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Tussentijds beheersverslag

Men dient op te merken dat de resultaten van het voorbije halfjaar niet representatief zijn voor de
resultaten van het lopende jaar. Evenmin maakt de vergelijking van de eerste zes maanden met
dezelfde periode van vorig jaar het mogelijk vooruit te lopen op de evolutie van het boekjaar. De
onzekerheden op de financiële- en beursmarkten laten niet toe een raming te geven van de
resultaten van het boekjaar dat op 31 december a.s. zal worden afgesloten. 

De Algemene Vergadering van 6 mei 2010 besliste een netto dividend van € 1,31 per aandeel 
uit te keren.

Betreffende de belangrijke verwezelijkingen tijdens het semester, dient men de verkoop van de
helft van de Royal Dutch-Shell effecten op te merken en ook de veelbetekenende distributies
door de Franse private equity fonds Astorg III ten gevolge van de overdracht door dit fonds van
zijn aandelen Sebia en Geoservices. In het algemeen, heeft Sofina in de eerste helft van 2010,
minder participaties verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft geleidt tot een netto
resultaat op niet courante activa van € 18,2 miljoen t.o.v. € 78,8 miljoen in 2009.

Op het vlak van het beheer van de financiële risico's heeft Sofina altijd een voorzichtig beleid
gevoerd. Ze heeft een lange-termijn visie voor haar investeringen en doet slechts in beperkte
mate een beroep op indekkingsoperaties. De belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee de
vennootschap wordt geconfronteerd houden verband met de evolutie van de aandelenbeurzen
en, voor haar geldbeleggingen, met de evolutie van het rentepeil. Wat de participaties buiten
België betreft, loopt Sofina het risico van wijziging van de fiscale regimes en van de repatriëring
van de inkomsten. Voor wat haar in deviezen uitgedrukte investeringen betreft, is Sofina aan hun
fluctuatie tegenover de euro blootgesteld.

De resultaten (deel van de Groep) van Sofina bedragen € 56,5 miljoen voor het semester dat op
30 juni 2010 werd afgesloten tegenover € 139,5 miljoen voor het eerste semester van 2009.

Tijdens het eerste halfjaar 2010 heeft Sofina een participatie van 8,6 % in de
moedermaatschappij van de Franse vennootschap Oberthur Technologies genomen. Oberthur is
één van de belangrijkste wereldspelers inzake technologie voor de bescherming van persoonlijke
gegevens, met als toepassingen het ontwerp en de fabricage van kredietkaarten, van kaarten van
mobiele telefoons en van beveiligde of identiteitsdocumenten alsmede het fiduciaire drukwerk
(het drukken van bankbiljetten).

Ze heeft ook haar activa in het domein van de private equity fondsen verder versterkt.

Sofina heeft ook op een nieuwe obligatie ingeschreven die door Landis & Gyr in Zwitserland
uitgeschreven werd.

Het geconsolideerde eigen vermogen van Sofina bedroeg op 30 juni 2010 € 3,5 miljard in
vergelijking met € 3,4 miljard op 31 december 2009, hetzij respectievelijk € 100,72 en € 98,43 per
aandeel op basis van 34.687.169 aandelen die per 30 juni 2010 in omloop waren en 34.784.745
per 31 december 2009. Deze stijging is het gevolg van de koersvastheid van alle aandelen in
portefeuille met uitzondering van GDF-Suez waarvan de beurskoers over die periode fors
gedaald is.

Na het verwerven van 97.576 effecten tijdens het semester, bezat Sofina op 30 juni 2010 812.831
eigen aandelen in vergelijking met de 715.255 eigen aandelen die ze op 31 december 2009
bezat.
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Verklaring van de verantwoordelijke personen

a)

b)

Commissaris

Richard Goblet d’Alviella et Harold Boël, Afgevaardigde Bestuurders van Sofina, verklaren in
naam en voor rekening van de Raad van Bestuur van de vennootschap dat bij hun weten: 

de halfjaarlijkse financiële staten een getrouw beeld geven van het vermogen, van de
financiële situatie en van de resultaten van de vennootschap en de ondernemingen
die deel uitmaken van de consolidatie.

het tussentijdse beheersverslag een getrouwe uiteenzetting bevat van de inlichtingen
die erin vermeld moeten worden. 

* * * 

Verklaring van Commissaris

“Wij zijn overgegaan tot een beperkt onderzoek van de geconsolideerde balans, de
geconsolideerde staten van het resultaat, de geconsolideerde staten van de mutaties van het
eigen vermogen, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en de bijlagen van de GROEP
SOFINA voor het semester dat op 30 juni 2010 werd afgesloten. Deze tussentijdse
geconsolideerde financiële informatie werd opgemaakt onder aansprakelijkheid van de Raad van
Bestuur. Het is onze verantwoordelijkheid een mening te geven over de tussentijdse
geconsolideerde financiële informatie op basis van ons beperkt onderzoek.

De tussentijdse geconsolideerde financiële informatie werd voorbereid overeenkomstig de IAS
34-norm "Tussendtijdse financiële informatie" zoals  gangbaar binnen de Europese Unie.

Onze werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de aanbeveling van het Instituut van
Bedrijfsrevisoren met betrekking tot het doorvoeren van een beperkt onderzoek. Onze controles
bestonden voornamelijk uit de analyse, de vergelijking en de bespreking van de
boekhoudkundige en financiële tussentijdse informatie die ons werd overgemaakt. Ze waren
bijgevolg minder uitgebreid dan een volledige controle van de geconsolideerde jaarresultaten.
Bijgevolg kunnen we de tussentijdse geconsolideerde financiële informatie niet waarborgen.  

Ons beperkt onderzoek bracht geen elementen aan het licht die aanleiding zouden geven tot
beduidende correcties van de tussentijdse geconsolideerde financiële informatie voor het
semester dat op 30 juni 2010 werd afgesloten, opgesteld volgens de norm "IAS 34 Tussendtijdse
financiële informatie" zoals  gangbaar binnen de Europese Unie. "

Jean-Louis Servais.
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Geconsolideerde balans

in duizenden euro's Bijlagen 30/06/2010 31/12/2009

ACTIVA

NIET-COURANTE ACTIVA 3.302.262 3.111.800

Materiële vaste activa 18.283 18.550
Ondern. waarop vermogensmutatie is toegepast 4 142.417 141.965
Overige financiële vaste activa 5 3.141.186 2.950.338
Overige niet-courante vorderingen 13 252
Uitgestelde belastingen 363 695

COURANTE ACTIVA 359.763 417.664

Courante financiële activa 6 123.665 113.236
Overige vorderingen 875 947
Geldmiddelen en kasequivalent 7 228.522 295.887
Belastingen 6.701 7.594

TOTAAL ACTIVA 3.662.025 3.529.464

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 3.493.430 3.423.865

Kapitaal 8 79.735 79.735
Uitgiftepremies 4.420 4.420
Reserves 3.409.275 3.333.584
Minderheidsbelangen 0 6.126

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 3.351 3.407

Niet-courante voorzieningen 191 191
Uitgestelde belastingen 3.160 3.216

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 165.244 102.192

Courante voorzieningen 0 159
Courante financiële schulden 7 142.752 88.457
Leveranciers en overige courante crediteuren 9 21.953 12.689
Belastingen 539 887

TOTAAL PASSIVA 3.662.025 3.529.464
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Geconsolideerde resultatenrekening

Bijlagen 1ste semester 1ste semester

in duizenden euro's 2010 2009

Dividenden 51.699 59.756

Renteopbrengsten 10 6.358 4.442
Rentelasten 10 -640 -945

Nettoresultaat op niet-courante activa 11 18.228 78.800

Nettoresultaat op courante activa 12 -12.927 7.548

Overige opbrengsten 1.245 1.008
Overige lasten 13 -12.642 -10.106

Deel in het resultaat van de ondernemingen waarop 
vermogensmutatie is toegepast

4.536 3.271

Resultaat vóór belastingen 55.857 143.775

Belastingen 601 -4.344

Resultaat van het boekjaar 56.458 139.431

Minderheidsbelangen 29

Deel van de groep in het resultaat 56.458 139.460

Resultaat per aandeel (Euro) 1,6227 4,0174
Verwaterd resultaat per aandeel (Euro) 1,5999 3,9609
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Geconsolideerde staten van de geboekte lasten en opbrengsten

1ste semester 1ste semester

in duizenden euro's 2010 2009

Resultaat van de periode 56.458 139.459

Voor verkoop beschikbaar financiële activa 82.679 -210.786
Deel van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast in 
andere elementen van het globaal resultaat 543 1.265
Overige elementen 938 965

Lasten en opbrengsten rechtstreeks in het eigen vermogen 
erkend 84.160 -208.556

Totale geboekte lasten en opbrengsten 140.618 -69.097

Toe te schrijven aan de minderheidsbelangen -2.064

Toe te schrijven aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 140.618 -67.033

6



Herwaardering AANDEEL
in duizenden euro's Kapitaal Uitgifte- Reserves Eigen van de niet- VAN DE Minderheids TOTAAL

premies aandelen courante activa GROEP belangen

Saldi op 31.12.08 79.735 4.420 2.347.059 -62.402 865.431 3.234.244 9.437 3.243.681

Resultaat van de periode 139.460 139.460 -29 139.431
Dividenduitkering -59.860 -59.860 -59.860
Verrichtingen met ingekochte eigen 
aandelen -46.639 24.107 -22.531 -22.531
Niet gerealiseerde resultaten erkend in 
het eigen vermogen -210.786 -210.786 -210.786
Aandeel van de ondernemingen 
waarop vermogensmutatie is 
toegepast in andere elementen van het 
globaal resultaat 1.265 1.265 1.265
Overige 965 965 965
Mutatie van de minderheidsbelangen 2.063 2.063 -2.063 0

Saldi op 30.06.09 79.735 4.420 2.384.313 -38.295 654.645 3.084.819 7.345 3.092.164

Saldi op 31.12.09 79.735 4.420 2.434.820 -48.637 947.401 3.417.739 6.126 3.423.865

Resultaat van de periode 56.458 56.458 56.458
Dividenduitkering -62.007 -62.007 -62.007
Verrichtingen met ingekochte eigen 
aandelen -3.043 -3.043 -3.043
Niet gerealiseerde resultaten erkend in 
het eigen vermogen 82.679 82.679 82.679
Aandeel van de ondernemingen 
waarop vermogensmutatie is 
toegepast in andere elementen van het 
globaal resultaat 543 543 543
Overige 1.061 1.061 1.061
Mutatie van de minderheidsbelangen 0 -6.126 -6.126

Saldi op 30.06.10 79.735 4.420 2.430.875 -51.680 1.030.080 3.493.430 0 3.493.430

MUTATIEOVERZICHT - GECONSOLIDEERD EIGEN VERMOGEN
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1ste semester 1ste semester

Bijlagen 2010 2009

Geldmiddelen en kasequivalent bij het begin van de periode 7 295.887 210.326

Dividenden 51.700 30.235
Renteopbrengsten 6.709 4.045
Rentelasten -640 -945

Aankopen van courante financiële activa (beleggingsportefeuille) -36.684 -43.170
Verkopen van courante financiële activa (beleggingsportefeuille) 9.375 144.411
Netto aankopen/verkopen van afgeleide producten 48 10.227
Netto aankopen/verkopen van overige courante financiële activa 12.783 27.827

Overige courante incasseringen 1.317 1.719

Administratieve kosten en diversen -11.632 -6.933

Netto belastingen 1.423 733

Kasstromen voortvloeiend uit de operationele activiteiten 34.399 168.148

Aankopen van materiële vaste activa -159 -4.771
Verkopen van materiële vaste activa 5 0

Aankopen van niet-courante financiële activa -143.444 -145.736
Verkopen van niet-courante financiële activa 53.750 237.585

Mutatie van de overige niet-courante activa 242 -48

Kasstromen voortvloeiend uit de investeringsactiviteiten -89.606 87.031

Inkopen/vervreemding van eigen aandeel -7.209 -22.531
Verdeling van het resultaat -59.244 -59.973

Variaties van de financiële schulden 7 54.295 -84.876
Diversen 0 5.768

Kasstromen voortvloeiend uit de financieringsactiviteiten -12.158 -161.612

Geldmiddelen en kasequivalent bij het afsluiten van de periode 7 228.522 303.892

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in duizenden 
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1. Conformiteitsverklaring en boekhoudprincipes

Boekhoudprincipes

2. Consolidatieperimeter en ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

3. Seizoenschommelingen

4. Ondernemingen waarvoor een vermogensmutatie is toegepast (in duizenden euro's)

Bowers & Wilkins Sylve Invest Sofindev III Totaal

5.586 125.465 6.578 137.629

Aandeel in het resultaat 1.302 3.270 -36 4.536

Mutatie van de herwaarderingsreserves 619 619

Mutatie van het belangenpercentage -826 -826

Overige variaties 958 44 -543 459

7.846 127.953 6.618 142.417

De inkomsten ontvangen in de vorm van dividenden zijn gewoonlijk hoger tijdens het eerste semester van het 
boekjaar dan tijdens het tweede semester.

Waarde van vermogensmutatie per 31
december 2009

Waarde van vermogensmutatie per 30
juni 2010

Sofina is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de
Nijverheidsstraat 31 te 1040 Brussel.
De tussentijdse geconsolideerde rekeningen van de groep Sofina op 30 juni 2010 werden opgesteld 
overeenkomstig de IFRS normen gangbaar binnen de Europese Unie.

De tussentijdse rekeningen omvatten niet al de informatie die in de volledige financiële staten wordt vereist. Ze
dienen dus te worden gelezen rekening houdend met de informatie gegeven in het verslag over de
geconsolideerde rekeningen opgesteld per 31 december 2009

Ten opzichte van de boekhoudprincipes gebruikt voor het opstellen van de laatste geconsolideerde rekeningen
per 31 december 2009 werd aan de boekhoudprincipes geen enkele wijziging aangebracht.

De vennootschappen Advent Management Belgium en Sofindev zijn onbelangrijk geworden en maken niet meer
deel uit van de consolidatieperimeter. Hetzelfde geldt voor Sofindev II waarop de vermogensmutatiemethode niet
meer toegepast is.

Deze vennootschappen werden in de aandelenportefeuille getransfereerd en worden aan hun juiste waarde
gewaardeerd.
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5. Overige financiële vaste activa (in duizenden euro's)

Deelnemingen (effecten beschikbaar voor verkoop)
2010 2009

Nettowaarde in het begin van de periode 2.834.238 2.693.651

Aanschaffingen tijdens de periode 155.481 262.503
Overdrachten tijdens deze periode -56.112 -305.480
Mutaties van de latente meerwaarden:
    - Dotaties 103.453 200.561
    - Terugnemingen in het resultaat -25.957 -88.691
Waardeverminderingen geboekt op de resultatenrekening -4.324 71.694
Overige mutaties 5.508 0

Nettowaarde op het einde van de periode 3.012.287 2.834.238

Vorderingen (effecten beschikbaar voor verkoop)

Nettowaarde in het begin van de periode 116.100 90.616

Aanschaffingen tijdens de periode 15.165 93.047
Terugtrekkingen tijdens de periode -5.362 -59.399
Variatie van de latente meerwaarden : 
    - Dotaties 4.564 -8.502
    - Terugnemingen in het resultaat -2.518
Variatie van waardeverminderingen geboekt in resultatenrekening -1.090
Variatie van de gelopen, niet-vervallen interesten -224 2.601

Nettowaarde op het einde van de periode (1) 130.243 114.755

Overige vorderingen (2) -1.345 1.345

Nettowaarde (1) + ( 2) 128.898 116.100

6. Courante financiële activa (in duizenden euro's)

2010 2009

119.148 77.758
3.143 3.910

Diverse courante financiële activa 1.375 31.568

Courante financiële activa op het einde van de periode 123.666 113.236

De belangrijkste aankopen betreffen de deelneming in Oberthur (nieuwe investering) en private equityfondsen.

De belangrijkste verkopen betreffen de private equityfondsen en een deel van de Royal Dutch-Shell effecten.

Beleggingen

De voornaamste aankoop is de versterking van onze investering in een obligatie in Landis & Gyr.

Afgeleide producten

1ste semester

1ste semester
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7. Geldmiddelen en kasequivalenten (in duizenden euro's)

2010 2009

29.765 21.639
198.757 274.248

228.522 295.887

Financiële schulden -145.752 -88.456

8. Kapitaal (in duizenden euro's)

Aantal 
aandelen Bedrag

Aantal 
aandelen

Bedrag van 
het 

aangehouden 
kapitaal

Saldi op 31.12.09 35.500.000 79.735 715.255 1.607

Mutaties van de periode 97.576 219

Saldi op 30.06.10 35.500.000 79.735 812.831 1.826

9. Leveranciers en overige courante crediteuren (in duizenden euro's)

2010 2009

Diverse financiële schulden 21.843 11.954
Overige courante crediteuren 110 735

21.953 12.689

De waardevermindering van de diverse courante financiële activa is te wijten aan de terugbetaling van
vorderingen op niet geconsolideerde verbonden ondernemingen.

Het onderschreven en volledig volstort kapitaal bestaat uit gewone aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde. De eigenaars van gewone aandelen hebben het recht dividenden te ontvangen en hebben recht op een
stem per aandeel op de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de vennootschap. Het dividend
voor het boekjaar 2009, betaalbaar in 2010, bedroeg 1,31 EUR per aandeel. 

De thesaurie en gelijkgestelde activa bestaan uit banksaldi, kasmiddelen en beleggingen in instrumenten van de
monetaire markt op ten hoogste 3 maanden.

Kas en banken
Beleggingen op korte termijn

Thesaurie en gelijkgesteld

1ste semester

De bankschulden zijn gedaald en de beleggingen op korte termijn zijn verhoogd n.a.v. de verkoop van effecten. 

Kapitaal Eigen aandelen

De stijging van deze post is voornamelijk te wijten aan de op 30/06/10 nog af te wikkelen aankoop van effecten.
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10. Rente-opbrengsten en -lasten (in duizenden euro's)

2010 2009

Renteopbrengsten op niet-courante activa 5.412 2.565

Renteopbrengsten op courante activa 946 1.877

Rente vergoed aan de banken -579 -920
Diverse rentelasten -61 -25

Renteopbrengsten en -lasten 5.718 3.497

11. Nettoresultaat op niet-courante activa (in duizenden euro's)

Resultaten op verkopen van niet-courante activa : 2010 2009

Latente meerwaarden en minwaarden opgenomen in het resultaat 25.957 86.087
Gerealiseerde meerwaarden en minwaarden -4.724 17.572
Terugnemingen van duurzame depreciaties 1.518 1.682

Subtotaal 22.751 105.341

Resultaten niet behaald uit verkopen :

Netto duurzame depreciaties - dotaties -4.324 -26.499
Wisselkoersverschillen -208 -45
Afschrijving van subsidies 9 3

Totaal 18.228 78.800

2010 2009

Resultaat op gelbeleggingen 13.016 7.489
Resultaat op afgeleide producten -720 -5.729
Wisselkoersresultaat -25.492 4.695
Diversen 268 1.093

-12.928 7.548

Het resultaat van het eerste semester van het boekjaar 2010 vloeit voornamelijk voort uit het negatieve
koersverschil grotendeels te wijten aan een lening van 100 miljoen Amerikaanse dollars. Dit negatieve resultaat
wordt goedgemaakt door het positieve resultaat dat te danken is aan de koerswinst op de private equityfondsen
in Amerikaanse dollars die in de latente meerwaarden op financiële vaste activa geboekt zijn. Gedurende het
tweede semester wordt er overwogen om de boeking van deze indekkingsverrichting aan te passen.

Het resultaat op courante activa bestaat vrijwel geheel uit winsten en verliezen op activa en passiva gewaardeerd
tegen hun juiste waarde via de resultatenrekening.

1ste semester 1ste semester

12. Nettoresultaat op courante activa (in duizenden euro's)

De belangrijkste meerwaarden werden op de verkoop van effecten Royal Dutch gerealiseerd en bij de uitkering
van de door private equityfondsen geboekte resultaten.

De effecten waarvan de juiste waarde lager is dan de aankoopwaarde worden geval per geval geanalyseerd ten
einde vast te stellen of een duurzame depreciatie moet worden geboekt. Als gevolg van die analyse werden
duurzame depreciaties ingeschreven op onder meer effecten Enel en private equityfondsen.

12



13. Overige lasten

14. Onderschreven niet opgevraagde bedragen (in duizenden euro's) 

Devise € Devise €

EUR 61.970 61.970 67.820 67.820
USD 420.281 354.917 485.402 336.944
GBP 22.384 30.342 27.435 30.892
CHF 3.186 1.957 2.991 2.016
SEK 531 58 595 58

449.244 437.730

Financiële vaste activa, niet opgevraagde onderschreven bedragen.

1ste semester 2010 2009

De overige lasten bestaan uit diensten en diverse goederen, sociale lasten en andere financiële kosten. 
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