
Overnames zaten nog niet 
volledig in de cijfers van 2017

Via oVernames Verhoogde de plantage-
groep haar areaal (deel van de groep) met 
30,4 % tot 71.865 hectare. Doordat sommi-
ge acquisities nog niet over de volledige 12 
maanden van het jaar geconsolideerd wer-
den in 2017, komt het volledige potentieel 
van die acquisities nog niet tot uiting in de 
cijfers. Het gaat over de verhoging van de 
participatie in PT Agro Muko (vanaf 1 maart 
2017) en de overname van PT Dendymarker 
(vanaf 1 augustus 2017).

In de tabel geven we een overzicht van 
de productiecijfers van de verschillende 
producten, evenals van hun gemiddelde 
prijzen. De lagere rubberproductie is het 
gevolg van de verkoop van de plantage Gal-
ley Reach medio 2016.

De daling van de theeproductie is een 
gevolg van een kleiner aantal uren zonne-
schijn, de hogere bananenproductie kwam 
er deels door het hogere rendement van 
de nieuwe aanplantingen. We merken op 
dat de palmolieproductiecijfers van Agro 
Muko reeds voordien in de cijfers van 
Sipef verwerkt waren, vandaar de geringe 
toename van die productiecijfers. In de re-
sultatenrekening is er wel een verschil, in 

die zin dat Agro Muko nu vol-
ledig geconsolideerd wordt, 
terwijl voorheen het resultaat 
tot uiting kwam onder de post 
bijdrage uit equivalentie. Die 
bijdrage uit equivalentie daalt 
dan ook in 2017.

De resultatenrekening 
toont een heel gunstige evo-
lutie, waarbij we vooral de 
nadruk leggen op de bijna ver-
dubbeling van de bedrijfswinst 
tot 90,261 miljoen dollar.

Het financieel resultaat 
verbeterde door positieve 
wisselkoersverschillen. De be-
lastingen namen toe door het 
hogere resultaat voor belastin-
gen. De aankoop van een bijkomend belang 

in Agro Muko vond plaats 
aan een waardering die 
hoger lag dan de waarde in 
de boeken van Sipef, waar-
door het oorspronkelijke 
belang geherwaardeerd 
moest worden, met een po-
sitieve impact van 79,324 
miljoen dollar. Het nettore-
sultaat, deel van de groep, 
kwam dan ook fors hoger 
uit en steeg tot 139,663 mil-
joen dollar.

Zonder die herwaar-
dering kwam de winst uit 
op 64,481 miljoen dollar, 
+ 61,7 % versus 2016. Per 
aandeel is dat 6,56 dollar en 
5,25 in euro.

Voor 2018 gaat Sipef uit 
van een stijging van de pal-
molieproductie met 9 %. 

Sipef heeft nu al 41 % van haar verwachte 
productie verkocht aan 741 dollar per ton, 
een jaar geleden op hetzelfde ogenblik had 
het al 39 % verkocht aan 785 dollar per ton.

Voor rubber zijn de prijsvooruitzichten 
eveneens iets minder gunstig: 15 % van het 
verwachte volume werd al verkocht aan 
gemiddeld 1.638 dollar per ton, gevoelig la-
ger dan de 2.236 dollar per ton op hetzelfde 
tijdstip in 2017.

Combineren we de verwachting van een 
hogere palmolieproductie met de lagere 
prijzen voor een deel van de productie van 
palmolie en rubber, dan mogen we van-
daag voor 2018 niet onmiddellijk uitgaan 
van een veel hoger resultaat. Het blijft af-
wachten natuurlijk op de evolutie in de 
rest van het jaar, zowel qua productie als 
qua prijzen. We merken ook nog op dat PT 
Dendymarker een verlieslatende plantage 
is, zodat de volledige consolidatie in 2018 
niet direct veel positiefs zal bijdragen. De 
turnaround ervan kan wel belangrijk zijn, 
maar zal niet op korte termijn gerealiseerd 
kunnen worden.

Maar het is niet omdat de winst niet 
zou stijgen, dat het aandeel niet aantrek-
kelijk kan zijn. Een kleine, zoals steeds 
conservatieve, berekening leert dat we het 
cash-flowrendement (vrije cash-flow ge-
deeld door marktkapitalisatie) tussen 7,5 % 
en 8,5 % mogen schatten, wat helemaal 
niet onaantrekkelijk is. We schreven eerder 
al (zie Beste Belegger september 2017) dat 
het aandeel een plaatsje verdient in elke 
portefeuille, een mening die we ook van-
daag nog verdedigen.

Gert De Mesure
Redactie 16 februari 2018

Koers Sipef 63,40 euro
www.sipef.be
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Sipef plukt de eerste vruchten van de externe groei

Productie in mio ton Productie in ton Prijs in USD/ton
 2016 2017 Δ16/17 2016 2017 Δ16/17
Palmolie 297.705 330.958 11,2 % 700 715 2,1 %
Rubber 9.192 8.179 -11,0 % 1.605 1.995 24,3 %
Thee 2.940 2.402 -18,3 % 2.298 2.804 22,0 %
Bananen 24.991 29.772 19,1 % 905 899 -0,7 %

Cijfers in miljoen USD 2016 2017 Δ16/17
Omzet 266,962 321,641 20,5 %
Brutowinst 73,792 120,474 63,3 %
     Palmolie 67,592 110,763 63,9 %
     Rubber 0,048 3,324 n.r.
     Thee 0,842 1,116 32,5 %
     Bananen 3,526 3,827 8,5 %
     Corporate 1,784 1,444 -19,1 %
Bedrijfswinst 47,479 90,261 90,1 %
Financieel resultaat -1,453 -0,319 n.r.
Belastingen -12,384 -24,045 n.r.
Bijdrage equivalentie 9,059 3,137 -65,4 %
Herwaardering 0,000 79,324 n.r.
Nettowinst 42,701 148,358 247,4 %
Nettowinst, deel groep 39,874 139,663 250,3 %

“Voor 2018 gaat Sipef uit van een stijging 
van de palmolieproductie met 9.”
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