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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. 

Na de afsluiting van het semester heeft Sofina o.a. haar deelnemingen in de vennootschappen
Carbone Lorraine en bioMérieux verhoogd, waarbij zij respectievelijk 7,2% en 0,6% van het
kapitaal bezit.   

Op 30 juni 2009, en na de vernietiging van 1.000.000 effecten door de Buitengewone Algemene
Vergadering van 7 mei 2009 en het verwerven van 300.000 effecten tijdens het semester, bezat 
Sofina 660.255 eigen aandelen in vergelijking met de 1.301.394 eigen aandelen die ze op 31
december 2008 bezat.

De Algemene Vergadering van 7 mei 2009 besliste een netto dividend van € 1,23 per aandeel 
betaalbaar te stellen.

Betreffende de belangrijke overdrachten tijdens het semester, dient men op te merken dat Sofina
en haar dochtervennootschappen het saldo van de effecten Richemont, BAT en Reinet hebben
verkocht en hun effecten Distrigaz hebben ingebracht op het openbaar overnamebod dat door de
Italiaanse vennootschap ENI begin januari werd uitgebracht.

De dochtervennootschap Trufilux heeft het eerder gehuurde kantoorgebouw gelegen te
Luxemburg, 8A boulevard Joseph II, waar het management en de administratieve activiteiten van
de Luxemburgse dochtervennootschappen van Sofina gegroepeerd zijn, gekocht.   

De resultaten (deel van de Groep) van Sofina bedragen € 139,5 miljoen voor het semester dat op
30 juni 2009 werd afgesloten in vergelijking met € 177,8 miljoen voor het eerste halfjaar van 2008.

Tijdens het eerste halfjaar 2009 heeft Sofina de gelegenheid gehad verschillende
vennootschappen van haar portefeuille te ondersteunen. De belangrijkste verrichting bestond uit
de deelname van Sofina, in verhouding tot haar participatie, aan de kapitaalverhoging van
Danone voor een bedrag van ongeveer € 32,5 miljoen.  

Sofina heeft ook op de uitgifte van obligaties door Bowers en Wilkins in Engeland en door Landis
&Gyr in Zwitserland ingeschreven. Aan een andere kant heeft de uitgifte van aandelen door de
onderneming Touax ertoe geleid de positie in deze onderneming te versterken tot 14% van haar
kapitaal. Een eerste investering werd ook gedaan in de vennootschap bioMérieux, genoteerd op
NYSE Euronext en actief in de sector van in vitro diagnostiek.   

Sofina heeft ook geopteerd voor de inning van dividenden door verschillende Franse
ondernemingen betaald onder de vorm van effecten eerder dan in geld. Het gaat over de
ondernemingen Danone, GDF Suez en Eurazeo. 

Het geconsolideerde eigen vermogen van Sofina bedroeg op 30 juni 2009 € 3,1 miljard in
vergelijking met € 3,2 miljard op 31 december 2008, hetzij respectievelijk € 88,70 en € 92,15 per
aandeel op basis van 35.198.606 aandelen die per 31 december 2008 in omloop waren en
34.839.745 per 30 juni 2009.
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Verklaring van de verantwoordelijke personen

a)

b)

Richard Goblet d’Alviella et Harold Boël, Afgevaardigde Bestuurders van Sofina, verklaren in
naam en voor rekening van de Beheerraad 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. 

* * * 

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 2009 werd afgesloten, opgesteld volgens de norm "IAS 34 Tussendtijdse
financiële informatie" zoals  gangbaar binnen de Europese Unie. "

Jean-Louis Servais.
Commissaris

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 2009 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.
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Geconsolideerde balans

In duizenden euros Bijlagen 30/06/2009 31/12/2008

ACTIVA

NIET-COURANTE ACTIVA 2.739.600 2.927.478

Materiële vaste activa 18.733 14.303
Ondern. waarop vermogensmutatie is toegepast 3 131.524 128.202
Overige financiële vaste activa 4 2.588.743 2.784.267
Overige niet-courante vorderingen 244 241
Uitgestelde belastingen 357 465

COURANTE ACTIVA 461.649 494.557

Courante financiële activa 5 150.468 273.275
Overige vorderingen 1.151 1.862
Geldmiddelen en kasequivalent 6 303.892 210.326
Belastingen 6.138 9.094

TOTALE ACTIVA 3.201.249 3.422.035

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 3.092.164 3.243.681

Kapitaal 7 79.735 79.735
Uitgiftepremies 4.420 4.420
Reserves 3.000.664 3.150.089
Minderheidsbelangen 7.345 9.437

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 3.407 3.463

Niet-courante voorzieningen 135 135
Uitgestelde belastingen 3.272 3.328

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 105.678 174.891

Courante financiële schulden 6 76.699 161.575
Leveranciers en overige courante crediteuren 8 25.559 11.963
Belastingen 3.420 1.353

TOTALE PASSIVA 3.201.249 3.422.035
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Geconsolideerde resultatenrekening

Bijlagen 1ste semester 1ste semester

In duizenden euros 2009 2008

Dividenden 59.756 60.515

Renteopbrengsten 9 4.442 7.747
Rentelasten 9 -945 -6.080

Nettoresultaat op niet-courante activa 10 78.800 107.579

Nettoresultaat op courante activa 11 7.548 16.047

Overige opbrengsten 1.008 1.085
Overige lasten 12 -10.106 -10.032

Deel in het resultaat van de ondernemingen waarop 
vermogensmutatie is toegepast

3.271 3.540

Resultaat vóór belastingen 143.775 180.401

Belastingen -4.344 -2.547

Resultaat van het boekjaar 139.431 177.854

Minderheidsbelangen 29 -38

Deel van de groep in het resultaat 139.460 177.816

Resultaat per aandeel (Euro) 4,0174 5,0265
Verwaterd resultaat per aandeel (Euro) 3,9609 4,9676
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Geconsolideerde staten van de geboekte lasten en opbrengsten

1ste semester 1ste semester

In duizenden euros 2009 2008

Resultaat van de periode 137.695 177.816

Voor verkoop beschikbaar financiële activa -210.786 -610.404
Deel van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast in 
andere elementen van het globaal resultaat 1.265 -1
Overige elementen 965 1.129

Lasten en opbrengsten rechtstreeks in het eigen vermogen 
erkend -208.556 -609.276

Totale geboekte lasten en opbrengsten -70.861 -431.460

Toe te schrijven aan de minderheidsbelangen -2.092 -683

Toe te schrijven aan de aandeelhouders van de moedervennootschap -68.769 -430.777
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Herwaardering AANDEEL
In duizenden euros Kapitaal Uitgifte- Reserves Eigen van de niet- VAN DE Minderheids TOTAAL

premies aandelen courante activa GROEP belangen

Saldi op 31.12.07 79.735 4.420 2.257.113 -84.185 2.024.612 4.281.695 10.628 4.292.323

Resultaat van de periode 177.816 177.816 39 177.855
Verdeling van het resultaat -55.967 -55.967 -55.967
Mutaties van de eigen aandelen -4.923 -4.923 -4.923
Nettowinsten en -verliezen op niet -
courante activa niet geboekt op de 
resultatenrekeningen -610.404 -610.404 -610.404
Verandering van boekhoudmethode
Overige 1.128 1.128 1.128
Mutatie van de minderheidsbelangen 722 722 -722 0

Saldi op 30.06.08 79.735 4.420 2.380.812 -89.108 1.414.208 3.790.067 9.945 3.800.012

Saldi op 31.12.08 79.735 4.420 2.380.676 -96.019 865.431 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 -80.256 57.724 -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

MUTATIEOVERZICHT - GECONSOLIDEERD EIGEN VERMOGEN
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1ste semester 1ste semester

Bijlagen 2009 2008

Geldmiddelen en kasequivalent bij het begin van de periode 6 210.326 203.284

Dividenden 30.235 61.423
Renteopbrengsten 4.045 6.841
Rentelasten -945 -6.081

Aankopen van courante financiële activa (beleggingsportefeuille) -43.170 -45.517
Verkopen van courante financiële activa (beleggingsportefeuille) 144.411 92.176
Netto aankopen/verkopen van afgeleide producten 10.227 2.984
Netto aankopen/verkopen van overige courante financiële activa 27.827 9.329

Overige courante incasseringen 1.719 788

Administratieve kosten en diversen -6.933 -10.211

Netto belastingen 733 -1.706

Kasstromen voortvloeiend uit de operationele activiteiten 168.148 110.026

Aankopen van materiële vaste activa -4.771 -38

Aankopen van niet-courante financiële activa 4 -145.736 -165.437
Verkopen van niet-courante financiële activa 237.585 219.635

Mutatie van de overige niet-courante activa -48 0

Kasstromen voortvloeiend uit de investeringsactiviteiten 87.031 54.160

Inkopen/vervreemding van eigen aandeel -22.531 -4.923
Verdeling van het resultaat -59.973 -52.300

Variaties van de financiële schulden 6 -84.876 -183.515
Diversen 5.768 0

Kasstromen voortvloeiend uit de financieringsactiviteiten -161.612 -240.738

Geldmiddelen en kasequivalent bij het afsluiten van de periode 6 303.892 126.732

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in duizenden 
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1. Conformiteitverklaring en boekhoudprincipes

Boekhoudprincipes

2. Seizoenschommelingen

3. Ondernemingen waarvoor een vermogensmutatie is toegepast (in duizenden euro)

Sylve Invest Sofindev II Sofindev III Total

115.804 5.612 6.786 128.202

Aandeel in het resultaat 4.374 -1.091 -12 3.271

Mutatie van de herwaarderingsreserves 177 -2 -1.499 -1.324

Mutatie van het belangenpercentage 109 0 109

Overige variaties 1.266 1.266

121.621 4.628 5.275 131.524

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 2008

Waarde van vermogensmutatie per 30
juni 2009

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 2009 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 2008

Ten opzichte van de boekhoudprincipes gebruikt voor het opstellen van de laatste geconsolideerde rekeningen
per 31 december 2008 werd aan de boekhoudprincipes geen enkele wijziging aangebracht.
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4. Overige financiële vaste activa (in duizenden euro)

Deelnemingen (effecten beschikbaar voor verkoop)
2009 2008

Nettowaarde in het begin van de periode 2.784.267 4.139.032

Aanschaffingen tijdens de periode 175.257 434.303
Overdrachten tijdens deze periode -184.911 -380.603
Mutaties van de latente meerwaarden:
    - Dotaties -86.613 -983.368
    - Terugnemingen op het resultaat -70.034 -201.840
Waardeverminderingen geboekt op de resultatenrekening -26.647 -224.876
Overige mutaties -2.575 1.619

Nettowaarde op het einde van de periode 2.588.743 2.784.267

5. Courante financiële activa (in duizenden euro)

2009 2008

124.089 217.841
23.487 39.443

Diverse courante financiële activa 2.892 15.991

Courante financiële activa op het einde van de periode 150.468 273.275

6. Geldmiddelen en kasequivalenten (in duizenden euro)

2009 2008

39.324 202.135
264.569 8.191

303.892 210.326

Financiële schulden -76.699 -161.575

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

De beleggingsportefeuille is in waarde verminderd voornamelijk t.g.v. de verkoop van de effecten Distrigaz. 

De belangrijkste aankoop betreft de deelnemingen in Danone, B&W, Landis & Gyr en bioMérieux.

De belangrijkste verkoop betreft het saldo van de deelneming in Richemont, Bat en Reinet.

Beleggingen
Afgeleide producten

1ste semester

1ste semester

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
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7. KAPITAAL (in duizenden euro)

Aantal 
aandelen Bedrag

Niet 
onderschreven 

toegestaan 
kapitaal

Aantal 
aandelen

Bedrag van 
het 

aangehouden 
kapitaal

Saldi op 31.12.08 36.500.000 79.735 4.000 1.301.394 2.843

Mutaties van de periode -1.000.000 -641.139 -1.360

Saldi op 30.06.09 35.500.000 79.735 4.000 660.255 1.483

8. Leveranciers en overige courante crediteuren (in duizenden euro)

2009 2008

Diverse financiële schulden 23.252 11.551
Overige courante crediteuren 2.307 413

25.559 11.963

9. Rente-opbrengsten en -lasten (in duizenden euro)

2009 2008

Renteopbrengsten op niet-courante activa 2.565 3.211

Renteopbrengsten op courante activa 1.877 4.536

Rente vergoed aan de banken -920 -6.016
Diverse rentelasten -25 -64

Renteopbrengsten en -lasten 3.496 1.667

10. Nettoresultaat op niet-courante activa

Kapitaal Eigen aandelen

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 2008, betaalbaar in 2009, bedroeg 1,23 EUR per aandeel. 1.000.000 eigen aandelen werden
in 2009 vernietigd.

De stijging van deze post is voornamelijk te wijten aan de op 30/06/09 nog af te wikkelen aankoop van effecten.

1ste semester

De belangrijkste meerwaarden werden op de verkoop van de BAT, Colruyt, GDF-Suez, Richemont en Total
effecten gerealiseerd.  

1ste semester
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11. Nettoresultaat op courante activa

12. Overige lasten

13. Onderschreven en niet opgevraagd kapitaal (in duizenden euro)

30/06/09 30/06/08

EUR 119.597 137.773
Deviezen 371.891 280.992

491.488 418.765

De overige lasten bestaan uit diensten en diverse goederen, sociale lasten en andere financiële kosten. Deze
zijn stabiel gebleven in vergelijking met het 1ste semester van vorig jaar.

De stijging vloeit voort uit de toename van inschrijvingen in private equity fondsen.

In het eerste semester 2009 vloeien deze winsten voornamelijk voort uit terugnemingen van
waardeverminderingen op geldbeleggingen.
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