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Antwerpen, 22 november 2018, 7:00 CET 

Uitstekend halfjaarresultaat dankzij grotere portefeuille en 
verdere groei bij portefeuillebedrijven 
 

 

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije halfjaar: 

“Het voorbije halfjaar werd gekenmerkt door een verdere groei van de portefeuille. Alhoewel 

over de afgelopen 5 jaar voor ruim anderhalf miljard EUR aan exits werd gerealiseerd, nam 

de omvang van de portefeuille over diezelfde periode met meer dan een derde toe. 

Ook de motor van onze waardecreatie bleef op snelheid. Zo lieten onze portefeuillebedrijven 

de eerste zes maanden van het boekjaar opnieuw een mooie groei optekenen, zowel qua 

omzet als winstgevendheid. Daarnaast konden verschillende portefeuillebedrijven ook 

doorgroeien via een intensieve buy & build strategie. Zo kon nogmaals een sterk 

portefeuillerendement worden neergezet, wat resulteerde in een halfjaarwinst van 63 miljoen 

EUR.” 
 

De resultaten over de eerste helft van het boekjaar 2018-2019 hebben betrekking op de 
geconsolideerde cijfers in de periode van 1 april 2018 tot en met 30 september 2018. 

 

Kernpunten 

 Verdere uitbouw van de portefeuille 

 3 nieuwe investeringen en 3 exits 

 Intensieve buy & build trajecten bij verschillende portefeuillebedrijven 

 Verdere afbouw van de fondsen van derden 

 Beloftevolle, jonge portefeuille van 1 miljard EUR 

 54 participaties in portefeuille 

 reeds 4 transacties in het begin van de tweede jaarhelft 

 Opnieuw mooi halfjaarresultaat 

 Verdere groei van de portefeuillebedrijven: ~10% omzet- & EBITDA-groei 

 Sterk portefeuillerendement van 16,6% (geannualiseerd) 
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Resultaten 

 Portefeuilleresultaat: 79,8 miljoen EUR 

 Portefeuillerendement van 16,6% 

 Nettoresultaat (deel van de groep): 62,5 miljoen EUR (of 2,46 

EUR per aandeel) 

 

Investeringen 

 Totale investeringen: 60,9 miljoen EUR 

 

Desinvesteringen 

 Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen: 98,6 miljoen EUR 

 Opbrengsten uit desinvesteringen: 61,6% boven hun waarde in 

het eigen vermogen per 31 maart 2018 

 

 

Eigen vermogen 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 270,9 miljoen 

EUR (of 50,0 EUR per aandeel) 

 

 

Balans 

 Balanstotaal: 1 331,6 miljoen EUR 

 Investeringsportefeuille: 999,4 miljoen EUR 

 Kaspositie: 314,6 miljoen EUR 

 

 

Dividend 

 Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten 
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Toelichting cijfers (geconsolideerde cijfers)1 

Sterk portefeuilleresultaat brengt de halfjaarwinst op 62,5 miljoen EUR  

Op basis van groeiende portefeuillebedrijven, distributies van fondsen van derden alsook escrows 

en earn-out betalingen op eerdere exits bedraagt het portefeuilleresultaat 79,8 miljoen EUR (of een 

geannualiseerd portefeuillerendement van 16,6%), waarvan een gerealiseerd portefeuilleresultaat 

van 45,2 miljoen EUR en een niet-gerealiseerd portefeuilleresultaat van 34,6 miljoen EUR. Dit 

portefeuillerendement ligt voor het 9e semester op rij boven de langetermijndoelstelling van 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gerealiseerde portefeuilleresultaat bestaat enerzijds uit de gerealiseerde nettomeerwaarden en 

anderzijds uit de ontvangen intresten en dividenden op de portefeuille. De gerealiseerde 

nettomeerwaarden in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2018-2019 bedragen 37,4 miljoen EUR 

(11,0 miljoen EUR in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2017-2018). Daarnaast werden 7,9 miljoen 

EUR aan dividenden en interesten op de portefeuille ontvangen (15,1 miljoen EUR in de eerste 

jaarhelft van het boekjaar 2017-2018), wat het gerealiseerde portefeuilleresultaat op 45,2 miljoen 

EUR brengt (26,0 miljoen EUR in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2017-2018).  

Het niet-gerealiseerde portefeuilleresultaat (de niet-gerealiseerde nettomeerwaarden) bedraagt in 

totaal 34,6 miljoen EUR (56,5 miljoen EUR in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2017-2018) en 

was mede afkomstig van de groei van de bedrijven in de vier investeringsplatformen. 

                                                           

 
1 Alle cijfers met betrekking tot de resultatenrekening worden vergeleken met de cijfers over de eerste jaarhelft van het 
boekjaar 2017-2018. De cijfers met betrekking tot de balans worden vergeleken met de situatie per 31 maart 2018. 
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Als gevolg van zowel lagere personeelskosten en gedaalde overige operationele kosten bedroeg het 

overige operationeel resultaat2 in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2018-2019 -14,9 miljoen EUR, 

tegenover -15,2 miljoen EUR in de overeenkomstige periode vorig boekjaar. 

Het financieel resultaat over het halfjaar is negatief ten belope van -0,2 miljoen EUR, wat iets lager 

is dan de 0,1 miljoen EUR in de overeenkomstige periode van het vorige boekjaar. De voornaamste 

verklaring is de verder afgenomen interestvergoeding op de thesaurie. 

Na aftrek van belastingen (-0,7 miljoen EUR) en minderheidsbelangen (-1,6 miljoen EUR) realiseert 

Gimv over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2018-2019 aldus een nettowinst (deel van de groep) 

van 62,5 miljoen EUR (versus 62,6 miljoen EUR in de eerste jaarhelft van 2017-2018). 

Verdere uitbouw van de portefeuille dankzij nieuwe investeringen en buy & build 

Gimv investeerde in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2018-2019 in totaal voor 60,9 miljoen EUR 

op balans (versus 77,6 miljoen EUR in het eerste semester van het vorig boekjaar). In de eerste 

jaarhelft waren er nieuwe investeringen in Ellis Gourmet Burger (BE), Laser 2000 (DE), en One of A 

Kind Technologies (NL). Daarnaast waren er opvolgingsinvesteringen in onder meer Breath 

Therapeutics (DE), G-Therapeutics (CH), ImCheck Therapeutics (FR), Jenavalve (DE) en OTN (BE).  

Verschillende portefeuillebedrijven realiseerden het voorbije semester ook add-on acquisities, al dan 

niet gefinancierd met een extra kapitaalinjectie door Gimv. Zo was er de acquisitie van het Engelse 

Packaging Logistics Services (PLS) door Contraload, de overname van zowel het Duitse Gerding 

GmbH Verkehrstechnik als Landwehr Schilderfabrik GmbH door Wemas Holding, de acquisitie door 

Arseus Medical van het Belgische Laméris Group, de overname van het Oostenrijke Solutions 

Factory door Cegeka, de acquisitie van het Engelse CadCam Technology door Summa, en de 

dubbele Franse overname van Rovipharm en RR Plastiques door SGH Healthcaring, de 

holdingmaatschappij boven Stiplastics Healthcaring. 

 

                                                           

 
2 Ontvangen management fees, omzet, en andere operationele opbrengsten, na aftrek van diensten en diverse goederen, 
personeelskosten, afschrijvingen op immateriële vaste activa, afschrijvingen op terreinen, gebouwen en materieel, en 
andere operationele kosten. 

INVESTERINGEN

France Thermes

Laser 2000 Medi-Markt

Stiplastics Healthcaring   La Comtoise

AgroBiothers Ellis Gourmet Burger Camel-IDS

Fire 1 Impact OOAKT Groupe Claire

2017 < J F M A M J J A S O N D > 2019

Mackevision ActivePath ARS T&TT

Europlasma

DESINVESTERINGEN
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Beperkte exits tijdens de eerste jaarhelft 

In de eerste jaarhelft van het boekjaar 2018-2019 verkocht Gimv onder meer zijn participaties in 

ActivePath (Israël), ARS (NL) en Europlasma (BE). Daarnaast waren er ook een aantal partiële 

desinvesteringen, earn-out en escrow-betalingen naar aanleiding van de verkoop van verschillende 

participaties in eerdere periodes, alsook een aantal belangrijke distributies uit fondsen van derden. 

Hierdoor ontving Gimv in totaal 98,6 miljoen EUR. 

Bovenop de verkoopopbrengst van 98,6 miljoen EUR genereerden de verkochte participaties in de 

eerste jaarhelft van het boekjaar 2018-2019 0,4 miljoen EUR aan dividenden, interesten en 

beheersvergoedingen. Bijgevolg leverden de verkochte participaties in totaal 99,0 miljoen EUR op. 

Deze verkochte participaties vertegenwoordigden op 31 maart 2018 een totale boekwaarde van 61,3 

miljoen EUR en een investeringskost van 47,7 miljoen EUR. De verkopen genereerden bijgevolg 

een opbrengst die 62% hoger lag (37,7 miljoen EUR) dan hun boekwaarde per 31 maart 2018 

(gewaardeerd aan reële waarde in de geconsolideerde cijfers). Over de volledige looptijd bedroeg 

de gerealiseerde money multiple op deze verkochte participaties 2,1x. 

 

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 14,0 23% 22,1 28%

Health & Care 6,7 11% 24,8 32%

Smart Industries 35,8 59% 25,1 32%

Sustainable Cities 1,2 2% 1,1 1%

Fondsen van derden 1,7 3% 4,5 6%

Overige participaties (incl. infra) 1,3 2% 0,0 0%

Totale investeringen 60,9 100% 77,6 100%

Investeringen
1H 2018-2019 1H 2017-2018

mio EUR % mio EUR %

Platform Investeringen 59,1 97% 73,1 94%

Nieuwe investeringen 45,4 75% 55,3 71%

Vervolginvesteringen 13,7 22% 17,8 23%

Fondsen van derden 1,7 3% 4,5 6%

Totale investeringen 60,9 100% 77,6 100%

Investeringen
1H 2018-2019 1H 2017-2018
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Portefeuille stijgt tot 1 miljard EUR, met groei in elk platform 

Het balanstotaal op 30 september 2018 bedroeg 1 331,6 miljoen EUR (versus 1 356,5 miljoen EUR 

op 31 maart 2018). De portefeuille werd gewaardeerd op 999,4 miljoen EUR tegenover 960,4 miljoen 

EUR op 31 maart 2018. De stijging van de totale portefeuille was toe te schrijven aan de nieuwe 

platforminvesteringen en aan de waardestijging van de bestaande participaties in de portefeuille. 

 

 

 

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 9,8 10% 47,4 49%

Health & Care 1,5 1% 4,0 4%

Smart Industries 25,3 26% 20,1 20%

Sustainable Cities 10,7 11% 2,3 2%

Fondsen van derden 49,7 50% 5,8 6%

Overige participaties (incl. infra) 1,6 2% 7,4 8%

Totale desinvesteringen 98,6 100% 87,0 88%

Desinvesteringen
1H 2018-2019 1H 2017-2018
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Kaspositie laat toe om volop verder in te spelen op investeringsopportuniteiten 

De nettokaspositie van Gimv per einde september 2018 bedraagt 314,6 miljoen EUR tegenover 

380,5 miljoen EUR op 31 maart 2018.  

Aangroei eigen vermogen tot 50,0 EUR per aandeel 

Na betaling van het dividend (2,50 EUR per aandeel) en na de aangroei met het resultaat (2,46 EUR 

per aandeel), bedraagt de intrinsieke waarde 50,0 EUR per aandeel. 

Ongewijzigd dividendbeleid 

Gimv streeft ernaar om zijn huidig dividendbeleid verder te zetten. 

Andere belangrijke gebeurtenissen in het 1e semester  

 De algemene vergadering keurde de herbenoeming goed van de heer Luc Missorten, alsook de 

verlenging van het mandaat van de heer Bart Van Hooland, beide als onafhankelijk bestuurder. 

Daarnaast bevestigde de algemene vergadering de coöptatie van de heer Frank Verhaegen als 

onafhankelijk bestuurder en benoemde ze de heer Johan Deschuyffeleer als onafhankelijk 

bestuurder. 

 Op 4 juli 2018 betaalde Gimv een brutodividend uit van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel 

uit. Dit betekende een totale cash-out van 63,6 miljoen EUR. 

 Eind mei startte de fiscus een onderzoek bij Gimv, onder meer naar investeringsstructuren en 

naar de langetermijnincentiveplannen ten gunste van medewerkers. Gimv ziet het verdere 

verloop en de uitkomst van dit onderzoek met vertrouwen tegemoet. 

Belangrijkste gebeurtenissen na 30 september 2018 

In het begin van de tweede jaarhelft vonden reeds 4 transacties plaats. 

 Midden oktober verwierf Gimv een meerderheidsbelang in twee Duitse ondernemingen, zijnde 

Medi-Markt Homecare-Service GmbH en Medi Markt Service Nord & Ost GmbH. Na de fusie zal 

de groep onder de naam Medi-Markt (www.besser-leben.de) opereren. Inzake 

incontinentieproducten en verzorgingsproducten voor stoma-patiënten is Medi-Markt een van de 

voornaamste aanbieders van Duitsland. Gecombineerd telt de groep ongeveer 225 

medewerkers die samen een omzet van ruim 50 miljoen EUR realiseren. 

mio EUR % mio EUR %

Europa 966,3       97% 930,8       93%

  België 363,4       36% 340,2       35%

  Frankrijk 146,5       15% 154,4       15%

  Duitsland 106,8       11% 97,8         10%

  Nederland 277,4       28% 258,2       26%

  Overige Europese landen 72,2         7% 80,1         8%

RoW 33,0         3% 29,6         3%

Totale portefeuille 999,4       100% 960,4       96%

Portefeuille
30/09/2018 31/03/2018

http://www.besser-leben.de/
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 Eind oktober maakte Gimv bekend exclusieve onderhandelingen te voeren over de verwerving 

van een meerderheidsbelang in het Franse La Comtoise (www.comtoisefromagere.fr). Deze 

onderneming ontwikkelt en produceert smeltkazen en kaasspecialiteiten voor de 

voedingsindustrie, met eindproducten zoals cordon bleu, croque monsieur, broodjes en 

hamburgers. In 2017 realiseerde de onderneming een omzet van bijna 34 miljoen EUR. De 

investering van Gimv zal o.a. worden aangewend voor de verdubbeling van de huidige 

productiecapaciteit. Zo creëert het bedrijf ruimte voor groei via nieuwe productoplossingen en 

verdere buitenlandse expansie. 

 Vorige week kondigde Camel-IDS (www.camel-ids.com), een Belgisch biotechbedrijf dat 

innovatieve radiofarmaceutica ontwikkelt tegen kanker, aan dat het 37 miljoen EUR ophaalde bij 

een internationaal investeerdersconsortium. Gimv, dat deze serie A-financieringsronde mee 

heeft geleid, investeert 6 miljoen EUR. Deze financiering, een van de grootste in de Europese 

biotechsector, moet Camel-IDS toelaten een fase Ib/II-studie uit te voeren met zijn geneesmiddel 

tegen hersenmetastasen als gevolg van borstkanker. Daarnaast zal ook de preklinische pijplijn 

verder worden ontwikkeld. 

 Eveneens deze maand werden exclusieve onderhandelingen aangekondigd over de verwerving 

door Gimv van een meerderheidsbelang in het Franse Groupe Claire (www.groupe-claire.com). 

Deze groep ontwikkelt, produceert en levert toebehoren voor de aansluiting op, het meten van 

en het beheer van drinkwaternetwerken. Het afgelopen jaar realiseerde de onderneming met 

190 medewerkers een omzet van ongeveer 50 miljoen EUR. De instap van Gimv moet Groupe 

Claire toelaten om zijn groeiambities te realiseren en verder uit te groeien als referentie in 

Frankrijk en daarbuiten. 
 

Verklaring met betrekking tot risico 

 De toekomstige resultaten van onze bedrijven en de waardeontwikkeling van onze portefeuille 

blijven echter mee afhankelijk van een aantal externe factoren zoals: (i) de mate waarin de groei 

van de Europese economie blijft aanhouden, (ii) de verdere evolutie van de conjunctuur in de 

opkomende markten, (iii) het terugvinden van het vertrouwen door overheden, spaarders en 

consumenten, bemoeilijkt door de vergrijzing, budgettaire maatregelen en inflatoire druk, (iv) het 

geopolitieke klimaat in diverse regio’s in de wereld, (v) de stabiliteit van de regelgeving en de 

fiscale behandeling van de ondernemersrisico’s in de markten waarin zowel Gimv als onze 

bedrijven opereren, (vi) de stabiliteit en liquiditeit van het financiële systeem, zowel voor wat 

betreft waarderingsniveaus als voor de financiering van onze bedrijven, (vii) de receptiviteit van 

de markt voor nieuwe beursintroducties en kapitaaloperaties en (viii) de dynamiek bij 

internationale groepen en industriële spelers voor verdere acquisities en (ix) de duur en 

modaliteiten van het liquiditeitscreatieprogramma van zowel de FED als de ECB, en dus de 

ruimte voor verdere groei-impulsen, wat een belangrijke invloed kan hebben op de financiële 

markten. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat een aantal sectoren voor een 

disruptieve ontwikkeling staat, wat een enorme uitdaging betekent om zichzelf aan te passen 

maar terzelfdertijd ook opportuniteiten biedt om zichzelf heruit te vinden. De impact hiervan 

inschatten voor de komende periode is dan ook bijzonder moeilijk.  

 U vindt informatie met betrekking tot het risicobeheer in ons jaarverslag, dat beschikbaar is op 

www.gimv.com. 

 

 

http://www.comtoisefromagere.fr/
http://www.camel-ids.com/
http://www.groupe-claire.com/
http://www.gimv.com/
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Financiële kalender 

 Business update derde kwartaal boekjaar 2018/2019 (periode 01/04/18-31/12/18) 21 februari 2019 

 Resultaten boekjaar 2018/2019 (periode 01/04/18-31/03/19) 23 mei 2019 

 Algemene Vergadering boekjaar 2018/2019 26 juni 2019 

 Business update eerste kwartaal boekjaar 2019/2020 (periode 01/04/19-30/06/19) 18 juli 2019 

 Halfjaarresultaten boekjaar 2019/2020 (periode 01/04/19-30/09/19) 21 november 2019 

 

Verklaring van de verantwoordelijken overeenkomstig KB 14 november 2007 

Overeenkomstig artikel 13 § 2 3° van het KB van 14 november 2007, verklaren CEO Koen 

Dejonckheere en CFO Kristof Vande Capelle in naam en voor rekening van Gimv, dat voor zover 

hen bekend, 

a) de halfjaarlijkse financiële staten op 30 september 2018 zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS 

en met IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals aanvaard door de Europese Unie en een 

getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van Gimv en de in de 

consolidatie opgenomen ondernemingen. 

b) het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de voornaamste gebeurtenissen van het eerste 

halfjaar, hun invloed op de financiële staten, de belangrijkste risicofactoren en onzekerheden voor de 

resterende maanden van het boekjaar, evenals de voornaamste transacties met verbonden partijen en hun 

eventueel effect op de verkorte financiële staten. 

 

Verslag van de commissaris over de boekhoudkundige gegevens vermeld in 

het halfjaarlijks persbericht van Gimv NV  

Wij hebben de boekhoudkundige gegevens opgenomen in het halfjaarlijks persbericht van Gimv NV 
vergeleken met de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten per 30 september 2018, 
die afsluiten met een balanstotaal van EUR 1.331.636 in duizenden en met een nettowinst, deel van 
de groep over het semester van EUR 62.473 in duizenden. Wij bevestigen dat deze 
boekhoudkundige gegevens geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de tussentijdse 
verkorte geconsolideerde financiële staten. 
 

Bij deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten hebben wij een verslag van beperkt 
nazicht afgeleverd waarin wij verklaren dat, op basis van ons beperkt nazicht, niets erop wijst dat 
deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten niet in alle materiële opzichten zijn 
opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals 
goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. 
 

Antwerpen, 20 november 2018 
 

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA 
Commissaris 
vertegenwoordigd door Ömer Turna 
Vennoot* 
 
*Handelend in naam van een BVBA 
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OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 40 jaar ervaring in private equity. Genoteerd op Euronext Brussel 

beheert Gimv 1,6 miljard EUR aan investeringenin ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 2,5 

miljard EUR realiseren en ruim 14000 professionals tewerkstellen. 

 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende 

bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen 

zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een 

bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en kan rekenen op een uitgebreid 

internationaal netwerk van deskundigen. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1. Gimv Groep – Tussentijdse verkorte geconsolideerde balans per 30 september 2018 

2. Gimv Groep – Tussentijdse verkorte geconsolideerde resultatenrekening voor de eerste zes 

maanden, afgesloten op 30 september 2018 

3. Gimv Groep – Tussentijdse verkorte staat van wijziging in geconsolideerd eigen vermogen 

voor de eerste zes maanden, afgesloten op 30 september 2018 

4. Gimv Groep – Tussentijdse verkorte geconsolideerde cashflow statement voor de eerste zes 

maanden, afgesloten op 30 september 2018  

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com
mailto:frank.deleenheer@gimv.com
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Bijlage 1: Gimv Groep – Tussentijdse verkorte geconsolideerde balans per 30/09/2018 

 

 

  

Gimv-groep - Geconsolideerde balans (in EUR 000) 30/09/2018 31/03/2018

I. Vaste activa 1 007 732 968 305

1. Goodwill en andere immateriële activa 316 314

2. Materiële vaste activa 8 066 7 622

3. Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat 880 590 835 056

4. Leningen aan ondernemingen behorende tot de investeringsportefeuille 118 760 125 312

5. Overige financiële activa - -

II. Vlottende activa 323 904 388 197

6. Handelsvorderingen en overige vorderingen 7 597 3 608

7. Leningen aan ondernemingen behorende tot de investeringsportefeuille - -

8. Liquide middelen 299 574 365 452

9. Verhandelbare effecten en andere liquide middelen 15 000 15 000

10. Overige vlottende activa 1 733 4 137

Totale activa 1 331 636 1 356 502

Gimv-groep - Geconsolideerde balans (in EUR 000) 30/09/2018 31/03/2018

I. Eigen vermogen 1 293 566 1 339 851

A. Eigen vermogen  toerekenbaar a/d aandeelhouders van de moederm'ij 1 270 936 1 274 252

1. Geplaatst kapitaal 241 365 241 365

2. Uitgiftepremies 51 629 51 629

3. Overgedragen winsten (verliezen (-)) 977 942 981 258

B. Minderheidsbelangen 22 631 65 600

II. Verplichtingen 38 070 16 651

A. Langlopende verplichtingen 14 453 5 886

4. Voorzieningen 14 453 5 886

5. Uitgestelde belastingsverplichtingen - -

B. Kortlopende verplichtingen 23 616 10 765

6. Financiële verplichtingen - -

7. Handelsschulden en overige schulden 21 398 7 594

8. Belastingverplichtingen 92 57

9. Overige verplichtingen 2 126 3 114

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 1 331 636 1 356 502
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Bijlage 2: Gimv Groep – Tussentijdse verkorte geconsolideerde resultatenrekening voor de 

eerste zes maanden, afgesloten op 30/09/2018 

 

 

Gimv-groep - Geconsolideerde resultatenrekening (in EUR 000) 30/09/2018 30/09/2017

1. Operationele opbrengsten 111 132 127 204

1.1. Dividenden 1 966 10 229

1.2. Interesten 5 901 4 852

1.3. Meerwaarde op realisatie van investeringen 37 873 16 581

1.4. Niet-gerealiseerde opbrengsten uit financiële activa gewaardeerd aan 63 865 92 549

   reële waarde via resultaat

1.5. Management fees 491 653

1.6. Omzet 131 293

1.7. Andere operationele opbrengsten 904 2 046

2. Operationele kosten (-) -46 184 -59 833

2.1. Gerealiseerde verliezen uit verkopen investeringen -514 -5 615

2.2. Niet-gerealiseerde kosten uit financiële activa gewaardeerd aan reële -26 682 -29 891

       waarde via resultaat

2.3. Bijzondere waardeverminderingen -2 580 -6 138

2.4. Aankoop goederen en diverse diensten -7 940 -5 812

2.5. Personeelskosten -7 212 -8 346

2.6. Afschrijvingen op immateriële activa -78 -95

2.7. Afschrijving op terreinen, gebouwen en materieel -461 -438

2.8. Andere operationele kosten -716 -3 498

3. Operationeel resultaat, winst (verlies) 64 949 67 370

4. Financiële inkomsten 174 408

5. Financiële kosten (-) -354 -304

6. Aandeel in de winst (verlies (-)) van geassocieerde ondernemingen - -

7. Resultaat voor belastingen, winst (verlies) 64 768 67 474

8. Belastingen (-) -710 -1 160

9. Netto resultaat winst (verlies) van de periode 64 058 66 313

9.1. Minderheidsbelangen 1 584 3 699

9.2. Toerekenbaar aan de aandeelhouders v/d moedermaatschappij 62 473 62 614

Winst per aandeel (in EUR)   

1. Gewone winst (verlies) per aandeel (op basis van totaal aantal aandelen) 2,46 2,46

1bis. Idem (op basis van gewogen gemiddelde aantal aandelen) 2,46 2,46

2. Verwaterde winst (verlies) per aandeel (op basis van totaal aantal aandelen) 2,46 2,46

2bis. Idem (op basis van gewogen gemiddelde aantal aandelen) 2,46 2,46

Totaal aantal aandelen op het einde van het boekjaar 25 426 672 25 426 672

Gewogen gemiddeld aantal aandelen in het boekjaar 25 426 672 25 426 672
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Bijlage 3: Gimv Groep - Tussentijdse verkorte staat van wijziging in het geconsolideerd eigen vermogen voor de eerste semester, afgesloten op 

30/09/2018 

 

 

Jaar 2018-2019 (eerste semester)

Kapitaal
Uitgifte

premie

Overgedragen 

resultaat
Totaal

Totaal 01/04/2018 241 365 51 629 981 257 1 274 252 65 600 1 339 851

Netto winst (verlies) van het boekjaar - - 62 473 62 473 1 584 64 058

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

Totaal inclusief andere elementen van het resultaat - - 62 473 62 473 1 584 64 058

Kapitaalverhoging - - - - -43 736 -43 736

Verwerving van dochterondernemingen - - - - - -

Dividenden aan aandeelhouders - - -63 567 -63 567 - -63 567

Andere wijzigingen - - -2 223 -2 223 -818 -3 041

Totaal 30/09/2018 241 365 51 629 977 941 1 270 936 22 630 1 293 566

Jaar 2017-2018 (eerste semester)

Kapitaal
Uitgifte

premie

Overgedragen 

resultaat
Totaal

Totaal 01/04/2017 241 365 51 629 940 183 1 233 177 45 744 1 278 921

Netto winst (verlies) van het boekjaar - - 62 614 62 614 3 699 66 313

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

Totaal inclusief andere elementen van het resultaat - - 62 614 62 614 3 699 66 313

Kapitaalverhoging - - - - - -

Verwerving van dochterondernemingen - - - - - -

Dividenden aan aandeelhouders - - -63 567 -63 567 - -63 567

Andere wijzigingen - - 349 349 -164 185

Totaal 30/09/2017 241 365 51 629 939 580 1 232 574 49 279 1 281 852

Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheids-

belangen

Totaal eigen 

vermogen

Minderheids-

belangen

Totaal eigen 

vermogen

Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
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Bijlage 4: Gimv Groep – Tussentijdse verkorte geconsolideerde cashflow statement voor 

de eerste zes maanden, afgesloten op 30/09/2018 

 

Gimv-groep - Cash flow statement (in EUR 000) 30/09/2018 30/09/2017

Kasstromen uit operationele activiteiten -18 271 -15 935

Beheersvergoedingen uit beheerde investeringsfondsen 360 653

Betalingen aan medewerkers -10 080 -12 390

Betaalde/teruggevorderde belastingen op het resultaat 347 1 513

Andere operationele activiteiten -8 898 -5 711

Kasstromen uit investeringsactiviteiten 16 011 52 234

Investeringen in financiële vaste activa -60 832 -77 584

Ontvangsten uit verkoop financiële vaste activa 95 295 117 383

Ontvangen interesten 2 360 2 875

Ontvangen dividenden 1 966 10 229

Toegestane korte termijnfinanciering -22 904 -926

Andere kasstromen uit investeringsactiviteien 126 258

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -63 618 -63 587

Ontvangsten uit kapitaalverhoging - -

Terugbetaling van kapitaal - -

Ontvangsten uit leningen - -

Terugbetaling van leningen - -

Betaalde interesten - -

Dividendbetaling -63 567 -63 567

Andere kasstromen uit financieringsactiviteiten -52 -21

Wijziging in liquide middelen gedurende de rapporteringsperiode -65 878 -27 288

Liquide middelen bij begin van de rapporteringsperiode 380 452 313 906

Liquide middelen op het einde van de rapporteringsperiode 314 574 286 618


