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Geconsolideerde financiële staten per 30 september 2020 

 
 
1. Tussentijdse geconsolideerde resultatenrekening (incl. andere elementen van het resultaat) 

 

 Toelichting 
30 september 

2020(1) 
30 september 

2019(1) 

Operationele opbrengsten  172.998 154.606 

Dividendopbrengst 4 473 10.147 

Interestopbrengst 4 10.340 8.613 

Meerwaarden op realisatie van investeringen 4 41.115 47.702 

Niet-gerealiseerde meerwaarden uit financiële activa gewaardeerd aan 
reële waarde via resultaat 

4 120.186 87.264 

Management fees 4 428 465 

Overige operationele opbrengsten 4 457 416 

Operationele kosten (-)  -67.546 -95.223 

Minderwaarden op realisatie van investeringen 4 -450 -139 

Niet-gerealiseerde minderwaarden uit financiële activa gewaardeerd 
aan de reële waarde via resultaat 

4 -43.496 -66.433 

Waardeverminderingen op vorderingen 4 -5.769 -6.711 

Aankoop goederen en diverse diensten  -5.551 -7.178 

Bezoldigingen  -8.548 -8.799 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa  -90 -248 

Afschrijvingen op terreinen, gebouwen en materiaal  -969 -870 

Overige operationele kosten  -2.673 -4.844 

Operationeel resultaat: winst (verlies)  105.452 59.383 

Financieringsopbrengsten  248 365 

Financieringskosten (-) 9 -4.466 -2.561 

Resultaat voor belastingen: winst (verlies)  101.234 57.187 

Belastingen (-)  28 -1.777 

Nettoresultaat van de periode: winst (verlies)  101.261 55.411 

Aandeel van het minderheidsbelang  7.222 3.982 

Aandeel van de groep  94.039 51.429 
     

Globaal resultaat inclusief andere elementen van het resultaat  101.261 55.411 

Aandeel van het minderheidsbelang  7.222 3.982 

Aandeel van de groep  94.039 51.429 
     

Nettoresultaat (groepsaandeel) per aandeel van de periode (in EUR)  30 september 
2020(1) 

30 september 
2019(1) 

Gewone winst (verlies) per aandeel  3,67 2,02 

Verwaterde winst (verlies) per aandeel (2)  3,67 2,02 

 
(1) Niet-geauditeerde cijfers 
(2) Er zijn geen opties of warrants op het einde van de periode. 

 

Het nettoresultaat per aandeel van de periode wordt berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde aantal 
aandelen in omloop op rapporteringsdatum. Per 30 september 2020 had Gimv NV 26.047.134 tegenover 25.426.672 
aandelen per 31 maart 2020 (zie toelichting 8).
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2. Tussentijdse geconsolideerde balans 

 

ACTIVA Toelichting 
30 september 

2020(1) 
31 maart 

2020(2) 

Vaste activa  1.151.712 1.028.366 

Immateriële activa  446 536 

Materiële vaste activa  10.841 10.846 

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat 6 891.491 773.531 

Vorderingen op ondernemingen in de investeringsportefeuille 7 248.934 243.453 

Vlottende activa  305.698 371.063 

Handelsvorderingen en overige vorderingen  1.940 2.573 

Cash, bankdeposito's en liquide middelen  302.875 355.041 

Verhandelbare effecten en andere liquide middelen  - 13.000 

Overige vlottende activa  882 448 

Totaal activa  1.457.410 1.399.429 

     

PASSIVA  30 september 
2020(1) 

31 maart 
2020(2) 

Eigen vermogen  1.189.903 1.123.821 

Eigen vermogen - groepsaandeel  1.163.627 1.104.924 

Geplaatst kapitaal 8 247.254 241.365 

Uitgiftepremies 8 73.971 51.629 

Overgedragen winsten (verliezen)  843.298 812.826 

Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel-pensioenplannen via 
andere elementen van het totale resultaat 

 -896 -896 

Minderheidsbelangen  26.276 18.897 

Verplichtingen  267.507 275.608 

Langlopende verplichtingen  258.124 258.763 

Financiële schulden – obligatielening 9 250.000 250.000 

Financiële schulden - leaseverplichtingen 9 1.885 2.311 

Voorzieningen 10 6.239 6.452 

Kortlopende verplichtingen  9.383 16.845 

Financiële schulden – leaseverplichtingen 9 1.006 1.051 

Handels- en overige schulden  5.098 7.625 

Belastingverplichtingen  1.144 390 

Overige schulden  2.135 7.779 

Totaal passiva  1.457.410 1.399.429 

 
(1) Niet-geauditeerde cijfers 
(2) Geauditeerde cijfers 
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3. Tussentijdse geconsolideerde wijzigingen in eigen vermogen 

 
Voor de zes maanden eindigend 30 September 2020(1) 

  

Kapitaal Uitgiftepremie Overgedragen  Actuariële winsten 
(verliezen) te 

bereiken doel-
pensioenplannen 

Totaal Minderheids-
belangen 

Kapitaal 

1 april 2020 241.365 51.629 812.826 -896 1.104.924 18.897 1.123.821 

Nettoresultaat van de periode: winst (verlies) - - 94.039 - 94.039 7.222 101.261 

Andere elementen van het totale resultaat - - - - -  0 

Totaal inclusief andere elementen van het 
resultaat 

- - 94.039 - 94.039 7.222 101.261 

Kapitaalverhoging / -vermindering 5.890 22.341 - - 28.231 77 28.308 

Investeringen / desinvesteringen in 
dochterondernemingen 

- - - - - 81 81 

Dividenden aan aandeelhouders - - -63.567 - -63.567 - -63.567 

Andere wijzigingen - - - - - -1 -1 

30 september 2020 247.254 73.971 843.298 -896 1.163.627 26.276 1.189.903 

        
Voor de zes maanden eindigend 30 September 2019(1) 

  

Kapitaal Uitgiftepremie Overgedragen  Actuariële winsten 
(verliezen) te 

bereiken doel-
pensioenplannen 

Totaal Minderheids-
belangen 

Kapitaal 

1 april 2019 241.365 51.629 1.029.027 -769 1.321.252 26.086 1.347.337 

Nettoresultaat van de periode: winst (verlies) - - 51.429 - 51.429 3.982 55.411 

Andere elementen van het totale resultaat - - - - - - - 

Totaal inclusief andere elementen van het 
resultaat 

-  51.429 - 51.429 3.982 55.411 

Kapitaalverhoging / -vermindering - - - - - -209 -209 

Investeringen / desinvesteringen in 
dochterondernemingen 

- - - - - - - 

Dividenden aan aandeelhouders - - -63.567 - -63.567 - -63.567 

Andere wijzigingen - - -1.386 - -1.386 770 -616 

30 september 2019 241.365 51.629 1.015.502 -769 1.307.728 30.628 1.338.356 
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4. Tussentijdse geconsolideerde kasstromentabel 

 

Deze cashflow is gebaseerd op Gimv en zijn dochtervennootschappen. Gimv-groep rapporteert de 
meerderheidsparticipaties aan marktwaarde op basis van de uitzondering voor investeringsentiteiten (in lijn met IFRS 
10). Gimv-groep kan geen enkele aanspraak maken op de kasgelden van de meerderheidsparticipaties. Gimv-groep is 
slechts verantwoordelijk voor de waarde van het investeringsbedrag van de groep in de betreffende onderneming. 
 
Gimv stelt de kasstromentabel op, gebruik makende van de directe methode. Deze geeft de beste en meest relevante 
inzage in de feitelijke kasstromen van Gimv. 
 

  Toelichting 30 september 2020(1) 30 september 2019(1) 

Kasstromen uit operationele activiteiten  -19.004 -20.879 

Beheersvergoedingen uit beheerde investeringsfondsen  394 370 

Betalingen aan medewerkers  -10.365 -10.172 

Andere operationele activiteiten  -9.076 -8.721 

Betaalde/teruggevorderde belastingen op het resultaat  43 -2.355 

     

Kasstromen uit investeringsactiviteiten  -1.562 -15.756 

Investeringen in financiële vaste activa (kapitaal en leningen) 6, 7 -105.533 -137.531 

Ontvangsten uit verkoop financiële vaste activa (kapitaal en leningen) 6, 7 103.370 118.115 

Ontvangen interesten 4 1.658 271 

Ontvangen dividenden 4 473 10.106 

Investeringen in dochterondernemingen (LTIP) 10 -1.642 -6.811 

Andere kasstromen uit investeringsactiviteiten  112 95 

     

Kasstromen uit financieringsactiviteiten  -44.600 186.161 

Ontvangen uit leningen  0 250.000 

Ontvangen intresten op bankdeposito’s en liquide middelen  7 5 

Betaalde intresten en vergoedingen op bankdeposito’s en 
kredietlijnen 

 -8.477 -214 

Dividend betaald aan aandeelhouders 5 -35.336 -63.567 

Andere kasstromen uit financieringsactiviteiten  -794 -64 

     

Wijziging in liquide middelen gedurende de rapporteringsperiode  -65.166 149.526 

Liquide middelen bij begin van de rapporteringsperiode  368.041 276.699 

Liquide middelen op het einde van de rapporteringsperiode  302.875 426.225 

 
(1) Niet-geauditeerde cijfers 
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Toelichting bij de geconsolideerde financiële staten 

 
1. Conformiteitsverklaring 

 
Deze tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden conform IAS 34 – Tussentijdse Financiële Verslaggeving 
opgesteld. 
Ze bevat niet alle inlichtingen die vereist zijn voor volledige financiële staten en dienen samen te worden gelezen met 
de informatie die werd verstrekt in het Jaarverslag over de geconsolideerde financiële staten dat op 31 maart 2020 werd 
opgesteld. 
 
De tussentijdse geconsolideerde jaarrekening heeft betrekking op de eerste zes maanden van het boekjaar eindigend 
op 31 maart 2021 en is in overeenstemming met IAS 34. 
 

 
Nieuwe en gewijzigde Standaarden en Interpretaties toegepast door de Groep 
 
De Groep heeft gedurende de huidige periode alle nieuwe en herziene Standaarden en Interpretaties, uitgevaardigd 
door het International Accounting Standards Board (IASB) en het International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) van de IASB, zoals onderschreven door de EU, en die van kracht zijn voor het boekjaar dat start op 1 
april 2020, toegepast. De Groep heeft geen nieuwe IFRS-richtlijnen toegepast die nog niet van kracht zijn per 30 
september 2020. 
 
De volgende nieuwe en herziene Standaarden en Interpretaties, uitgevaardigd door het IASB en het IFRIC en zoals 
onderschreven door de EU zijn van kracht voor de huidige periode: 
 

• IFRS 3 Bedrijfscombinaties – wijzigingen ter verduidelijking van de definitie van een bedrijf (Oktober 2018) 

• Wijzigingen aan IFRS 9, IAS 39 en IFRS 7 – hervorming van de rentevoet benchmark – fase 1 (September 2019) 

• IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – wijzigingen betreffende de definitie van “materieel” (Oktober 2018) 

• IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten – wijzigingen betreffende de 
definitie van “materieel” (Oktober 2018) 

• Wijzigingen aan verwijzingen naar het conceptueel raamwerk in IFRS Standaarden (Maart 2018)  

 
De toepassing van deze nieuwe Standaarden, Interpretaties en Wijzigingen heeft niet geleid tot belangrijke wijzigingen 
in de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep. 
 
 
Standaarden en interpretaties uitgevaardigd maar nog niet van kracht voor de huidige periode 
 
De Groep heeft ervoor gekozen om de volgende nieuwe Standaarden, Interpretaties en Wijzigingen, uitgevaardigd door 
het IASB en het IFRIC, die nog niet verplicht en/of onderschreven waren door de EU voor 30 september 2020, maar 
dewelke een mogelijks betekenisvolle impact kunnen hebben, niet vroegtijdig toe te passen. 
 

• Jaarlijkse verbeteringen aan de IFRS 2018-2020 cyclus (Mei 2020)* 

• IFRS 3 Bedrijfscombinaties – wijzigingen waarbij een verwijzing naar het Conceptual Framework wordt 
bijgewerkt (Mei 2020)* 

• IFRS 4 Verzekeringscontracten – wijzingen met betrekking tot de vervaldatum van de uitstelbenadering (Juni 
2020)* 

• IFRS 16 Leases – wijzigingen om huurders vrijstelling te geven van de beoordeling of een COVID-19 gerelateerde 
huurconcessie een huuraanpassing is (Mei 2020)  
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• IFRS 17 Verzekeringscontracten (originele uitgifte Mei 2017)* 

• IFRS 17 Verzekeringscontracten – Wijzigingen om problemen en implementatie-uitdagingen aan te pakken die 
werden geïdentificeerd nadat IFRS 17 werd gepubliceerd (omvat een uitstel van de ingangsdatum naar 
boekjaren die beginnen op, of na 1 januari 2023) (Juni 2020)* 

• IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – Wijzigingen met betrekking tot de classificatie van schulden (Januari 
2020)*  

• IAS 16 Materiële Vaste Activa – Wijzigingen die een bedrijf verbieden om van de kosten van materiële vaste 
activa bedragen af te trekken die zijn ontvangen van de verkoop van artikelen die zijn geproduceerd terwijl het 
bedrijf het actief voorbereidt op het beoogde gebruik (Mei 2020)* 

• IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa – wijzigingen van de kosten 
om mee te nemen bij de beoordeling of een contract bezwarend is (Mei 2020)* 

• IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 en IFRS 16 – Hervorming van de rentevoet benchmark – fase 2 (Augustus 2020)* 

 
* Nog niet onderschreven door de EU per 30 september 2020 
 
Geen materiële impact wordt verwacht op volgende periodes van de toepassing van de andere nieuwe en herziene 
Standaarden en Interpretaties, uitgevaardigd door het IASB en het IFRIC en verplicht voor periodes na 1 april 2020, die 
nog niet verplicht en/of onderschreven waren door de EU op 30 september 2020. 
 
 
Belangrijke oordelen en schattingen 
 
Bij de samenstelling van de balans en de resultatenrekening worden soms ramingen gemaakt of veronderstellingen 
gedaan die de gerapporteerde activa of passiva op balansdatum en de opbrengsten en kosten over de 
rapporteringsperiode beïnvloeden. Hoewel deze ramingen beredeneerd gebeuren en gebaseerd zijn op de kennis van 
het management van de business, is het mogelijk dat de actuele cijfers verschillen ten opzichte van de geraamde cijfers. 
De gehanteerde ramingen die verband houden met de bepaling van de reële waarde van de financiële activa en de 
leningen aan ondernemingen in de investeringsportefeuille houden het grootste risico in op materiële aanpassingen. 
 
De covid gezondheidscrisis en de daaruit volgende maatregelen blijven een nooit geziene uitdaging vormen voor onze 
economie en samenleving. Het blijft vandaag onmogelijk om de volledige impact van de Covid-19 crisis op onze 
portefeuillebedrijven te kunnen inschatten. In die zin is het dan ook moeilijk om te voorspellen hoe de resultaten van 
onze bedrijven het resultaat van Gimv verder zullen beïnvloeden. Gimv heeft bij het bepalen van de individuele 
marktwaarde van de ondernemingen in portefeuille op 30 september 2020 telkens een individuele inschatting gemaakt 
van de bedrijfseconomische realiteit rekening houdende met de marktverwachtingen en multiples. 
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2. Waarderingsregels  
 

Gimv heeft in zijn tussentijdse geconsolideerde jaarrekening dezelfde waarderingsregels en berekeningsmethodes 
toegepast als in zijn geconsolideerde jaarrekening voor 2019-2020, met uitzondering van deze die betrekking hebben 
op nieuwe standaarden en interpretaties die voor het eerst van toepassing zijn voor periodes die beginnen op (of na) 1 
april 2020.  
 
Andere nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties gepubliceerd door de IASB die voor het eerst van toepassing 
zullen zijn in de volgende jaarrekening zullen naar verwachting geen impact hebben op Gimv, aangezien ze ofwel niet 
relevant zijn voor de activiteiten van Gimv, ofwel reeds consistent is met de huidige waarderingsregels van Gimv. 
 
 

a) Consolidatieprincipes 

De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap werd voorbereid in overeenstemming met de International 
Financial Reporting Standards (IFRS) zoals uitgevaardigd door de International Accounting Standards Board (IASB) en 
zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 
 
Vrijstelling op consolidatieverplichting voor investeringsentiteiten 
De algemene toepassing van IFRS 10 ‘Geconsolideerde financiële staten’ verplicht entiteiten om participaties te 
consolideren die het controleert omwille van feiten en omstandigheden.  
Sinds 20 november 2013 is de wijziging aan IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 genaamd ‘Investment Entities’ door de Europese 
Unie goedgekeurd. De wijziging introduceert een uitzondering voor investeringsentiteiten op het algemene principe dat 
een moedermaatschappij al haar dochterondernemingen moet consolideren.  
Gezien Gimv voldoet aan de definitie van een investeringsentiteit waardeert de groep in overeenstemming met IFRS 9 
‘Financiële instrumenten’ alle meerderheidsparticipaties aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 
in de winst- en verliesrekening.  
 
IFRS 10 definieert een investeringsentiteit als een entiteit die: 

• Middelen verwerft van één of meerdere investeerders met het oog op het verschaffen van diensten rond 
‘investment management’ aan deze investeerders; 

• Zich engageert ten opzichte van zijn investeerders tot het realiseren van meerwaarden op of andere 
opbrengsten uit investeringen of een combinatie van beiden (bedrijfsdoelstelling); 

• De prestaties van nagenoeg al zijn investeringen waardeert en beoordeelt op basis van hun reële waarde. 

 
b) Consolidatiekring 

Aangezien Gimv voldoet aan de definitie van een investeringsentiteit waardeert het zowel alle dochterondernemingen 
(meerderheidsparticipaties) en geassocieerde deelnemingen aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- 
en verliesrekening. Geassocieerde deelnemingen zijn ondernemingen waarin Gimv een aanzienlijke invloed uitoefent op het 
financiële en operationele beleid, maar waarover het geen controle uitoefent. 
 
Dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen worden in de balans gepresenteerd als ‘Financiële activa gewaardeerd aan 
reële waarde via resultaat’. Veranderingen in de reële waarde worden opgenomen in het resultaat van de periode waarin de wijziging 
zich voordoet. 
 
Alle dochterondernemingen zijn opgenomen in het jaarverslag 2019-2020. Er hebben zich sinds 1 april 2020 geen belangrijke 
wijzigingen voorgedaan in de consolidatie. 
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3. Segmentinformatie 

 

Gimv rapporteert de investeringsactiviteiten volgens vier platformen. De managementrapportering volgt eveneens 
deze structuur conform de vereisten onder IFRS 8. 
 
De vier segmenten betreffen: Connected Consumer, bedrijven met een duidelijke visie op de noden en voorkeuren 
van de klant van de toekomst; Health & Care, oplossingen voor de gezondheids- en zorgsector die inspelen op een 
groeiende, vergrijzende en gezondheidsbewuste maatschappij; Smart Industries, leveranciers van slimme systemen en 
diensten die een meerwaarde bieden door intelligente en differentiërende technologieën; en Sustainable Cities, 
diensten, nutsvoorzieningen en infrastructuren met een duurzame impact op de maatschappij. Daarnaast omvat het 
segment ‘Overige’ voornamelijk de investeringen in fondsen van derden en infrastructuur. 
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Voor de zes maanden eindigend 30 September 2020(1)   
Connected 
Consumer 

Health &  
Care 

Smart  
Industries 

Sustainable 
Citites 

Overige 
Business 

Services & 
General 

TOTAAL  

Inkomsten  17.955 47.783 33.250 56.198 16.928 - 172.114 

Dividendopbrengst  - - 437 - 36 - 473 

Interestopbrengst  2.712 2.185 1.957 2.683 803 - 10.340 

Meerwaarde op de realisatie van investeringen  7.107 2.742 179 30.857 229 - 41.115 

Niet-gerealiseerde meerwaarden uit financiële activa gewaardeerd 
aan reële waarde via resultaat 

 8.136 42.856 30.676 22.657 15.860 - 120.186 

Verliezen  -14.047 -11.097 -10.028 -1.590 -12.953 - -49.715 

Minderwaarden op realisatie van investeringen  - - -65 - -384 - -450 

Niet-gerealiseerde minderwaarden uit financiële activa gewaardeerd 
aan de reële waarde via resultaat 

 -10.492 -10.267 -8.579 -1.590 -12.568 - -43.496 

Waardeverminderingen op vorderingen  -3.555 -831 -1.384 - - - -5.769 

Portefeuilleresultaat: winst (verlies)  3.908 36.686 23.222 54.608 3.975 - 122.399 

Omzet en management fees  26 - 31 60 91 221 428 

Overige operationele opbrengsten  112 14 20 10 -66 366 456 

Aankoop goederen en diverse goederen  -912 -814 -219 -524 -13 -3.069 -5.551 

Bezoldigingen  -1.217 -1.806 -1.162 -1.348 - -3.016 -8.548 

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten  - - - - - -1.059 -1.059 

Overige operationele kosten  - - -63 - - -2.610 -2.673 

Operationeel resultaat: winst (verlies)  1.917 34.080 21.829 52.806 3.987 -9.167 105.452 

Financieel resultaat  - - - - - -4.219 -4.219 

Belastingen  - - - - - 28 28 

Nettoresultaat van het jaar: winst (verlies)  - - - - - - 101.260 
         

Activa en verplichtingen         

Activa  175.969 285.328 274.677 275.487 128.963 316.985 1.457.410 

Passiva  - - - - - 1.457.410 1.457.410 
         

Overige segmentinformatie         

Investeringen  17.712 26.551 71.903 457 1.724 - 118.347 

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat  15.363 12.367 71.153 452 1.724 - 101.060 

Vorderingen op ondernemingen in de investeringsportefeuille  2.349 14.183 750 5 - - 17.287 
(1) Niet-geauditeerde cijfers 
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Voor de zes maanden eindigend 30 September 2019(1)   
Connected 
Consumer 

Health &  
Care 

Smart  
Industries 

Sustainable 
Citites 

Overige 
Business 

Services & 
General 

TOTAAL 

Inkomsten  25.846 60.741 17.595 32.737 16.806 - 153.725 

Dividendopbrengst  2.357 - 533 - 7.257 - 10.147 

Interestopbrengst  2.982 2.145 1.252 2.045 189 - 8.613 

Meerwaarde op de realisatie van investeringen  5.217 23.931 7.692 9.188 1.674 - 47.702 

Niet-gerealiseerde meerwaarden uit financiële activa gewaardeerd 
aan reële waarde via resultaat  

15.290 34.665 8.118 21.504 7.686 - 87.264 

Verliezen  -18.447 -22.262 -19.257 -1.451 -11.865 - -73.283 

Minderwaarden op realisatie van investeringen  0 0 -113 0 -26 - -139 

Niet-gerealiseerde minderwaarden uit financiële activa gewaardeerd 
aan de reële waarde via resultaat  

-17.564 -17.728 -17.851 -1.451 -11.839 - -66.433 

Waardeverminderingen op vorderingen  -883 -4.535 -1.293 - - - -6.711 

Portefeuilleresultaat: winst (verlies)  7.399 38.479 -1.662 31.286 4.941 - 80.442 

Omzet en management fees  - - 31 23 412 - 465 

Overige operationele opbrengsten  4 48 16 2 345 - 416 

Aankoop goederen en diverse goederen  -329 -680 -1.035 -774 -737 -3.623 -7.178 

Bezoldigingen  -1.405 -1.695 -1.359 -1.369 -1.508 -1.463 -8.799 

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten  - - - - - -1.118 -1.118 

Overige operationele kosten  - - - - - -4.844 -4.844 

Operationeel resultaat: winst (verlies)  5.669 36.152 -4.010 29.168 3.452 -11.048 59.383 

Financieel resultaat  - - - - - -2.195 -2.195 

Belastingen  - - - - - -1.777 -1.777 

Nettoresultaat van het jaar: winst (verlies)  - - - - - - 55.411 
 

 
       

Activa en verplichtingen  
       

Activa  288.466 251.124 195.495 288.330 147.787 443.249 1.614.450 

Passiva  - - - - - 1.614.450 1.614.450 
 

 
       

Overige segmentinformatie  
       

Investeringen  14.055 46.655 35.577 33.747 7.498 - 137.531 

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat  1.884 27.951 12.922 33.183 2.498 - 78.438 

Vorderingen op ondernemingen in de investeringsportefeuille  12.171 18.703 22.655 563 5.000 - 59.092 
(1) Niet-geauditeerde cijfers 
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4. Operationeel resultaat 

 

Dividenden, interesten, management fees en omzet 
30 september 

 2020(1) 
30 september 

2019(1) 

Dividenden 473 10.147 

Interesten 10.340 8.613 

Management and director fees 428 465 

Totaal 11.241 19.224 

 

De dividendopbrengsten waren gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar 9 674 EUR lager dan de eerste 
zes maanden van het vorige boekjaar. Dit leidde ertoe dat de opbrengsten uit dividenden, interesten en 
management fees dalen met 7 983 EUR tot 11 241 EUR. 
In de eerste zes maanden van het vorige boekjaar 2019-2020 werden belangrijke dividenden van Gimv-XL Partners, 
Grandeco en Vectis II ontvangen. 
De interestopbrengsten stijgen door het hogere bedrag aan uitstaande leningen op ondernemingen (zie toelichting 
8). De interesten hebben bijna steeds de vorm van een gekapitaliseerde rente. 
 
 

Gerealiseerde resultaten op verkoop van investeringen 
30 september 

2020(1) 
30 september 

2019(1) 

Meerwaarden op realisatie van investeringen 41.115 47.702 

Minderwaarden op realisatie van investeringen -450 -139 

Totaal 40.665 47.563 

 

Het gerealiseerd resultaat op desinvesteringen daalt met 6 898 EUR. Dit resultaat is het verschil tussen de 
verkoopprijs van de desinvesteringen en de IFRS boekwaarde bij aanvang van het boekjaar. 
 
 
Gerealiseerde resultaten op verkopen 
per 30 september 2020 opgesplitst per 
activiteit 

Connected 
Consumer 

Health & 
Care 

Smart 
Industries 

Sustainable 
Cities 

Overige Totaal 

Meerwaarden op realisatie van 
investeringen 

7.107 2.742 179 30.857 229 41.115 

Minderwaarden op realisatie van 
investeringen 

- - -65 - -384 -450 

Totaal 7.107 2.742 114 30.857 -155 40.665 

Beursgenoteerden - - - - - - 

Fondsen - - - - -155 -155 

Participaties 7.107 2.742 114 30.857 - 40.820 

Totaal 7.107 2.742 114 30.857 -155 40.665 

 

Het gerealiseerd resultaat in de eerste zes maanden van het boekjaar 2020-2021 werd voornamelijk bepaald door 
de succesvolle exit van Sureca (Contraload; SC). Samen met de niet-cash verkoop van Melijoe, diverse andere 
gedeeltelijke desinvesteringen, onder andere van SpineArt (HC) en enkele distributies van fondsen beheerd door 
derden, bedraagt de verkoopsopbrengst van deze desinvesteringen 117 427 EUR (inclusief ontvangsten van 
uitgestelde betalingen ten belope van 718 EUR). De uitgeboekte openingswaarde van deze verkoopsopbrengst 
bedroeg 76 762 EUR. Het verschil met de verkoopsopbrengst zoals gerapporteerd in de cash flow statement is te 
verklaren door de niet in cash gerealiseerde verkoop van Melijoe in ruil voor aandelen van the Babyshop Group (CC). 
 
De gerealiseerde opbrengsten in de vorige periode werden behaald op succesvolle exits van vijf ondernemingen in 
de investeringsportefeuille: Breath Therapeutics (HC), Benedenti (HC), Hansea (SC), Legallais (SC) en Thinkstep (SI). 
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Niet-gerealiseerde waardeschommelingen 
30 september 

 2020(1) 
30 september  

2019(1) 

Niet-gerealiseerde opbrengsten uit financiële activa aan reële waarde 120.186 87.264 

Niet-gerealiseerde kosten uit financiële activa aan reële waarde -43.496 -66.433 

Verliezen door bijzondere waardeverminderingen -5.769 -6.711 

Totaal 70.921 14.120 

 
 

Niet-gerealiseerde waardeschommelingen per 

30 september 2020 opgesplitst per activiteit 
Connected 
Consumer 

Health & 
Care 

Smart 
Industries 

Sustainable 
Cities Overige Totaal 

Niet-gerealiseerde opbrengsten uit financiële 
activa aan reële waarde 

8.136 42.856 30.676 22.657 15.860 120.186 

Niet-gerealiseerde kosten uit financiële activa 
aan reële waarde 

-10.492 -10.267 -8.579 -1.590 -12.568 -43.496 

Verliezen door bijzondere 
waardeverminderingen 

-3.555 -831 -1.384 - - -5.769 

Totaal -5.911 31.759 20.714 21.067 3.291 70.921 

Beursgenoteerden - - - - 4.270 4.270 

Fondsen - - - - -317 -317 

Participaties -5.911 31.759 20.714 21.067 -662 66.967 

Totaal -5.911 31.759 20.714 21.067 3.291 70.921 

 
((1) Niet-geauditeerde cijfers 
 
 

De niet-gerealiseerde waardeschommelingen weerspiegelen de periodieke herwaardering van de participaties en 
leningen aan ondernemingen in de investeringsportefeuille in overeenstemming met de IPEV waarderingsregels. 
 
De belangrijkste factor voor het niet-gerealiseerde resultaat van 70 921 EUR is het sterke herstel van de 
kapitaalmarkten tijdens het eerste kwartaal van het huidig boekjaar. Dit beursherstel leidde tot hogere 
waarderingsmultiples ten opzichte van 31 maart 2020. Bovendien toonden een groot deel van de ondernemingen 
in de investeringsportefeuille een veerkrachtige performantie, de vooruitzichten voor 2020 vertoonden een gunstige 
evolutie eind september ten opzichte van deze in het midden van het jaar. Er is weliswaar een verschil merkbaar per 
platform. De Health & Care portefeuille toont zich het meest resistent, de portefeuille van Sustainable Cities vertoont 
algemeen geen negatieve Covid-19 impact, een gedeelte van de Smart Industries portefeuille presteert beter dan 
verwacht, en de Connected Consumer portefeuille ondervindt de grootste impact. De algemene impact van Covid-
19 was tot en met september minder negatief dan aanvankelijk gevreesd. Het blijft vandaag echter onmogelijk om 
de impact van de pandemiecrisis op de portefeuille volledig in te schatten. 
 
De participaties worden geclassificeerd als financiële vaste activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat. 
Initieel worden ze geboekt aan kostprijs. Na een eerste marktwaardering worden de niet-gerealiseerde 
waardeschommelingen als gevolg van de periodieke herwaardering opgenomen in de resultatenrekening. De netto 
waardeschommelingen op participaties gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar 2020-2021 bedragen 
70 921 EUR. De belangrijkste niet-gerealiseerde waardeschommelingen op participaties komen voort uit het 
platform Health & Care, gevolgd door de platformen Sustainable Cities en Smart Industries.  
 
Leningen aan portefeuillebedrijven zijn financiële vaste activa met contractueel vaste betalingen die niet op een 
actieve markt zijn genoteerd. Na een eerste opname worden deze financiële vaste activa gewaardeerd tegen de 
nominale waarde, onder aftrek van eventuele waardeverminderingen wanneer er twijfels bestaan over de 
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recupereerbaarheid van de lening. Concreet werd er in de eerste zes maanden van het boekjaar 2020-2021 een 
impairment geboekt ten belope van 5 769 EUR, voornamelijk voor het platform Connected Consumer. 
 
De herwaardering van de volledige portefeuille, zowel de participaties als de leningen,  gebeurt driemaandelijks op 
basis van de beslissingen van het waarderingscomité. Dit comité bepaalt de reële waarde in overeenstemming met 
IFRS 13 en de methodologie volgens IFRS 9. Participaties worden gewaardeerd tegen marktwaarde met 
schommelingen via de resultatenrekening. Leningen worden gewaardeerd aan nominale waarde met eventuele 
waardeverminderingen. 
 
Beursgenoteerde participaties worden gewaardeerd op basis van de biedkoers op balansdatum, rekening houdend 
met eventuele beperkingen met betrekking tot de verhandelbaarheid. Als er geen beurskoers beschikbaar is, wordt 
de reële waarde bepaald op basis van waarderingsmodellen die het meest geschikt zijn, gegeven de aard van de 
investering. 
 
De niet-gerealiseerde waardeschommelingen bedroegen netto 14 120 EUR voor de eerste zes maanden van het 
vorige boekjaar 2019-2020 en waren voornamelijk afkomstig van het platform Sustainable Cities, gevolgd door 
Health & Care. 
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5. Betaalde en voorgestelde dividenden 

 
De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 24 juni 2020 beslist om over het boekjaar 2019-2020 een 
keuzedividend uit te keren ten belope van 2,50 EUR per aandeel, ofwel een totaalbedrag van 63 567 EUR.  
Het keuzedividend heeft geleid tot een kapitaalverhoging van 28 231 EUR door uitgifte van 620.462 nieuwe aandelen 
met een uitgifteprijs van 45,50 EUR per aandeel. 
Hierdoor neemt het aantal aandelen toe van 25.426.672 op 31 maart 2020 tot 26.047.134 aandelen op 30 september 
2020. 
 
 

6. Financiële activa  

 

Financial vaste activa 
30 september 

 2020(1) 
31 maart 

2020(2) 

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat 891.491 773.531 

waarvan beursgenoteerde participaties 52.207 47.938 

Vorderingen op ondernemingen in de investeringsportefeuille 248.934 243.453 

Totaal 1.140.425 1.016.984 

 

De totale financiële vaste activa (participaties en leningen) stijgen met 123 441 EUR. In het eerste semester van het 
boekjaar 2020-2021 investeerde Gimv 118 347 EUR, drie nieuwe bedrijven werden toegevoegd aan de financiële 
vaste activa: Televic (SI), Rehaneo (HC) and Kinaset Therapeutics (HC). Daarnaast waren er ook belangrijke 
opvolgingsinvesteringen in Biolam (HC), GPNZ (HC) en La Comtoise (CC), en bijkomende kapitaalrondes voor Life 
Sciences bedrijven. De cashflow statement vermeldt een bedrag van 105 533 EUR als investeringen. Het verschil is 
toe te schrijven aan de niet-cash investering in Babyshop (CC) ten gevolge van de aangeboden aandelen voor de 
verkoop van MeliJoe (CC). 

 

Op het vlak van desinvesteringen werden twee portefeuillebedrijven volledig gedesinvesteerd: Sureca (SC) en 
MeliJoe (CC). Daarnaast vonden er nog enkele gedeeltelijke desinvesteringen en een terugbetaling van 
schuldfinanciering plaats. De totale openingswaarde van deze desinvesteringen bedroeg 76 762 EUR. 

 

De evolutie van de eigenvermogensinstrumenten is hieronder te vinden. De evolutie van de leningen is terug te 
vinden in toelichting 7. 
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Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat 
30 september 

2020(1) 
31 maart 

2020(2) 

Beginsaldo 773.531 899.465 

Investeringen 101.060 151.616 

Desinvesteringen (-) aan beginwaarde -59.053 -113.454 

Niet-gerealiseerde waardestijging (+) en waardedeling (-) in reële waarde 75.952 -175.153 

Toename (+) of afname (-) door wisselkoerwijzigingen - - 

Overige toename (+) of afname (-) - 11.056 

Eindsaldo 891.490 773.531 

Waarvan   

Aandelen - beursgenoteerde 52.207 47.938 

Aandelen - niet-beursgenoteerde 839.283 725.593 

Wijzigingen in reële waarde verwerkt in de resultatenrekening gedurende de 
periode 

75.952 -175.153 

Aandelen - beursgenoteerde 4.270 -2.858 

Aandelen - niet-beursgenoteerde 71.683 -172.294 

 
(1) Niet-geauditeerde cijfers 
(2) Geauditeerde jaarcijfers 

 

 

In het eerste semester van het boekjaar 2020-2021 investeerde Gimv 101 060 EUR via kapitaalsinstrumenten. Gimv 
desinvesteerde voor een bedrag van 59 053 EUR (openingsboekwaarde). Het netto niet-gerealiseerde 
waarderingsresultaat bedraagt 75 952 EUR, wat de periodieke herwaardering van de totale portefeuille 
weerspiegelt. De verklaring voor deze waardeschommeling wordt vermeld in toelichting 4 . 

Er werden in de loop van het eerste semester geen leningen geconverteerd in aandelen, noch werden warrants 
uitgeoefend waardoor er geen overige bewegingen zijn in de evolutie van de kapitaalinvesteringen.  

 

Over het algemeen stijgen de participaties van de financiële vaste activa met 117 960 EUR. 

 

 

Boekwaarde versus marktwaarde 

 

De volgende tabel vergelijkt de boekwaarde en de marktwaarde van de financiële vorderingen en financiële schulden 
op rapporteringsdatum. Gimv is van oordeel dat de boekwaarde van de volgende financiële vorderingen en 
financiële schulden een betrouwbare benadering is van de marktwaarde: 

- Investeringen via kapitaalsinstrumenten en leningen 
- Handelsvorderingen 
- Cash, bankdeposito’s en liquide middelen 
- Financiële schulden 
- Handelsschulden 
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 30 september 2020  31 maart 2020 

 Boekwaarde Marktwaarde  Boekwaarde Marktwaarde 

Financiële activa      

Financiële activa aan reële waarde via resultaat 891.491 891.491  773.531 773.531 

Leningen aan investeringsportefeuille en overige 
vorderingen  

248.934 248.934 
 

243.453 243.453 

Handels- en overige vorderingen 1.940 1.940  2.573 2.573 

Cash, bankdeposito’s en andere liquide middelen 302.875 302.875  355.041 355.041 

Verhandelbare effecten  0 0  13.000 13.000 

Totaal 1.445.240 1.445.240  1.387.599 1.387.599 

 
  

 
  

Financiële verplichtingen 
  

 
  

Financiële schulden - obligatie 250.000 250.000  250.000 250.000 

Handels- en overige schulden 5.098 5.098  7.625 7.625 

Totaal 255.098 255.098  257.625 257.625 

 
 
 

Hiërarchie in reële waarden 
 
Gimv hanteert de volgende hiërarchie bij het bepalen en vermelden van financiële instrumenten, te onderscheiden 
naar waarderingsmethode: 

• Niveau 1: genoteerde (niet-aangepaste) koersen op actieve markten voor identieke activa of verplichtingen; 

• Niveau 2: overige methoden waarbij alle variabelen een significant effect op de verwerkte reële waarde 
hebben en direct of indirect waarneembaar zijn; 

• Niveau 3: methoden waarbij variabelen worden gehanteerd die een significant effect op de verwerkte reële 
waarde hebben, doch niet zijn gebaseerd op waarneembare marktgegevens. 

 
 

Tegen reële waarde opgenomen activa   Totaal Level 1 Level 2 Level 3 

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via 
resultaat  

30 september 2020 891.490 52.207 - 839.283 

 31 maart 2020 773.531 47.938 - 725.593 

 
 

Transferts in hiërarchie in reële waarde 
 
In de rapporteringsperiode zijn er geen transferts geweest. 
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7. Leningen aan portefeuillebedrijven 

 

  30 september 
 2020(1) 

31 maart,  
2020(2) 

Beginsaldo 243.453 182.461 

Brutobedrag 278.085 220.282 

Geaccumuleerde waardeverminderingen(-) -34.632 -37.820 

Toekenning nieuwe leningen 17.287 86.473 

Terugbetaling (-)  -17.710 -20.640 

Waardevermindering (-) -5.769 -20.207 

Terugname van waardeverminderingen (+) 737 83 

Toename (+) of afname (-) door wisselkoerwijzigingen - - 

Conversies - -11.176 

Gekapitaliseerde interest 9.385 18.291 

Overige (toename (+), afname (-)) 1.551 8.167 

Eindsaldo 248.934 243.453 

Brutobedrag 287.598 278.085 

Geaccumuleerde waardeverminderingen(-) -38.663 -34.632 

 
(1) Niet-geauditeerde cijfers 
(2) Geauditeerde jaarcijfers 
 
 

De leningen verstrekt aan portefeuillebedrijven stijgen met 5 481 EUR. Er werden tijdens het eerste semester van 
het boekjaar 2020-2021 nieuwe leningen toegekend voor een bedrag van 17 287 EUR. De belangrijkste nieuwe 
investeringen waren Biolam (HC) en Snack Connection (CC). Tijdens de eerste zes maanden  werden er leningen 
afgelost (hoofdsom en intrest) voor 17 710 EUR. De belangrijkste aflossingen werden ontvangen van France Thermes 
(HC) en TDP (Other). 
 
De netto-impact van waardeschommelingen bedraagt -5 032 EUR, ten gevolge van impairments op voornamelijk 
Impact (CC) en Alro (SI) 
 
In het eerste semester werd een gekapitaliseerde renteopbrengst van 9 385 EUR gegenereerd.  
 
Door nieuwe uitstaande escrowbedragen als gevolg van de succesvolle desinvesteringen, stijgt het openstaande 
bedrag van de leningen en vorderingen met 1 551 EUR. 
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8. Uitstaand kapitaal en uitgiftepremies 

De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 24 juni 2020 beslist om over het boekjaar 2019/2020 een 
keuzedividend uit te keren ten belope van 63 567 EUR (2,50 EUR per aandeel). Dit heeft geleid tot een uitgifte van 
620.462 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 45,50 EUR per aandeel. Deze kapitaalverhoging ten belope van 
28.231 EUR bestond enerzijds uit een verhoging van het kapitaal onder het toegestane kapitaal ten belope van 5.890 
EUR en anderzijds uit een uitgiftepremie ten belope van 22.341 EUR. De uitgiftepremie is het verschil tussen de 
fractiewaarde per aandeel en de uitgifteprijs. 
 
Bijgevolg bedraagt sinds 28 juli 2020 het uitstaand kapitaal 247.254 EUR en dit wordt vertegenwoordigd door 
26.047.134 volledig volstorte gewone aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen hebben 
dezelfde rechten en fractiewaarde. 
Alle aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de Continumarkt van Euronext Brussel onder de aandelencode 
GIMB (ISIN: BE0003699130) 
 
Gimv heeft geen effecten uitgegeven die bij uitoefening of conversie aanleiding zouden kunnen geven tot een 
verhoging van het aantal aandelen.  
 
 
  Aantal Bedrag (in 000 EUR) 

 30 september 
 2020(1 

31 maart,  
2020(2) 

30 september 
 2020(1) 

31 maart,  
2020(2) 

Toegestaan aantal aandelen 26.047.134 25.426.672 247.254 241.365 

Nominale waarde per aandeel - - - - 

     

Uitgegeven en volledig volgestorte aandelen bij het begin 
van de periode 

25.426.672 25.426.672 241.365 241.365 

Toename / afname 620.462 - 5.890 - 

Uitgegeven en volledig volgestorte aandelen bij het 
einde van de periode 

26.047.134 25.426.672 247.254 241.365 

     

Uitgiftepremie bij het begin van de periode - - 51.629 51.629 

Toename / afname - - 22.341 - 

Uitgiftepremie bij het einde van de periode - - 73.971 51.629 
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9. Financiële verplichtingen op lange termijn: Leningen en overige 

financieringsverplichtingen 

 

In het eerste semester van het boekjaar 2019-2020 plaatste Gimv met succes een eerste publieke obligatie-uitgifte. 
Er werden obligaties uitgegeven op 7 en 12 jaar voor respectievelijk 75 000 EUR en 175 000 EUR. 
Gimv heeft de bedoeling om de netto-opbrengsten van de obligaties te gebruiken voor zijn algemene 
financieringsdoelen, namelijk om de verdere groei van Gimv en zijn portfoliobedrijven te financieren met behoud 
van een adequaat liquiditeitsniveau gedurende de volledige investeringscyclus (in het bijzonder in het licht van de 
relatief jonge investeringsportefeuille). 
De 2026 obligaties werden aangeboden aan particuliere beleggers en institutionele beleggers. De 2031 obligaties 
werden uitsluitend aan institutionele beleggers aangeboden. 
De tabel hieronder vat de kenmerken samen: 
 

  2031 (12 yr) 2026 (7yr) 

Trade date 21/06/2019 21/06/2019 

Value date 5/07/2019 5/07/2019 

Maturity date 5/07/2031 5/07/2026 

Nominal value (100%) 175.000.000 75.000.000 

Denomination 1.000 1.000 

Issue Price 102,000% 101,875% 

Issue Value 178.500.000 76.406.250 

Interest rate - nominal 3,500% 2,875% 

Interest rate - actuarial 3,296% 2,579% 

Interest payment date  5 July 20xx 5 July 20xx 
 
 
Begin juli werd een bruto interest bedrag van 8 281 EUR uitbetaald aan de obligatiehouders. De rentelast gedurende de eerste 
zes maanden van het boekjaar 2020-2021 bedraagt 4 129 EUR 
 
 

30 september 2020(1) 
  

< 1 jaar 1 tot 5 jaar > 5 jaar Totaal 

Resterende looptijd 

Financiële schulden     
Obligatieleningen -   -   250.000   250.000   

Leaseverplichtingen (IFRS 16) 1.006   1.885   -   2.891   

Totaal 1.006   1.885   250.000   252.891   
 
 
Naast de obligatieverplichting bestaat er op rapporteringsdatum volgens toepassing van IFRS 16 een lease schuld van 2 891 EUR, 
waarvan 1 006 EUR op korte termijn. 
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10. Voorzieningen 

 

Per 31 maart 2020 bedragen de voorzieningen 6 452 EUR. In de eerste zes maanden van het boekjaar 2020-2021 
werd een bijkomende voorziening voor het LTIP geboekt voor een bedrag van 1 679 EUR en de voorziening daalde 
met 1 642 EUR als gevolg van de uitbetaling van een earn-out van het LTIP. Verder was er een aanwending van 200 
EUR en een vrijval van 50 EUR voor overige provisies. 
 

Provisie 31 maart 2020 6 452 

LTIP Payment -1 642 

LTIP provisies 1 679 

Wijziging in overige provisies -250 

Provisie 30 september 2020 6 239 
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11. Verbonden partijen 

 

De verbonden partijen zijn opgenomen in het jaarverslag 2019-2020. In het eerste semester van het boekjaar 2020-
2021 hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan.  
 
 

12. Openstaande fondsverbintenissen 

 

De openstaande fondsverbintenissen zijn opgenomen in het jaarverslag van het boekjaar 2019-2020. 
 
Reeds van bij de beginjaren investeerde Gimv in ‘fondsen van derden’. Dit zijn fondsen die opgericht zijn en beheerd 
worden door externe fondsmanagers en waarin Gimv geen adviserende functie heeft. Gimv investeerde in fondsen 
van externe managers om bepaalde markten en sectoren te verkennen. Momenteel worden er in principe geen 
nieuwe engagementen genomen in fondsen van derden. De nog uitstaande commitments aan deze fondsen van 
derden bedragen per einde september 2020 8 357 EUR. Rekening houdende met de heropvraagbare distributies 
bedraagt het uitstaande commitment 13 423 EUR. 
 
Anderzijds heeft Gimv in het verleden voor een aantal segmenten het initiatief genomen om samen met ervaren 
partners enkele co-investeringspartnerships en samenwerkingsverbanden op te richten die bovendien aan externe 
institutionele investeerders de mogelijkheid boden om gericht mee te participeren in specifieke sectoren. Deze co-
investeringspartnerships zijn complementair aan de kernactiviteiten van Gimv en kunnen bogen op de ervaring van 
de verschillende platformteams die advies verlenen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Gimv zelf is hierin 
de belangrijkste investeerder, met ruim één derde van de middelen die zijn toegezegd. 24 gereputeerde Belgische 
externe partijen nemen de andere 65% voor hun rekening. 
 
Al deze fondsen, zowel de ‘fondsen beheerd door derden’ als de ‘eigen co-investeringspartnerships’, worden 
gewaardeerd op basis van fair value, in overeenstemming met de IPEV waarderingsregels. 
 
 

13. Buitenbalansverplichtingen en belangrijke hangende geschillen 

 

Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in vergelijking met de verplichtingen zoals vermeld in het 
jaarverslag van het boekjaar 2019-2020. 
 
 

14. Gebeurtenissen sinds de afsluiting van het semester 

• De waardering van onze portefeuille is gebaseerd op de marktmultiples per einde september 2020. Sindsdien 

hebben wij de evoluties van de beurzen van nabij opgevolgd. Tot vandaag hebben wij geen evolutie opgemerkt 

die ons een indicatie zou geven dat de vertaling van de marktmultiples in onze waardering moet worden 

aangepast.  

• Op 22 oktober 2020 kondigt Gimv, samen met oprichter Mike Van Woensel, de verkoop aan van hun belang in 

Eurocept Homecare, een pionier in het aanbod van medisch specialistische thuisbehandelingen in Nederland, 

aan Mediq Group, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen. 

• In de tweede helft van oktober nam Gimv deel aan een kapitaalverhoging bij Itineris ter versterking van de eigen 

middelen om een verdere groei van de software-ontwikkelaar van geïntegreerde bedrijfsoplossingen voor 

nutsbedrijven te realiseren. 
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• Köberl Group kon zich versterken via de overname van het bedrijf 089, dat facility management diensten 

aanbiedt in de regio München. De groep zet zo een eerste stap in de uitvoering van haar strategie om 

geografisch te groeien en haar dienstenportfolio uit te breiden. 

 
 

15. Verklaring met betrekking tot risico 

 

De toekomstige resultaten van onze bedrijven en de waardeontwikkeling van onze portefeuille zijn meer dan ooit 

afhankelijk van een aantal externe factoren zoals: (i) de mate waarin onze bedrijven de impact van de Covid-19 

crisis kunnen te boven komen, met als belangrijke parameters de snelheid waarmee het virus kan worden 

bedwongen, de mate waarin de vraag van de consument terug zal oppikken en de mate waarin het internationaal 

economisch weefsel zich kan herlanceren, (ii) de manier waarop onze bedrijven nieuwe en veranderende trends 

post Covid-19 kunnen oppikken en zich wendbaar tonen om hun business model hieraan aan te passen (iii) de 

snelheid waarmee de maatregelen het heropnemen van een (nieuw) normaal leven zullen mogelijk maken, ook 

rekening houdend met mogelijk volgende lockdowns, (iv) de omvang van de steun van  overheden en centrale 

banken om de bedrijven bij te staan in de heropstart, (v) de liquiditeit in het bancaire systeem om de bedrijven bij 

te staan in de relance en bij mogelijke verdere financieringsbehoeften, (vi) het geopolitieke klimaat in diverse 

regio’s in de wereld, waaronder mogelijk groeiende spanningen met China, (vii) de stabiliteit van de regelgeving en 

de fiscaliteit in de markten waarin zowel Gimv als onze bedrijven opereren, (viii) de mate waarin de markt voor 

investeringen en acquisities terug zal oppikken, gepaard gaand met een voldoende liquiditeitsniveau en (ix) de 

mate waarin de financiële markten hun stabiliteit kunnen terug vinden. De impact van al deze factoren inschatten 

voor de komende periode is dan ook bijzonder moeilijk.  

U vindt meer informatie met betrekking tot de risico’s waarmee Gimv geconfronteerd wordt, alsook tot het 

risicobeheer, in ons jaarverslag, dat beschikbaar is op www.gimv.com.  
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Verslag van de commissaris 
 
Verslag van de commissaris aan de aandeelhouders van Gimv NV omtrent de beoordeling van de 
geconsolideerde financiële staten over de zes maanden afgesloten op 30 september 2020 

 
Inleiding 

 

Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde tussentijdse geconsolideerde balans van Gimv NV op 

30 september 2020 alsook de bijhorende tussentijdse geconsolideerde resultatenrekening, de tussentijdse 

geconsolideerde kasstroomtabel en de tussentijdse geconsolideerde wijzigingen in het eigen vermogen over de zes 

maanden afgesloten op die datum, evenals van de toelichtingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk dat deze 

geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse 

Financiële verslaggeving”, zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om 

een besluit te formuleren over deze geconsolideerde financiële staten op basis van onze beoordeling. 

 

Draagwijdte van de beoordeling 

 

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd in overeenstemming met ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse 

financiële informatie, door de commissaris van de vennootschap”. Een beoordeling bestaat uit het vragen van 

inlichtingen aan hoofdzakelijk financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het toepassen van analytische 

en andere beoordelingsprocedures. Een beoordeling is substantieel minder uitgebreid dan een audit in 

overeenstemming met de “International Standards on Auditing” en laat ons bijgevolg niet toe om met zekerheid te 

stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens die zouden geïdentificeerd zijn indien we een audit 

zouden hebben uitgevoerd. Wij brengen dan ook geen controleverslag uit. 

 

Conclusie 

 

Bij onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de bijgevoegde 

geconsolideerde financiële staten per 30 september 2020, in alle materiële opzichten, niet opgesteld zouden zijn in 

overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële verslaggeving”, zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 

 

 

 

Antwerpen, 18 november 2020 

 

 

 

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA 

Commissaris 

Vertegenwoordigd door David Lenaerts 

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA 

Commissaris 

Vertegenwoordigd door Veerle Catry 

 
 


