niet opgericht.
Wij verwijzen hiervoor tevens naar ons persbericht gepubliceerd op 16.3.2011.

4. Financiële kalender
Volgende gewone algemene vergadering aandeelhouders 14 juni 2011
Bekendmaking resultaat Q1/2011
eerste helft mei 2011
Bekendmaking resultaat Q2/2011
augustus 2011
Bekendmaking resultaat Q3/2011
november 2011
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

