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• De totale palmolieproductie van de Groep groeide met 5,4% tegenover 2019. 

• Alle productie-eenheden van de Groep zijn operationeel gebleven, zonder verlies van volume of rendement, ondanks 

covid-19. 

• De palmolieproductie in Indonesië was nagenoeg stabiel (+0,7%): in Noord-Sumatra bleef het herstel van de droogte van 

vorig jaar beperkt, terwijl in de expansieregio’s de productiegroei zich doorzette. 

• De door de vulkaanuitbarstingen van vorig jaar getroffen plantages in Hargy Oil Palms in Papoea-Nieuw-Guinea 

herstelden zich waardoor de totale palmolieproductie van HOPL met 14,9% toenam. 

• Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, na belastingen, kwam uit op KUSD 14 122, tegenover een verlies van KUSD 

 -8 004 vorig jaar. Deze ommekeer was voornamelijk te danken aan de sterk herstelde palmolieprijzen tijdens het tweede 

semester. 

• De investeringsprogramma’s met betrekking tot de expansie in Zuid-Sumatra in Indonesië, werden in 2020 gestaag 

verdergezet. De gecultiveerde hectares in Musi Rawas groeiden aan met 1 811 hectare tot een totale oppervlakte van  

14 014 hectare. Er werden tevens 5 207 hectare herplant in de nabijgelegen Dendymarker-plantage. 

• De totale investeringsuitgaven, die tijdelijk werden vertraagd door covid-19 gerelateerde logistieke problemen, 

bedroegen KUSD 51 763, terwijl de nettoschuld daalde tot KUSD 151 165 (2019: 164 623). 

• De buitensporige overheidsheffingen op Indonesische palmolieleveringen beperken het winstpotentieel van de Groep. 

• Door de sterke markt en goede productieverwachtingen is er een vooruitzicht op betere resultaten in 2021. 

• In lijn met de 30% ‘pay-out ratio’ van vorige jaren stelt de raad van bestuur voor om een brutodividend van EUR 0,35 per 

aandeel, betaalbaar op 7 juli 2021, goed te keuren. 

• Als RSPO-conforme producent blijft SIPEF gecertificeerde “segregated” duurzame palmolie leveren aan de Europese en 

Aziatische markten. 
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1. Beheersverslag 
 

1.1. Groepsproducties 
  

  Groepsproducties   
   
  2020 (in ton) Eigen Derden Q4/20 YoY%   Eigen Derden YTD  

Q4/20 
YoY%   

  Palmolie 68 567 13 690 82 257 5,45%   271 472 57 812 329 284 5,37%   

  Rubber 1 343  260 1 603 7,58%   5 300  711 6 011 -4,98%   

  Thee  686  79  765 33,98%   2 664  98 2 762 18,49%   

  Bananen 7 353  0 7 353 -14,13%   31 158  0 31 158 -5,15%   

             
  

  2019 (in ton) Eigen Derden Q4/19   Eigen Derden YTD  
Q4/19 

   

  Palmolie 65 587 12 422 78 009   264 641 47 873 312 514 
   

  Rubber 1 194  296 1 490   5 495  831 6 326 
   

  Thee  571  0  571   2 331  0 2 331 
   

  Bananen 8 563  0 8 563   32 849  0 32 849 
   

    

  
    

  

 
Het coronavirus heeft ook in het vierde trimester voor alle activiteiten van de Groep een aanhoudende druk 
veroorzaakt op de dagelijkse beleidsvoering van de plantages en de fabrieken in alle landen waarin SIPEF 
aanwezig is. Toch heeft covid-19 geen wezenlijke impact gehad op de producties van de Groep. 
 
Tijdens de laatste drie kwartalen van 2020 kende Sumatra, Indonesië een aanhoudend en zeer gelijkmatig 
neerslagpatroon, waarbij de gemiddelde neerslagvolumes de lange termijngemiddelden ruimschoots 
overschreden. Hierdoor konden stijgende vruchtenvolumes worden opgetekend in alle oliepalmplantages van 
de SIPEF-groep met uitzondering van de mature plantages van de Tolan Tiga groep in Noord-Sumatra (-11,1% 
tegenover het vierde trimester van vorig jaar). Daar was het herstel van de droogte van vorig jaar beperkter 
en bleven de gemiddelde gewichten van de vruchten, vooral in de oudere palmen, lager. 
 
In de mature plantages van UMW/TUM werd het herstel van de productie bestendigd (+1,8%). Na drie jaar 
van lagere rendementen per hectare, zijn de effecten van onevenwichtige bemestingspatronen zo goed als 
overwonnen. De gunstige weersomstandigheden zorgden ook voor een sterke groei in de jonge mature 
aanplanten in Zuid-Sumatra.  Er werden vruchtenvolumes geproduceerd die 49,6% hoger waren dan hetzelfde 
kwartaal vorig jaar. 
 
Door de gelijkmatige en overvloedige neerslag in vergelijking met de langetermijngemiddelden, bevatten de 
vruchten meer vocht.  De olie-extractiepercentages (OER) in de fabrieken in Sumatra waren dan ook over het 
algemeen lager dan vorig jaar. De fabriek in Dendymarker vormt hierop een uitzondering: de jonge, olierijke 
vruchten van Musi Rawas nemen een steeds groter aandeel in en drijven het OER-percentage geleidelijk 
verder op. Deze algemeen lagere OER verklaart dat de palmolievolumes slechts met 0,1% aangroeiden op 
jaarbasis, terwijl de eigen vruchtenvolumes van de Indonesische activiteiten met 3,4% stegen.  
 
In Hargy Oil Palms Ltd in Papoea-Nieuw-Guinea zijn bijna 3 000 hectare mature palmarealen nog steeds 
herstellende van de drie vulkaanuitbarstingen van de tweede jaarhelft van 2019. Door gelijkmatige neerslag 
groeide de oogst wel met 36,4% tegenover de vruchtenvolumes van het vierde kwartaal van vorig jaar. De 
corresponderende stijging van de geoogste volumes van de omliggende boeren was 5,0%.  



SIPEF - Kasteel Calesberg - 2900 Schoten 
RPR Antwerpen / BTW BE 0404 491 285                                                                                                                                                                                  p. 3 of  20 
 

Op jaarbasis groeide de totale vruchtenproductie van Hargy Oil Palms Ltd met 8,9%. De efficiëntie van de 
palmoliefabrieken was het hele jaar uitzonderlijk goed (gemiddeld 24,6%). Ze piekte naar een gemiddelde 
OER van 25,2% in het vierde kwartaal, waardoor de totale jaarproductie van palmolie vanuit Papoea-Nieuw-
Guinea steeg met 14,9% tegenover 2019. 
 
De totale palmolieproductie van de Groep groeide tegenover het vierde kwartaal en de volledige 12 maanden 
van 2019 met respectievelijk 5,5% en 5,4%. 
 
De gunstige weersomstandigheden in het vierde kwartaal zorgden ervoor dat de rubberproductie in de Groep 
steeg met 7,6% tegenover dezelfde referentieperiode van vorig jaar. Hierdoor kwam de daling van de 
productie van de Groep op jaarbasis uiteindelijk neer op 5,0% terwijl deze op het einde van het derde kwartaal 
nog 8,9% bedroeg. Er zijn echter grote verschillen tussen enerzijds de plantages van Noord-Sumatra en Agro 
Muko, waar de productie verder onder invloed van het Pestalotiopsis-schimmel daalde, en anderzijds de MAS-
plantage van Melania. Deze laatste kende, dankzij een goede bladzetting, een stijging van de productie met 
56,9% in het vierde kwartaal en 13,3% op jaarbasis. 
 
Gelijkmatige neerslag en gunstige groeiomstandigheden voor de theestruiken verhoogden de bladgroei.  In 
het vierde trimester, piekte de zwarte theeproductie met een stijging van 20,1%. Het jaar werd afgesloten 
met een productiestijging van 14,3%. Door de recente ondertekening van contracten met omliggende boeren, 
kon bovendien worden overgegaan tot de lokale verkoop van de eerste tonnen zwarte thee vervaardigd van 
de door deze boeren geleverde theeblaadjes. 
 
Door een klimatologische vertraging van de rijpingscyclus, daalde de geëxporteerde bananenproductie in 
Ivoorkust in het vierde trimester met 14,1% tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Hierdoor eindigde ook 
de jaarproductie met een deficit van 5,2% tegenover 2019 
 
 

1.2. Markten  
 

                  

 Gemiddelde marktprijzen   

    

  In USD/ton   

 
YTD Q4/20 

 

 YTD Q4/19  

  

  Palmolie CIF Rotterdam*    715    566    

  Rubber RSS3 FOB Singapore**   1 728    1 640    

  Thee Mombasa**   2 004   2 226    

  Bananen CFR Europa***    628    662    

  

 
* Oil World Price Data  
** World Bank Commodity Price Data (updated database) 
*** CIRAD Price Data (in EUR) 

            

 
 
Het vierde kwartaal kende voornamelijk een stortvloed van gunstige inputs voor zowel de palmolie als de 
gehele plantaardige oliën-industrie. Gedurende de hele zomer was de vraag goed geweest. Aangezien de 
afzetmarkten (consumerende landen) nauwelijks voorraden hadden om op terug te vallen, omdat alle 
ingevoerde producten geconsumeerd waren, zette deze sterke vraaggolf zich door in het laatste kwartaal.  
 
De wereldwijde palmolieproductie viel maand na maand enigszins tegen ten opzichte van de verwachtingen.  
Ook de oogsten van andere oliehoudende gewassen bleken minder goed te zijn dan eerder was  
aangekondigd. De snelle export veroorzaakte een sterke voorraadafbouw aangevoerd door de markt van de 
zonnebloemolie. Rusland voerde een exporttaks in, aanvankelijk op zonnebloempitten, maar al snel volgde 
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zonnebloemolie. Het was het begin van meer uitvoerbelastingen/heffingen die de prijzen op de wereldmarkt 
voor plantaardige oliën verder opdreven. 
 
De grootste impact kwam van de Indonesische uitvoerheffing, die aanvankelijk werd verhoogd van USD 50 tot 
USD 55 per ton, om het B30 biodieselmandaat te financieren. In de loop van het vierde kwartaal werd de 
palmolie-gasolie spread (POGO) echter nog groter. De Indonesische regering was het B30-mengprogramma 
zeer goedgezind. Ze voerde een verregaand systeem van uitvoerheffingen in vanaf 10 december 2020. Dit 
hield in dat, in combinatie met een eerder ingevoerd stelsel van toenemende uitvoerheffingen, bijna alle 
opbrengsten van prijzen boven USD 700 door de regering worden geïnd, waarbij de uitvoerheffing (in januari 
USD 225 per ton) in de eerste plaats moet worden gebruikt om het B30-programma te financieren, en de 
uitvoertaks (in januari USD 74 per ton) de regering ondersteunt. 
 
De invoering van de verhoging van de uitvoerheffing was al een tijdje aan het sluimeren en in Indonesië waren 
de voorraden zeer laag. Vanaf januari herintroduceerde Maleisië ook zijn heffing van 7% op extra opbrengsten 
op ruwe palmolie (“Crude Palm Oil”, CPO). Dat leidde tot een massale export in december en bijgevolg tot de 
laagste voorraden die de Maleisische industrie sinds 2007 heeft gekend, en dat op een moment waarop de 
voorraden, gezien de oogstcyclus, gewoonlijk pieken.  
 
Tegelijkertijd hadden de markten te maken met kleinere oogsten voor soja en zonnebloempitten, maar ook 
voor maïs en tarwe. Voor vele landbouwgrondstoffen brak een periode van stijgende markten aan. Het 
weerfenomeen La Niña zorgde voor meer droge plekken in Latijns-Amerika, waar de sojaoogst werd getroffen, 
en overstromingen troffen de oliepalmplantages in Zuidoost-Azië. 
 
Al bij al was het een “volmaakte storm” voor de oliemarkten, die gevolgd werd door een grote toestroom van 
geld van de financiële markten, wat de rally verder aanwakkerde. 
 
De prijs van palmolie steeg sterk van USD 710 eind september naar USD 965 tegen het einde van het jaar, het 
hoogste niveau sinds 2012. 
 
De markt voor palmpitolie (“Palm Kernel Oil”, PKO) volgde de palmoliemarkt. 2020 was tot dusver zeer 
gematigd geweest voor de PKO-markt, waar de voorraden in de landen van oorsprong alle optimisme in de 
kiem smoorde. De productiekrimp in palmolie was echter uiteindelijk voelbaar in het vierde kwartaal, en ook 
in de laurine-oliënmarkt. De PKO prijs steeg van USD 750 naar USD 1 250 en de meerprijs bovenop palmolie 
nam toe. 
 
De handel in rubber begon te versterken in het vierde kwartaal na de prijsstijging in het derde kwartaal. De 
nieuwe niveaus lagen boven de volledige kostprijs voor de rubberkwaliteit voor autobanden.  Het was echter 
vooral de latexkwaliteit die een belangrijke meerprijs ontwikkelde omdat de vraag naar latexhandschoenen 
explodeerde omwille van de coronaviruspandemie. De slechte productie in 2020 in Thailand, Indonesië en 
Vietnam eiste zijn tol. Terwijl de gecoaguleerde latex nog kon teren op zijn voorraden, hadden de 
latexkwaliteiten verse aanvoer nodig. De stijging van de vraag naar latexhandschoenen stelde die industrie in 
staat voldoende te betalen.  
 
De prijs van Sicom RSS3 bleef stijgen van USD 1 820 tot USD 2 800 per ton tegen eind oktober, alvorens zich 
te stabiliseren rond USD 2 250 per ton. 
 
De prijzen op de theeveiling van Mombasa, de benchmark van de Vennootschap, bewogen zich in het vierde 
kwartaal binnen een zeer smalle prijsvork.  De gemiddelde veilingprijs in 2020 in Mombasa was de laagste 
sinds 2007, terwijl de productie de hoogste ooit was en het vorige record van 2018 met meer dan 10% 
overtrof.   
 
De pandemie had geen negatief effect op de bananenconsumptie, die zelfs licht bleef stijgen in Europa. Toch 
heerste er een klimaat van stijgende onzekerheid in de markten dat nog versterkt werd door de zwakte van 
de US-dollar tegenover de Euro. 
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De Brexit-akkoorden die door de Britse regering werden ondertekend met de productielanden, hebben de 
historische commerciële relaties versterkt en de importreguleringen voor Afrikaanse bananen in de UK 
bestendigd voor de toekomst. 
 

Covid-19-effecten   
 
Alle productie-eenheden van de Groep zijn in 2020 en tot op heden operationeel gebleven, zonder verlies van 
volumes of rendementen per hectare. Na de eerder gemelde negatieve financiële effecten van een plotse 
prijsdaling van palmolie, met een dieptepunt in mei vorig jaar, hebben de prijzen zich vanaf het derde 
trimester mooi hersteld. Dit was eveneens het geval voor de marktprijzen van natuurlijke rubber. 
 
Voorlopig is de georganiseerde bescherming van de bijna 20 000 personeelsleden van de Groep en hun 
families tegen de coronavirus besmetting de grootste uitdaging gebleven. Door het streng handhaven van de 
uitgevaardigde interne maatregelen door het SIPEF management in elk land, die meestal de door de lokale 
overheden opgelegde maatregelen overtreffen, werden grootschalige besmettingen voorkomen. Het is 
alleszins de intentie om voorlopig niet strikt noodzakelijke verplaatsingen te blijven vermijden en de 
quarantainemaatregelen niet te versoepelen. 
 
Door de reisbeperkingen liepen een aantal geplande industriële investeringsprojecten verdere vertraging op. 
Voornamelijk de uitvoering van de noodzakelijke uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de 
Dendymarker-palmoliefabriek in Zuid-Sumatra werd verdaagd naar 2021.  De opstart van een 
hoogrenderende ‘biocoal’-fabriek voor pellets vervaardigd van palmvezels in UMW/TUM in Noord-Sumatra 
wordt nu pas voorzien voor eind februari 2021. 
 
In de verdere bespreking van de vooruitzichten zal geen rekening worden gehouden met mogelijke 
bijkomende maatregelen van de overheden om de verspreiding van covid-19 te beperken die vandaag nog 
niet bekend zijn.  
 

1.3. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 

   

 

 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
  

  

 

  

In KUSD (management presentatie) 
  

 
31/12/2020 

 

 31/12/2019 

  

  Omzet   274 027  248 311   

  Kostprijs van verkopen   -212 403  -212 038   

  Aanpassingen van de reële waarde    733   889   

  Brutowinst   62 357  37 162   

 Algemene en beheerskosten  -31 573  -31 481  

 Overige bedrijfsopbrengsten/(kosten)  - 6  - 741  

 Bedrijfsresultaat  30 778  4 940  

       

 Financieringsopbrengsten  2 012  2 161  

 Financieringskosten  -5 103  -5 473  

 Wisselkoersresultaten   378  - 775  

 Financieel resultaat  -2 713  -4 088  

       

 Resultaat voor belastingen  28 065   852  

 Belastinglasten  -10 828  -6 772  
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 Resultaat na belastingen  17 237  -5 920  

       

 Aandeel resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures  -1 059  -1 485  

         

 Resultaat van de periode  16 178  -7 404  

 Toe te rekenen aan:      

 - Minderheidsbelangen  2 055   600  

 - Aandeelhouders van de moedermaatschappij  14 122  -8 004  

 
 

  

 

Geconsolideerde brutowinst 
 

    

      
 

 
 

 

  

In KUSD (verkort) 
  

 
31/12/2020 

 
% 

 
31/12/2019 % 

  

  Palmolie   59 746 95,8%   34 445 92,7%   

  Rubber   -1 814 -2,9%   -2 244 -6,0%   

  Thee   - 788 -1,3%   - 370 -1,0%   

  Bananen en planten   4 390 7,0%   4 697 12,6%   

 Corporate   823 1,4%    634 1,7%  

 Totaal  62 357 100%   37 162 100%  

              
  

 
 
De totale omzet steeg naar USD 274 miljoen (+10,4% tegenover 2019). 
 
De omzet van palmolie nam toe met 12,6% door een combinatie van grotere productievolumes en een hogere 
wereldmarktprijs voor “Crude Palm Oil” (CPO). 
 
In 2020 daalde de omzet van rubber sterk met 14,2%, voornamelijk door kleinere productievolumes (-5%) en 
een nog grotere daling van verkochte volumes in vergelijking met 2019, die gekenmerkt werd door een 
belangrijke afbouw van rubbervoorraad. 
 
De omzet van thee steeg met 15,5%. Deze verhoging is echter niet representatief voor de winstgevendheid 
van het theesegment. In 2019 werden er immers heel weinig verkopen gerealiseerd door de scherpe daling 
van de spotprijzen op de wereldmarkt. Pas in 2020 werd de beschikbare productie geleidelijk verkocht. 
 
De omzet van de bananen- en plantenactiviteiten bleef nagenoeg onveranderd. De lichte daling in verkochte 
volumes en in de eenheidsverkoopprijs (in EUR) werd grotendeels goedgemaakt door de versterking van de 
EUR ten opzichte van de USD. 
 
De gemiddelde eenheidskostprijs af fabriek voor de mature oliepalmplantages bleef ongeveer identiek in 
vergelijking met 2019. Ook voor de overige segmenten waren er geen fundamentele wijzigingen in het 
eenheidskostprijsniveau tegenover de vergelijkbare periode vorig jaar. Voor rubber werden de nodige 
maatregelen genomen om de kosten maximaal te beperken maar door de sterk gedaalde productievolumes 
had dit geen invloed op de eenheidskostprijs. 
 
De aanpassingen in de reële waarde betroffen de effecten van de waardering van de hangende vruchten aan 
hun reële waarde (IAS 41R). 
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De brutowinst steeg van KUSD 37 162 eind 2019 naar KUSD 62 357 (+67,8%) eind 2020. 
 
De brutowinst van het palmsegment (95,8% van de totale brutowinst) nam toe met KUSD 25 301 (+73,5% in 
vergelijking met december 2019) dankzij de hogere producties en vooral de hogere palmolieprijzen. De 
gemiddelde wereldmarktprijs voor CPO noteerde het voorbije jaar USD 715 per ton CIF Rotterdam. Dit is 26% 
hoger dan die over dezelfde periode vorig jaar. Er dient wel opgemerkt te worden dat in Indonesië de vaste 
exportheffing sinds januari 2020 terug werd ingevoerd. Voor het ganse jaar 2020 wordt de totale impact van 
de exportheffing en -taks op ongeveer USD 74 per ton geschat. Deze heffing roomde dus een belangrijk deel 
van het winstpotentieel af. 
 
De negatieve bijdrage van het rubbersegment tot de brutomarge verbeterde licht tegenover 2019 (stijging 
met KUSD 430). Ondanks de gedaalde productievolumes kon de spectaculaire heropleving van de 
verkoopprijzen in het tweede semester het verlies in deze periode beperken. 
 
De eenheidskostprijs van de thee zakte door de goede productievolumes in vergelijking met vorig jaar  
(-12,2%). Nochtans noteerde de Groep voor het theesegment eveneens in 2020 een verhoogde negatieve 
bijdrage (KUSD -788) door een aanzienlijke daling van de gerealiseerde verkoopprijs. 
 
In de bananen- en plantenactiviteiten werd de winstgevendheid bevestigd met een brutomarge van  
KUSD 4 390. 
 
De algemene en beheerskosten bleven in hun totaliteit onveranderd tegenover 2019, maar ondergingen 
verschillende contrasterende bewegingen.  Enerzijds, stegen ze door de inflatie, wisselkoersschommelingen 
en een verhoogde bonusprovisie. Anderzijds, werd deze stijging gecompenseerd voornamelijk door de afname 
van de reis- en opleidingskosten ten gevolge van de door covid-19 wereldwijd opgelegde restricties. 
 
Als gevolg van de beslissing om twee van de drie rubberactiviteiten op termijn om te vormen naar 
oliepalmactiviteiten werd er een uitzonderlijke afschrijving doorgevoerd van KUSD 678 op de niet 
recupereerbare rubberactiva.  Dit bedrag is inbegrepen in de andere bedrijfskosten van KUSD -6. 
 
Het bedrijfsresultaat kwam uit op KUSD 30 778 tegenover KUSD 4 940 vorig jaar. 
 
De financieringsopbrengsten omvatten hoofdzakelijk het positieve tijdseffect van de verdiscontering van de 
vordering uit de verkoop van de oliepalmplantage SIPEF-CI in Ivoorkust eind 2016 (KUSD 1 368). Deze 
vordering zou tegen eind 2021 volledig geïnd moeten zijn. Daarnaast stijgen de interestinkomsten uit de 
groeiende vorderingen op plasma-houders in Zuid-Sumatra. 
 
De financieringskosten hadden vooral betrekking op lange- en kortetermijn financieringen. Hiervan werd 
ongeveer de helft afgedekt via een “Interest Rate Swap” (IRS). 
 
Het resultaat vóór belasting bedroeg KUSD 28 065 tegenover KUSD 852 in 2019. 
 
De belastinglast lag KUSD 4 421 hoger dan de theoretische belastinglast van KUSD 6 545. Dit is voornamelijk 
het gevolg van drie elementen: 
 

• een positieve impact van KUSD 697 op de uitgestelde belastingen ten gevolge van een 
verlaging van het belastingpercentage in Indonesië van 25% naar 22%; 

• een negatieve impact van KUSD 3 152 van de waardevermindering van belastinglatenties die, 
door een beperking in de tijd, waarschijnlijk niet gebruikt kunnen worden; 

• een negatieve impact van KUSD 2 043 die betrekking heeft op een aantal verworpen uitgaven 
waaronder de beperking van interestaftrek in Indonesië de voornaamste bijdrage (KUSD  
-992) levert. 
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Het aandeel van het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (KUSD -1 059) omvatte de 
researchactiviteiten die gecentraliseerd zijn in PT Timbang Deli en Verdant Bioscience Pte Ltd (SIPEF 38%). 
 
De winst van de periode bedroeg KUSD 16 178 wat KUSD 23 582 hoger is dan de KUSD -7 404 van vorig jaar. 
 
Het nettoresultaat, deel van de Groep, bedroeg KUSD 14 122. 
 

1.4. Geconsolideerde kasstroom 
 

 Geconsolideerde kasstroom   

                

  

In KUSD (management presentatie)  
  

 
31/12/2020 

  

 31/12/2019  
  

       

  Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor variatie bedrijfskapitaal   73 669  48 227   

  
Variatie netto bedrijfskapitaal   -1 314  -1 647   

  
Betaalde belastingen   -3 572  -14 693   

  
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na belastingen   68 783  31 887   

 Investeringen immateriële en materiële activa  -51 763  -66 546  

 Verkoopprijs materiële vaste activa en financiële vaste activa   4 279  7 108  

 Investeringen financiële vaste activa  0  - 200  

 
Vrije kasstroom  21 299  -27 751  

 
Eigen vermogen transacties met minderheidsaandeelhouders  -2 795  0  

 Andere financieringsactiviteiten  -19 367  8 809  

 Nettobeweging van investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten  - 863  -18 942  

       

 

         

  

In USD per aandeel 
  

 
31/12/2020 

 

 31/12/2019  

  

  Gewogen gemiddelde aandelen   10 419 328   10 436 244    

  Gewoon bedrijfsresultaat   2,95   0,47    

  Gewoon nettoresultaat   1,36   -0,77    

  Verwaterd nettoresultaat   1,36   -0,77    

 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na belastingen  6,60   3,06   

               

 
In het verlengde van de toename van het bedrijfsresultaat steeg de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 
KUSD 48 227 in 2019, naar KUSD 73 669 dit jaar. 
 
De nettobewegingen in het bedrijfskapitaal waren beperkt. De voornaamste beweging betrof de 
nettobetalingen aan de kleinschalige boeren in Zuid-Sumatra voor de voorfinanciering van hun uitbreidingen 
en herplantingen (KUSD 4 479). 
 
In Indonesië en in Papoea-Nieuw-Guinea verrichtte de Groep, in overeenstemming met de lokale wetgeving, 
voorafbetalingen van belastingen. Deze hadden deels betrekking op de resultaten van 2018 maar vooral op 
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de lage resultaten van 2019. De voorafbetalingen van belastingen (KUSD 3 572) lagen daarom aanzienlijk lager 
dan de te betalen belastingen (KUSD 10 768). 
 
De investeringen in immateriële en materiële activa (KUSD -51 763) kenden een daling. Deze was het gevolg 
van de tijdelijke beperking tot een minimum van de niet met expansie gerelateerde investeringen en van het 
vertragingseffect van covid-19 op de uitbreiding van de capaciteit in de Dendymarker-fabriek. 
 
De verkoopprijs van materiële vaste activa en financiële vaste activa (KUSD 4 279) betrof naast de gewone 
verkopen van vaste activa voor KUSD 2 401 ook een bedrag van KUSD 1 371 met betrekking tot de verkoop 
van SIPEF-CI in 2016 en het saldo van de verkoop van Galley Reach Holdings Ltd voor KUSD 507. 
 
De vrije kasstroom bedroeg KUSD 21 299 tegenover KUSD -27 751 tijdens dezelfde periode vorig jaar. 
 
Tijdens het tweede semester werd een extra 5% deelneming verworven in PT Dendymarker voor een bedrag 
van KUSD 2 795 in uitvoering van afspraken bij de oorspronkelijke acquisitie in 2017. 
 
De andere financieringsactiviteiten (KUSD -19 367) omvatten gedeeltelijke terugbetalingen van de 
langetermijnfinanciering (KUSD -9 000 voor de langetermijnlening en KUSD -228 voor de leasingschulden), de 
terugbetaling van de kortetermijnfinanciering (KUSD -5 092), dividenduitkeringen aan minderheids-
aandeelhouders (KUSD -716) en interestbetalingen (KUSD -4 331). 
 
Er dient opgemerkt te worden dat SIPEF gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om kapitaalaflossingen 
uit te stellen om de impact van covid-19 het hoofd te bieden. Hierdoor werden de terugbetalingen van eind 
juni 2020 (KUSD 4 500) en september 2020 (KUSD 4 500) uitgesteld tot respectievelijk juni 2024 en september 
2024.  
 

1.5. Geconsolideerde balans 
 

   

 

 Geconsolideerde balans 
  

    

  

         

  

In KUSD (management presentatie) 
  

 
31/12/2020 

 

 31/12/2019  

  

  Biologische activa (na afschrijving) – dragende planten   315 826  306 342    

  Goodwill   104 782  104 782    

  Andere vaste activa   359 994  365 412    

 Vorderingen > 1 jaar  16 101  13 442   

 Netto vlottende activa, liquiditeiten niet inbegrepen  86 137  94 013   

 Nettokaspositie  -151 165  -164 623   

 Totaal netto-actief  731 675  719 368   

        

 Eigen middelen, aandeel van de groep  638 688  628 686   

 Minderheidsbelangen  35 862  34 325   

 Voorzieningen en uitgestelde belastingen  57 126  56 358   

 Totaal netto-passief  731 675  719 368   

           
    

 
 
De balansposities zijn globaal redelijk stabiel gebleven tegenover 31 december 2019. 
 



SIPEF - Kasteel Calesberg - 2900 Schoten 
RPR Antwerpen / BTW BE 0404 491 285                                                                                                                                                                                  p. 10 of  20 
 

Door de aanhoudende expansie zijn de biologische activa toegenomen. De andere vaste activa kenden een 
lichte daling door het beperken van de niet met expansie gerelateerde investeringen. Hierdoor waren de 
afschrijvingen hoger dan de investeringen. 
 
De netto vlottende activa, liquiditeiten niet inbegrepen, kenden slechts twee belangrijke bewegingen, zonder 
enige invloed op de algemene structuur van de balans: 
 

• een stijging met KUSD 4 479 door bijkomende voorschotten aan omliggende boeren in Zuid-
Sumatra; 

• een daling met KUSD 7 229 van de netto belastingvorderingen. Dit is het resultaat van de 
beperkte voorafbetalingen in vergelijking met de te betalen belastingen in overeenstemming 
met de in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea geldende wetgeving. 

 
De netto financiële schuld daalde met KUSD 13 458 dankzij de positieve vrije kasstromen. 
 

1.6. Dividenden 
 
In lijn met de 30% ‘pay-out ratio’ van vorige jaren stelt de raad van bestuur voor om een bruto- dividend van 
EUR 0,35 per aandeel, betaalbaar op 7 juli 2021, goed te keuren. 

 
1.7. Vooruitzichten 
 

1.7.1. Producties 
Met uitzondering van de mature plantages in Noord-Sumatra, werden voor de meeste van de palmplantages 
in Indonesië stijgende producties genoteerd in januari 2021. De verwachtingen, op basis van de telling van de 
hangende vruchten, blijven voor het eerste kwartaal ook positief voor het geheel van de Indonesische 
activiteiten. De voornaamste groei zal opniew worden opgetekend in de jonge mature arealen in Musi Rawas 
in Zuid-Sumatra, waar ondertussen 7 297 hectaren geoogst worden. 
 
Voor de activiteiten van Hargy Oil Palms Ltd in Papoea-Nieuw-Guinea is het gebruikelijke regenseizoen nog 
niet aangevangen. In de maand januari van dit jaar waren, zowel in de eigen plantages, als voor de geleverde 
vruchten van de omliggende boeren, de volumes aan verwerkte palmvruchten hoger dan vorig jaar. De 
verwachtingen voor het eerste kwartaal van het jaar gaan ook uit van stijgende volumes. Dit is onder meer te 
verklaren door het geleidelijke herstel van de beschadigde palmen door de vulkaanuitbarstingen in de tweede 
helft van 2019. Veel zal echter afhangen van de intensiteit van het regenseizoen in de twee volgende maanden 
en de berijdbaarheid van de wegen in de regio.  
 
Dit betekent dat een productiestijging voor palmolie verwacht wordt van meer dan 10% tegenover de 
geproduceerde volumes van 2020, die wel onder de verwachtingen bleven.  

 

1.7.2. Markten  
De palmoliemarkt kende een enorme stijging die aanvankelijk aanhield tot begin januari, totdat er een 
belangrijke correctie plaatsvond. De hoge prijzen en de massale ommekeer eisten hun tol van de export, ook 
al hadden de landen van oorsprong toch al niets meer om uit te voeren. De lange vereffening was iets wat al 
een paar maanden verwacht werd, maar zich nog niet gemanifesteerd had.  
 
Fundamenteel gezien is er niet veel veranderd; de voorraden zullen in de meeste gebieden van oorsprong 
laag blijven tot het midden van de zomer. Het valt nog af te wachten wanneer en in welke mate de 
palmolieproductie in de tweede jaarhelft zal worden opgedreven. Waarschijnlijk zal er in het tweede kwartaal 
in Noord-Amerika een strijd gevoerd worden voor het grondgebruik tussen soja en maïs, en in mindere mate 
tarwe, aangezien al deze grondstoffen een aanzienlijke stijging van de rendabiliteit hebben laten zien. Deze 
productievooruitzichten zullen de richting van de prijzen bepalen. 
 



SIPEF - Kasteel Calesberg - 2900 Schoten 
RPR Antwerpen / BTW BE 0404 491 285                                                                                                                                                                                  p. 11 of  20 
 

Ondanks de recente prijsdaling wordt aangenomen dat er nog steeds een uiterst onderbouwde basis is voor 
een hoog prijsniveau voor het hele jaar 2021. Wanneer de productie groter is dan de vraag, kan er natuurlijk 
enige druk ontstaan. De hele wereldmarkt voor plantaardige olie zit echter op zo'n laag voorraadniveau en de 
vraag is, ondanks de pandemie, nog steeds zeer solide. Er worden dan ook geen grote tegenvallers verwacht 
in de palmolieprijzen. 
 
De rubbermarkt lijdt nog steeds onder een te lage productie als gevolg van La Niña. Wereldwijd komt de auto-
industrie weer op gang, onder de leiding van de Chinezen. De vraag naar latex blijft sterk omdat de 
coronaviruspandemie nog steeds de wereld beheerst. Het voedt nog steeds de onzekerheid van de 
wereldwijde industrie. Daarom handhaaft de rubbermarkt een status quo en zullen de huidige niveaus 
waarschijnlijk standhouden in de nabije toekomst. 
 
De grote voorraden thee in Mombasa zullen een significante prijsstijging in de weg blijven staan, tenzij ten 
gevolge van La Niña de voorraden snel zullen uitgeput zijn.  De “Tea Act”, die bepaalt dat alle in Kenia 
geproduceerde CTC-thee (“Cut, Tear and Curl”) op de veiling moet worden verkocht, gaat op 11 maart 2021 
van kracht en zal hoogstwaarschijnlijk voor enige volatiliteit zorgen.   
 
Zoals gebruikelijk gaat de aanvang van het jaar gepaard met stijgende prijzen voor bananen. Toch blijft de 
vraag op de Europese markten onder spanning door de effecten van de pandemie. De algemene 
verwachtingen met betrekking tot de productievolumes blijven daarentegen goed en zouden op het einde 
van het eerste trimester voor dalende prijzen kunnen zorgen.  

 

1.7.3. Resultaten  
In een over de laatste maanden snel stijgende markt, heeft SIPEF tot op heden 36% van haar verwachte 
palmolieproductie voor 2021 verkocht. Dit gebeurde aan een gemiddelde prijs van USD 827 per ton CIF 
Rotterdam equivalent, premies voor duurzaamheid en herkomst inbegrepen, tegenover 36% van de volumes 
aan USD 727 op hetzelfde tijdstip vorig jaar. De gerealiseerde bruto verkoopprijzen zijn dus USD 100 per ton 
hoger dan vorig jaar.  
 
De financiering van het - door de Indonesische overheid opgelegde - biobrandstoffenprogramma wordt op dit 
ogenblik voornamelijk op de palmolieproducenten afgewenteld. Daardoor is er op de leveringen van 
Indonesische palmolie vanaf 10 december van vorig jaar een aanzienlijk verhoogde exportheffing en 
exporttaks van toepassing. Deze worden maandelijks door de overheid bepaald in functie van de geldende 
wereldmarkt prijzen voor palmolie en blijven een onzekere factor in de bepaling van de netto verkoopprijzen 
van de Groep. Voor de nog te verkopen Indonesische palmolievolumes is het dan ook niet de intentie om, aan 
de huidige markprijzen, verder initiatieven te nemen op de termijnmarkt.  De geproduceerde volumes zullen 
eerder geleidelijk in de markt geplaatst worden. 
 
Tevens werd tot op heden 18% van de verwachte rubbervolumes aan een gemiddelde prijs van USD 2 033 per 
ton verkocht. Dit is 28,6% hoger dan de gemiddelde prijs van USD 1 579 per ton tijdens dezelfde periode in 
2019. Ongeveer een kwart van de theevolumes werd verkocht aan een prijs die 4,1% hoger ligt dan de 
gemiddelde verkoopprijs over het boekjaar 2020. De marketingstrategie voor de verkoop van bananen, 
hoofdzakelijk via jaarcontracten met vaste prijzen, werd ook in 2021 verdergezet via leveringen aan 
voornamelijk klanten in Frankrijk, Engeland en het West-Afrikaanse continent.  
 
De buitensporige overheidsheffingen op Indonesische palmolieleveringen beperken het winstpotentieel van 
de Groep. Door de sterke markt en goede productieverwachtingen is er een vooruitzicht op betere resultaten 
in 2021. 
 
Het uiteindelijke recurrente resultaat zal in belangrijke mate bepaald worden door het bereiken van de 
vooropgezette productiegroei van meer dan 10%, het niveau van de marktprijzen voor de rest van het jaar, 
het behoud van het Indonesische belastende systeem van heffingen op leveringen van palmolie en de evolutie 
van de kostprijzen. Voor deze laatste wordt een kleine stijging verwacht, door de verhoging van de 
arbeiderslonen in combinatie met licht stijgende dieselprijzen en meststoffenprijzen in vergelijking met vorig 
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jaar. De noteringen van de lokale munten in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea zouden vrij stabiel blijven 
tegenover de rapporteringsmunt USD. 

 

1.7.4. Kasstromen en expansie 
Naast de gebruikelijke herplantingsprogramma’s van de oudere aanplanten in Sumatra en Papoea-Nieuw-
Guinea en de vernieuwingsinvesteringen van materialen en fabrieken, blijft de Groep zich in 2021 
voornamelijk concentreren op de investeringsprogramma’s in Zuid-Sumatra. Deze betreffen de verdere 
uitbreiding van de geplante arealen en infrastructuur in Musi Rawas en de herplanting en verbetering van de 
eigen palmplantages, en van de aanplantingen voor omliggende boeren (plasma) in Dendymarker. De door de 
pandemie uitgestelde uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de Dendymarker-fabriek van 20 naar 60 
ton per uur, heeft nu prioriteit om het sterk stijgend aantal palmvruchten in de eigen fabrieken te kunnen 
verwerken. 
 
Tijdens de drie voorbije jaren werden in Dendymarker reeds 5 207 hectaren herplant en aangeplant, waarvan 
2 385 hectaren in 2020 alleen. SIPEF zal in 2021 verder arealen blijven aanplanten, ook opnieuw in de plasma-
zone die aansluit bij de eigen beplante hectaren. 
 
In Musi Rawas werd in het voorbije jaar 1 028 hectare bijkomend gecompenseerd en 1 811 hectare bijkomend 
voorbereid voor beplanting of beplant, om een totaal van 14 014 gecultiveerde hectare te bereiken. Dit komt 
neer op 80,4% van het totaal van 17 424 gecompenseerde hectare, waarvan voorlopig 2 360 hectare 
verworven voor aanplanting voor ‘plasma’ en 15 064 hectare voor eigen ontwikkeling.  
 
Door deze recente verwezenlijkingen, is in de SIPEF-groep per eind 2020 een totaal van 83 685 hectare beplant 
en bedraagt de supply-base meer dan 100 000 hectare, voor levering aan negen palmolie-
verwerkingsfabrieken in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. 
 
De SIPEF-groep hecht veel belang aan zijn 38%-deelneming in het samenwerkingsverband Verdant Bioscience 
(VBS). VBS spitst zich toe op de ontwikkeling van de F1-hybrid voor oliepalmen, met het oog op een 
aanzienlijke productiviteitsstijging. Dit samenwerkingsverband werd in november 2020 versterkt door de 
intrede in het VBS-aandeelhouderschap van de Indonesische beursgenoteerde plantageonderneming Dharma 
Satya Nusantara (DSNG). Meer bepaald heeft SIPEF op die datum aan DSNG de 10% van de VBS-aandelen die 
ze in mei 2020 van Sime Darby Plantations bijkomend had verworven, doorverkocht. DSNG zal naast SIPEF als 
operationele partner deelnemen aan de testprogramma’s voor de commerciële ontwikkeling van de F1-hybrid 
variant tegen 2028. 
 

2. Agenda 2021 
 

22 april 2021  Interim rapport Q1 

29 april 2021 
 Jaarverslag beschikbaar (ten laatste) op de website 

www.sipef.com 

9 juni 2021  Gewone algemene vergadering 

12 augustus 2021  Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten 

21 oktober 2021  Interim rapport Q3 

 
 

  

http://www.sipef.com/
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3. Verkorte financiële overzichten 
 

3.1. Verkorte geconsolideerde cijfers van de SIPEF-groep 
 

3.1.1. Geconsolideerde balans (zie bijlage 1) 
3.1.2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van het geconsolideerd totaal 

resultaat (zie bijlage 2) 
3.1.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (zie bijlage 3) 
3.1.4. Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen (zie bijlage 4) 
3.1.5. Segmentinformatie (zie bijlage 5)  
 

4. Verslag van de commissaris 
 
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen 
betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in 
deze persmededeling, zou moeten doorgevoerd worden. 
 
Deloitte Bedrijfsrevisoren – vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander. 
 
 
Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de andere versie is 
een vrije vertaling. We hebben alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om verschillen tussen de taalversies te vermijden, maar als 
er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang. 

 
 
Schoten, 11 februari 2021  
 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 
 
* F. Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder (GSM +32 478 92 92 82) 
* J. Nelis, chief financial officer 
 
Tel.: +32 3 641 97 00    
Fax : +32 3 646 57 05 
 
investors@sipef.com 
www.sipef.com (rubriek "investors") 

 

 

SIPEF is een Belgische agro-industriële groep, genoteerd op Euronext Brussels en is gespecialiseerd 
in de - als duurzaam gecertificeerde - productie van tropische landbouwgrondstoffen, voornamelijk 
ruwe palmolie en palmproducten. Deze arbeidsintensieve activiteiten zijn geconcentreerd in 
Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Ivoorkust en worden gekenmerkt door een brede 
stakeholderbetrokkenheid, die de lange termijn investeringen op duurzame wijze ondersteunt.  

mailto:investors@sipef.com
mailto:finance@sipef.com
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Geconsolideerde balans 
BIJLAGE 1 

In KUSD (verkort) 31/12/2020 
 

31/12/2019 

Vaste activa 809 753  805 114 

  Immateriële vaste activa  473   517 

  Goodwill 104 782  104 782 

  Biologische activa - dragende planten 315 826  306 342 

  Andere materiële vaste activa 354 811  359 071 

  Vastgoed investeringen  0   0 

  Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 4 630  5 751 

  Financiële activa  80   73 

         Andere financiële activa  80   73 

  Vorderingen > 1 jaar 16 101  13 442 

         Overige vorderingen 16 101  13 442 

  Uitgestelde belastingvorderingen 13 049  15 135 

Vlottende activa 136 888  138 011 

  Voorraden 29 648  26 251 

  Biologische activa 6 763  6 030 

  Handelsvorderingen en overige vorderingen 76 877  78 651 

         Handelsvorderingen 27 731  33 284 

         Overige vorderingen 49 146  45 367 

  Terug te vorderen belastingen 11 766  14 787 

  Investeringen  0   0 

         Andere investeringen en beleggingen  0   0 

  Derivaten  0   0 

  Geldmiddelen en kasequivalenten 9 790  10 653 

  Andere vlottende activa 2 043  1 639 

  Activa aangehouden voor verkoop  0   0 

Totaal activa 946 641  943 125 

Totaal eigen vermogen 674 550  663 010 

Eigen vermogen deel groep 638 688  628 686 

  Geplaatst kapitaal 44 734  44 734 

  Uitgiftepremies 107 970  107 970 

  Ingekochte eigen aandelen (-) -10 277  -10 277 

  Reserves 507 299  498 052 

  Omrekeningsverschillen -11 038  -11 793 

Minderheidsbelangen 35 862  34 325 

Langlopende verplichtingen 126 460  137 008 

  Voorzieningen > 1 jaar 1 354  1 548 

       Voorzieningen 1 354  1 548 

  Uitgestelde belastingverplichtingen 44 010  46 850 

  Handelsschulden en overige te betalen posten > 1 jaar  0   1 

  Financiële verplichtingen > 1 jaar   54 000  63 000 

  Leasing verplichtingen > 1 jaar 2 285  2 513 

  Pensioenverplichtingen 24 810  23 096 

Kortlopende verplichtingen 145 631  143 107 

  Handelsschulden en overige te betalen posten < 1 jaar 35 947  28 896 

        Handelsschulden 21 384  17 292 

        Ontvangen voorschotten 1 071  2 377 

        Overige schulden 8 805  8 747 

           Winstbelastingen 4 687   480 

  Financiële verplichtingen < 1 jaar 104 671  109 763 

        Kortlopend gedeelte van te betalen posten > 1 jaar 18 000  18 000 

        Financiële verplichtingen 86 128  91 239 

        Leasing verplichtingen < 1 jaar  543   524 

  Derivaten  793   42 

  Andere kortlopende verplichtingen 4 220  4 406 

  Passiva verbonden met activa aangehouden voor verkoop  0   0 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 946 641  943 125 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
BIJLAGE 2 
 

In KUSD (verkort) 31/12/2020 
 

31/12/2019 

Omzet 274 027  248 311 

Kostprijs van verkopen -212 403  -212 038 

Aanpassingen van de reële waarde van de biologische activa  733   889 

Brutowinst 62 357  37 162 

Algemene en beheerskosten -31 573  -31 481 

Overige bedrijfsopbrengsten / (kosten) - 6  - 741 

Bedrijfsresultaat 30 778  4 940 

       

Financieringsopbrengsten 2 012  2 161 

Financieringskosten -5 103  -5 473 

Wisselkoersresultaten  378  - 775 

Financieel resultaat -2 713  -4 088 

       

Resultaat voor belastingen 28 065   852 

       

Belastinglasten -10 828  -6 772 

       

Resultaat na belastingen 17 237  -5 920 

       

Aandeel resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures -1 059  -1 485 

       

Resultaat van voortgezette activiteiten 16 178  -7 404 

       

Resultaat van beëindigde activiteiten  0   0 

       

Resultaat van de periode  16 178  -7 404 

       

Toe te rekenen aan:      

- Minderheidsbelangen 2 055   600 

- Aandeelhouders van de moedermaatschappij 14 122  -8 004 

     
Winst per aandeel (in USD)   

 
  

Van voortgezette en beëindigde activiteiten      

  Gewone winst per aandeel  1,36  -0,77 

  Verwaterde winst per aandeel 1,36  -0,77 

Van voortgezette activiteiten      

  Gewone winst per aandeel  1,36  -0,77 

  Verwaterde winst per aandeel 1,36  -0,77 
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Overzicht van het totaal geconsolideerd resultaat    
    

    
In KUSD (verkort) 31/12/2020 

 
31/12/2019 

Resultaat van de periode  16 178  -7 404 

       

Andere elementen van het totaal resultaat      

       

Elementen die naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd      

zullen worden in toekomstige periodes      

        - Valutakoersverschillen als gevolg van de omrekening van buitenlandse activiteiten  755  - 107 

        - Cash flow hedges - reële waarde voor de groep -1 922  - 392 

        - Effect van de winstbelasting  489   114 

       

Elementen die niet naar de winst- en verliesrekening      

geherclassificeerd zullen worden in toekomstige periodes      

        - Toegezegd pensioenregelingen - IAS 19R  -1 329  - 289 

        - Effect van de winstbelasting  292   72 

       

Andere elementen van het totaal resultaat: -1 714  - 602 

Andere elementen van het totaal resultaat van het boekjaar toe te rekenen aan:      

        - Minderheidsbelangen - 94  - 10 

        - Aandeelhouders van de moedermaatschappij -1 619  - 592 

       

Totaal resultaat van het boekjaar 14 464  -8 006 

       

Totaal resultaat van het boekjaar toe te rekenen aan:      

- Minderheidsbelangen 1 961   590 

- Aandeelhouders van de moedermaatschappij 12 503  -8 596 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
BIJLAGE 3 
 

In KUSD (verkort) 31/12/2020 31/12/2019 

Bedrijfsactiviteiten     

Winst voor belastingen 28 065  852 

Resultaat beëindigde activiteiten voor belastingen     

Gecorrigeerd voor:     

  Afschrijvingen 43 581 42 285 

  Variatie voorzieningen  197 3 267 

  Stock options  128  126 

  Niet gerealiseerde omrekeningsresultaten - 169  65 

  Variatie reële waarde biologisch actief - 733 - 889 

  Overige niet kas resultaten -1 266 -1 634 

  Hedgereserve, en financiële derivaten -1 171 -1 120 

  Financiële kosten en opbrengsten 4 330 4 705 

  (Meerwaarden)/Minderwaarden op vorderingen - 249 0 

  (Meerwaarden)/Minderwaarden op deelnemingen  0  0 

  (Winst)/verlies realisatie materiële vaste activa 957  570 

  (Winst)/verlies realisatie financiële activa  0  0 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor variatie bedrijfskapitaal 73 669 48 227 

  Variatie bedrijfskapitaal 3 165 1 883 

  Variatie lange termijn vorderingen -4 479 -3 530 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na variatie bedrijfskapitaal 72 355 46 580 

  Betaalde belastingen -3 572 -14 693 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  68 783 31 887 

Investeringsactiviteiten     

  Verwerving immateriële activa - 49 - 160 

  Verwerving biologische activa -26 971 -33 305 

  Verwerving materiële vaste activa -24 743 -33 081 

  Verwerving vastgoedbeleggingen  0  0 

  Verwerving dochterondernemingen 0 - 200 

  Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures  0  0 

  Verkopen materiële vaste activa 2 401 1 795 

  Verkopen financiële activa 1 878 5 313 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -47 484 -59 638 

Vrije kasstroom 21 299 -27 751 

Financieringsactiviteiten     

  Kapitaalverhoging  0  0 

  Eigen vermogentransacties met minderheidsaandeelhouders  -2 795  0 

  Daling/(stijging) van eigen aandelen  0 - 854 

  Daling leningen op lange termijn -9 228 -9 500 

  Stijging leningen op lange termijn  0 50 500 

  Daling kortlopende financiële verplichtingen -5 092 -19 799 

  Stijging kortlopende financiële verplichtingen  0  0 

  Dividenden van vorig boekjaar betaald in de loop van het boekjaar  0 -6 495 

  Dividenden door dochters betaald aan minderheidsbelangen - 716  0 

  Ontvangen - betaalde interesten -4 331 -5 043 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -22 162 8 809 

Netto beweging van investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten - 863 -18 942 

  Investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten (bij het begin van het jaar) 10 653 29 595 

  Invloed van de wisselkoers op de geldmiddelen en kasequivalenten  0  0 

  Investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten (per einde boekjaar) 9 790 10 653 
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Mutatieoverzicht van het geconsilideerd eigen vermogen 
BIJLAGE 4 
 
 

In KUSD (verkort) 
Geplaatst 
kapitaal 
SIPEF 

Uitgiftepremies 
SIPEF 

Eigen 
aandelen 

Toegekende-
pensioenregelingen 

- IAS 19R 
Reserves 

Omrekenings-
verschillen 

Eigen 
vermogen 
deel groep 

Minderheids-
belangen 

Totaal  
eigen 

vermogen 

 

  

 
1 januari 2020 44 734 107 970 -10 277 -3 598 501 650 -11 793 628 686 34 325 663 010 

 

  Resultaat van de periode         14 122   14 122 2 055 16 177 
 

  Andere elementen van het totaal resultaat     - 941 -1 433  755 -1 619 - 95 -1 714 
 

  Totaal resultaat  0  0  0 - 941 12 689  755 12 503 1 960 14 463 
 

                      
 

  Uitkering dividend vorig boekjaar              0 - 200 - 200 
 

  
Eigen vermogen transacties met 
minderheidsaandeelhouders         -2 573   -2 573 - 223 -2 795 

 

  Andere         72    72    72 
 

31 december 2020 44 734 107 970 -10 277 -4 539 511 838 -11 038 638 688 35 862 674 550 
 

                      
 

                      
 

1 januari 2019 44 734 107 970 -9 423 -3 391 516 305 -11 686 644 509 34 250 678 759 
 

  Resultaat van de periode         -8 004   -8 004  600 -7 404 
 

  Andere elementen van het totaal resultaat     - 207 - 278 - 107 - 592 - 10 - 602 
 

  Totaal resultaat  0  0  0 - 207 -8 282 - 107 -8 596  590 -8 006 
 

                      
 

  Uitkering dividend vorig boekjaar         -6 495   -6 495 - 516 -7 011 
 

  Andere     - 855    122   - 733  0 - 733 
 

31 december 2019 44 734 107 970 -10 277 -3 598 501 650 -11 793 628 686 34 325 663 010 
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Segmentinformatie 
BIJLAGE 5 
 
De activiteiten van SIPEF kunnen worden onderverdeeld in segmenten naar gelang de soort van de producten. SIPEF 

heeft de volgende segmenten: 

- Palm: Omvat alle palmproducten, inclusief de palmpitten en de palmpitolie, zowel in Indonesië als in Papoea-

Nieuw-Guinea 

- Rubber: Omvat alle verschillende soorten rubber die geproduceerd wordt in Indonesië en verkocht wordt door 

de SIPEF-groep: 

o Ribbed Smoked Sheets (RSS) 

o Standard Indonesia Rubber (SIR) 

o Scraps and Lumps 

- Thee: Omvat de thee die SIPEF produceert in Indonesië, zijnde: 

o "Cut, tear, curl" (CTC) thee 

- Bananen en planten: Omvat alle verkopen van bananen en planten, komende uit Ivoorkust.  

- Corporate: Omvat voornamelijk de ontvangen management fees van niet-groepsondernemingen, 

aangerekende commissies op zeevrachten en andere aangerekende commissies die buiten het 

verkoopcontract vallen. 

 

Het overzicht van de segmenten hieronder is weergegeven op basis van de interne managementrapportering van de 

SIPEF-groep. De belangrijkste verschillen met de IFRS consolidatie zijn: 

- Er wordt vertrokken vanuit de bruto-marge per segment en niet vanuit omzet. 

 
In KUSD (verkort)   31/12/2020  31/12/2019 

Bruto-marge per product        

Palm   59 746  34 445 

Rubber   -1 814  -2 244 

Thee   - 788  - 370 

Bananen en planten   4 390  4 697 

Corporate    823   634 

Totaal bruto-marge per product   62 357  37 162 

Algemene-en beheerskosten   -31 573  -31 481 

Overige bedrijfsopbrengsten/(kosten)   - 6  - 741 

         

Financieringsopbrengsten/(kosten)   -4 458  -5 002 

Discounting Sipef-CI   1 368  1 689 

Wisselkoersresultaten    378  - 775 

Resultaat voor belastingen   28 065   852 

         

Belastinglasten   -10 828  -6 772 

Effectief belastingtarief   -38,6%  -794,7% 

         

Resultaat na belastingen   17 237  -5 920 

Aandeel resultaat geassocieerde deelnemingen -1 059  -1 485 

         

Resultaat van de periode   16 178  -7 405 

 

Hieronder wordt de segmentinformatie per productsegment en per geografische locatie weergegeven volgens de IFRS 
winst- en verliesrekeningen. 
 
Het resultaat van een segment omvat de opbrengsten en kosten die rechtstreeks door een segment worden 
gegenereerd, inclusief het relevante deel van de opbrengsten en kosten dat redelijkerwijs aan het segment kan worden 
toegerekend. 
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Brutowinst per product 
 

  
Omzet 

Kostprijs van de 
verkopen 

Aanpassingen 
van de reële 

waarde 
Brutowinst % van totaal 

  

2020 - KUSD           

Palm 236 707 -177 137 176 59 746 95,8 

Rubber 8 866 -10 680 0 -1 814 -2,9 

Thee 5 858 -6 611 -35 - 788 -1,3 

Bananen en planten 21 774 -17 976 592 4 390 7,0 

Corporate  823  0 0  823 1,4 

Totaal 274 027 -212 403  733 62 357 100,0 

2019 - KUSD           

Palm 210 251 -176 683 877 34 445 92,7 

Rubber 10 330 -12 574 0 -2 244 -6,0 

Thee 5 072 -5 454 12 - 370 -1,0 

Bananen en planten 22 024 -17 327 0 4 697 12,6 

Corporate  634  0 0  634 1,7 

Totaal 248 311 -212 038  889 37 162 100,0 

 
Het segment "corporate" omvat de ontvangen management fees van niet-groepsondernemingen, aangerekende 
commissies op zeevrachten en andere aangerekende commissies die buiten het verkoopcontract vallen. 
 

Brutowinst per geografische locatie 
 

  
Omzet 

Kostprijs van 
de verkopen 

Andere 
inkomsten 

Aanpassingen 
van de reële 

waarde 
Brutowinst 

% van 
totaal 

  

2020 - KUSD             

Indonesië 160 337 -119 228  444 - 421 41 132 65,9 

Papoea-nieuw-Guinea 89 279 -73 829  0  562 16 012 25,7 

Ivoorkust 23 144 -19 346  0 592 4 390 7,0 

Europa  822  0  0 0  822 1,4 

Totaal 273 583 -212 403  444  733 62 357 100,0 

       
2019 - KUSD       

Indonesië 149 050 -121 260  143  911 28 844 77,6 

Papoea-nieuw-Guinea 72 643 -69 610  0 - 22 3 011 8,1 

Ivoorkust 25 840 -21 167  0 0 4 673 12,6 

Europa  634  0  0 0  634 1,7 

Totaal 248 167 -212 038  143  889 37 162 100,0 

 
 
 


