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Antwerpen, 18 mei 2017, 7:00 CET (embargo) 

Belangrijke desinvesteringen en sterke operationele 
performantie van de bedrijven leidt tot een excellent 
portefeuillerendement van 19% en een nettojaarwinst van 
131,9 miljoen EUR 

Belangrijk investeringsritme met 11 nieuwe investeringen 
(179,6 miljoen EUR) 

Brutodividend groeit naar 2,50 EUR 
 

 

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere over de resultaten van het voorbije jaar: “Het 

afgelopen jaar was opnieuw een intens en succesvol jaar voor Gimv. We investeerden in 11 

beloftevolle nieuwe bedrijven, over al onze investeringsplatformen heen voor een totaal 

bedrag van 180 miljoen EUR. Tegelijkertijd bleven de marktomstandigheden gunstig voor de 

realisatie van 12 exits met een positieve impact op de resultaten. Het resultaat werd 

eveneens ondersteund door de sterke performantie van de bedrijven in de portefeuille. De 

combinatie van een actieve investeringsaanpak en belangrijke waardecreatie in onze 

portefeuille zorgde ervoor dat we voor het boekjaar 2016-2017 opnieuw een sterk resultaat 

kunnen voorleggen. Het portefeuillerendement van 19 procent vertaalde zich in een 

nettowinst van 132 miljoen EUR.” 

Voorzitter Hilde Laga vult aan: “De keuze voor een sectorgerichte platformstrategie en de 

opgebouwde financiële, strategische en industriële expertise versterken onze 

investeringsaanpak met een zicht op duurzame langetermijnwaardecreatie. De 

specialisaties die over de jaren heen werden opgebouwd, hebben ons het afgelopen jaar 

opnieuw toegelaten om actief te blijven investeren, en dit in een zeer concurrentiële markt. 

Dit sterkt ons vertrouwen om op dit elan verder te gaan.” 

 
De resultaten over het boekjaar 2016-2017 hebben betrekking op de periode van 1 april 2016 tot 
31 maart 2017. 
 

Kernpunten (geconsolideerde cijfers) 

 Resultaten voor het derde jaar op rij ondersteund door sterk portefeuilleresultaat 

o Solide omzet & EBITDA-groei en schuldafbouw bij het overgrote deel van de 

participaties 

o Recordbedrag aan desinvesteringen met mooie meerwaarden 
o Rendement op eigen vermogen van 11,0% 

 

 Aanhoudend belangrijk investeringsritme 

o 51 participaties in portefeuille, waarvan 11 toegevoegd tijdens het voorbije boekjaar 
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Resultaten 

 Nettoresultaat (deel van de groep): 131,9 miljoen EUR (of 5,19 EUR per aandeel) 

 Gerealiseerde nettomeerwaarden: 84,3 miljoen EUR 

 Niet-gerealiseerde nettomeerwaarden: 55,7 miljoen EUR 

Eigen vermogen (per 31.03.2017) 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 233,2 miljoen EUR (of 48,50 EUR per 

aandeel) 

Balans (per 31.03.2017) 

 Balanstotaal: 1 315,3 miljoen EUR 

 Investeringsportefeuille: 963,6 miljoen EUR 

 Nettokaspositie: 313,9 miljoen EUR (250,3 miljoen EUR na de geplande dividenduitkering) 

Investeringen 

 Totale investeringen (op balans): 179,6 miljoen EUR 

Desinvesteringen 

 Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 394,3 miljoen EUR 

 Opbrengsten van de desinvesteringen: 2,3x hun aanschaffingswaarde en 26,9% boven hun 

waarde in het eigen vermogen per 31 maart 2016. 

Dividend 

 Dividend over het boekjaar 2016-2017 groeit naar 2,50 EUR bruto (1,75 EUR netto) per aandeel 

(mits goedkeuring door de algemene vergadering van 28 juni 2017) 

 Er wordt geopteerd voor een 100% cashdividend 
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Toelichting cijfers (geconsolideerde cijfers)1 

Sterk jaarresultaat van 131,9 miljoen EUR  

Gimv realiseert over het boekjaar 2016-2017 een nettowinst (deel van de groep) van 131,9 miljoen 

EUR, tegenover een nettowinst van 137,2 miljoen EUR over het vorige boekjaar. Dit resultaat werd 

voor meer dan de helft bepaald door de gerealiseerde meerwaarden op de desinvesteringen van 

het voorbije boekjaar en voor het saldo door de niet-gerealiseerde meerwaarden op de portefeuille. 

De gerealiseerde nettomeerwaarden van het boekjaar 2016-2017 bedragen 84,3 miljoen EUR 

(70,5 miljoen EUR in het boekjaar 2015-2016). 88% van deze nettomeerwaarden werden 

gerealiseerd binnen de vier investeringsplatformen, waarbij alle platformen een positieve bijdrage 

kenden. Smart Industries droeg 51,2 miljoen EUR bij, gevolgd door Connected Consumer met 11,4 

miljoen EUR, Health & Care met 6,3 miljoen EUR en Sustainable Cities met 5,4 miljoen EUR. 

Tenslotte werd 9,9 miljoen EUR meerwaarden gerealiseerd op de distributies uit fondsen van 

derden en de verkoop van de participatie in het beursgenoteerde Capman. 

De niet-gerealiseerde nettomeerwaarden bedroegen in totaal 55,7 miljoen EUR (88,7 miljoen EUR 

in het boekjaar 2015-2016) en waren voor het grootste deel afkomstig van Sustainable Cities (22,9 

miljoen EUR) en Connected Consumer (21,8 miljoen EUR). Maar ook Smart Industries (14,1 

miljoen EUR) en Health & Care (7,4 miljoen EUR) kenden een positieve bijdrage. De fondsen van 

derden en de overige participaties leverden daarentegen een negatieve bijdrage (-10,5 miljoen 

EUR).  

De niet-gerealiseerde nettomeerwaarden zijn een rechtstreeks gevolg van de toepassing van de 

gehanteerde internationale private-equitywaarderingsregels. Deze niet-gerealiseerde 

nettomeerwaarden zijn voornamelijk te verklaren door enerzijds een aantal positieve elementen: (i) 

een daling van de netto-financiële schuld bij de participaties (20,8 miljoen EUR), (ii) de gestegen 

koers van een aantal beursgenoteerde participaties (16,6 miljoen EUR), (iii) de betere resultaten bij 

het grootste deel van de participaties (15,2 miljoen EUR), (iv) de eerste herwaardering van een 

aantal participaties (12,7 miljoen EUR), (v) de op til zijnde verkoop van de participatie in Teads (4,5 

miljoen EUR), (vi) gestegen multiples (3,1 miljoen EUR), en (vii) positieve wisselkoerseffecten (0,1 

miljoen EUR). Anderzijds zijn er ook een aantal negatieve elementen: (viii) een uitzonderlijke 

afwaardering (-9,2 miljoen EUR), (ix) een daling van de waarde van de fondsen van derden (-3,1 

miljoen EUR) en (x) een aantal kleinere waardeaanpassingen
2
 (gecombineerd -5,1 miljoen EUR).  

In het boekjaar 2016-2017 kwam het overige operationeel resultaat
3
 op 11,5 miljoen EUR, 

tegenover -8,5 miljoen EUR in de overeenkomstige periode vorig boekjaar. Enerzijds stegen de 

overige operationele inkomsten met driekwart (59,2 miljoen EUR versus 33,5 miljoen EUR), 

voornamelijk als gevolg van een toename van de ontvangen dividenden (+27,2 miljoen EUR). 

Anderzijds stegen de overige operationele kosten (inclusief transactiekosten) relatief beperkt (47,7 

miljoen EUR versus 42,0 miljoen EUR). 

                                                           

 
1
 Alle cijfers met betrekking tot de resultatenrekening worden vergeleken met de cijfers over het boekjaar 2015-2016. De 

cijfers met betrekking tot de balans worden vergeleken met de situatie per 31 maart 2016. 
2
 Deze waardevermindering is voornamelijk het gevolg van de uitkering van een dividend op het niveau van Gimv-XL 

Partners. 
3
 Ontvangen dividenden, interesten, 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. 
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Het financieel resultaat over het jaar is positief ten belope van 1,7 miljoen EUR, wat in lijn ligt van 

het vorige boekjaar (1,8 miljoen EUR). 

Na aftrek van belastingen (-3,5 miljoen EUR) en minderheidsbelangen (-17,8 miljoen EUR) 

realiseert Gimv over het boekjaar 2016-2017 aldus een nettowinst (deel van de groep) van 131,9 

miljoen EUR. 

Actief investeringsjaar 

Gimv deed in het boekjaar 2016-2017 in totaal voor 179,6 miljoen EUR investeringen op balans 

(versus de 130,2 miljoen EUR in het vorige boekjaar). Daarnaast werd er bijkomend 16,2 miljoen 

EUR geïnvesteerd via de co-investeringsfondsen (als aandeel van derden), wat de totale 

investeringen (op balans en via de co-investeringsfondsen) op 195,8 miljoen EUR brengt (162,5 

miljoen EUR in het boekjaar 2015-2016). In het voorbije boekjaar waren er belangrijke 

investeringen in de diverse investeringsplatformen. Zo werd de Smart Industries portefeuille 

uitgebreid met investeringen in ALT Technologies, Arplas, MEGA International en Summa. Verder 

werd er ook voor het eerst geïnvesteerd in Acceo (Sustainable Cities), Breath Therapeutics, 

EndoStim, G-Therapeutics en Spineart (voor het Health & Care platform), en Joolz en Real Impact 

Analytics (voor Connected Consumer). Daarnaast waren er ook verschillende 

opvolgingsinvesteringen in ondermeer Biom’Up, Brakel, Ecochem, Europlasma, Itineris, Jenavalve, 

OTN, TINC en Topas Therapeutics.  

 

 

 

  

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 26,0 15% 13,3 10%

Health & Care 34,3 19% 18,6 14%

Smart Industries 66,2 37% 7,4 6%

Sustainable Cities 33,8 19% 82,4 63%

Fondsen van derden 7,9 4% 7,4 6%

Overige participaties (incl. infra) 11,4 6% 1,1 1%

Totale investeringen 179,6 100% 130,2 100%

Investeringen
FY2016-2017 FY2015-2016

mio EUR % mio EUR %

Directe Investeringen 171,7 96% 122,8 94%

Nieuwe investeringen 137,4 77% 105,4 81%

Vervolginvesteringen 34,3 19% 17,4 13%

Fondsen van derden 7,9 4% 7,4 6%

Totale investeringen 179,6 100% 130,2 100%

Investeringen
FY2016-2017 FY2015-2016
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Recordbedrag aan desinvesteringen 

In het boekjaar 2016-2017 verkocht Gimv onder meer zijn participaties in Altaïr/Brunel, Biodiesel 

Holding (Bioro), BMC, GreenPeak, Hecht, Lampiris, Leyton, Multiplicom, Nomadesk, Onedirect, 

Punch Powertrain en Vandemoortele. Daarnaast waren er een belangrijk aantal distributies vanuit 

de fondsen van derden. Hierdoor ontving Gimv in totaal 394,3 miljoen EUR (227,2 miljoen EUR in 

2015-2016). Daarnaast bedroegen de bijkomende desinvesteringen via de co-investeringsfondsen 

(aandeel derden) bijkomend 313,5 miljoen EUR (76,3 miljoen EUR in 2015-2016), wat de totale 

desinvesteringen (op balans en via co-investeringsfondsen) op 707,8 miljoen EUR brengt (303,5 

miljoen EUR in 2015-2016). 

Bovenop de verkoopopbrengst van 394,3 miljoen EUR genereerden de verkochte participaties in 

het boekjaar 2016-2017 1,7 miljoen EUR aan dividenden, interesten en beheersvergoedingen. 

Bijgevolg leverden de verkochte participaties in totaal 396,0 miljoen EUR op. Deze verkochte 

participaties vertegenwoordigden op 31 maart 2016 een totale boekwaarde van 312,1 miljoen 

EUR. De verkopen genereerden bijgevolg een opbrengst die 26,9% hoger lag (83,9 miljoen EUR) 

dan hun boekwaarde per 31 maart 2016 (gewaardeerd aan reële waarde in de geconsolideerde 

cijfers). Over de volledige looptijd bedroeg de gerealiseerde money multiple op deze verkochte 

participaties 2,3x (d.i. tegenover hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde). 

 

 

 

  

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 119,5 30% 37,9 17%

Health & Care 8,3 2% 37,1 16%

Smart Industries 163,1 41% 98,3 43%

Sustainable Cities 25,8 7% 9,1 4%

Fondsen van derden 62,9 16% 38,2 17%

Overige participaties (incl. infra) 14,8 4% 6,5 3%

Totale desinvesteringen 394,3 100% 227,2 100%

Desinvesteringen
FY2016-2017 FY2015-2016

mio EUR % mio EUR %

Beursgenoteerde participaties 6,2 1% 28,0 12%

Niet-beursgenoteerde participaties 282,5 72% 143,6 63%

Fondsen 62,9 16% 38,2 17%

Leningen 42,6 11% 17,4 8%

Totale desinvesteringen 394,3 100% 227,2 100%

Desinvesteringen
FY2016-2017 FY2015-2016
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Portefeuille vertegenwoordigt driekwart van het balanstotaal 

Het balanstotaal op 31 maart 2017 bedraagt 1 315,3 miljoen EUR. De portefeuille bedraagt 963,6 

miljoen EUR tegenover 1 013,9 miljoen EUR op 31 maart 2016. De daling van de totale portefeuille 

is relatief beperkt, zeker indien rekening wordt gehouden met het belangrijke niveau van de 

desinvesteringen. Dit heeft te maken met de 179,6 miljoen EUR aan investeringen, naast de 

waardestijging van de bestaande participaties in de portefeuille. 

 

 

 

 

  

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 224,0       23% 281,5       28%

Health & Care 130,3       14% 93,8         9%

Smart Industries 184,3       19% 208,2       20%

Sustainable Cities 186,4       19% 150,1       15%

Fondsen van derden 172,9       18% 210,8       21%

Overige participaties (incl. infra) 65,8         7% 69,5         7%

Totale portefeuille 963,6       100% 1.013,9    100%

Portefeuille
FY2016-2017 FY2015-2016

mio EUR % mio EUR %

Beursgenoteerde participaties 53,9         6% 39,4         4%

Niet-beursgenoteerde participaties 851,4       88% 919,6       91%

  Waardering op basis van multiples 443,0       46% 416,1       41%

  Waardering op basis van investeringskost 147,5       15% 142,3       14%

  Waardering op basis van de prijs van de laatste financieringsronde 31,3         3% 9,2           1%

  Waardering op basis van de actiefwaarde onderliggende private equity fondsen 172,9       18% 210,8       21%

  Waardering op basis van de actiefwaarde onderliggende fondsen beheerd door Gimv* 21,8         2% 29,8         3%

  Waardering op basis van andere waarderingsmethodes (o.a. verwachte VK-waarde) 34,9         4% 111,4       11%

Leningen 58,3         6% 54,9         5%

Totale portefeuille 963,6       100% 1.013,9    100%

* Exclusief het deel van Gimv in Gimv-XL, Gimv Health & Care en Gimv Arkiv Technology Fund

Portefeuille
FY2016-2017 FY2015-2016

mio EUR % mio EUR %

Europa 930,7       96% 976,4       96%

  België 303,2       31% 393,0       39%

  Frankrijk 193,3       20% 198,3       20%

  Duitsland 118,4       12% 106,9       10%

  Nederland 237,6       25% 194,0       19%

  Overige Europese landen 78,3         8% 84,2         8%

RoW 32,9         4% 37,5         4%

Totale portefeuille 963,6       100% 1.013,9    100%

Portefeuille
FY2016-2017 FY2015-2016
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Netto kaspositie beloopt kwart van het balanstotaal 

De nettokaspositie van Gimv per einde maart 2017 bedraagt 313,9 miljoen EUR tegenover 183,9
4
 

miljoen EUR op 31 maart 2016. Deze toename valt te verklaren door de aanzienlijke 

desinvesteringen over het boekjaar. 

Eigen vermogen stijgt verder tot 1 233,2 miljoen EUR of 48,50 EUR per aandeel 

De waarde van het eigen vermogen (deel van de groep) (= intrinsieke waarde) op 31 maart 2017 

bedraagt 1 233,2 miljoen EUR (48,50 EUR per aandeel) vergeleken met 1 167,9 miljoen EUR 

(45,93 EUR per aandeel) op 31 maart 2016. De toename van het eigen vermogen over het 

boekjaar 2016-2017 in combinatie met de in het boekjaar uitgekeerde dividenden ten belope van 

62,3 miljoen EUR, vertegenwoordigt een economisch rendement op eigen vermogen over het 

boekjaar van 11,0%, wat in lijn ligt met het langetermijnrendement van Gimv. 

Brutodividend groeit naar 2,50 EUR per aandeel (netto 1,75 EUR) 

De raad van bestuur van 16 mei 2017 heeft besloten om tijdens de gewone algemene vergadering 

van 28 juni 2017 de uitkering voor te stellen van een brutodividend van 2,50 EUR per aandeel 

(versus 2,45 EUR per aandeel in het vorige boekjaar). Op basis van de slotkoers van 15 mei 2017 

(56,36 EUR), komt dit neer op een brutodividendrendement van 4,4%. 

 

Dit dividend is in overeenstemming met het dividendbeleid van Gimv, dat erin bestaat het dividend 

- behoudens uitzonderlijke omstandigheden - niet te verlagen, en het op duurzame wijze te 

verhogen wanneer mogelijk.  

 

Er wordt geopteerd voor een 100%-cashdividend. Als de algemene vergadering dit 

dividendvoorstel goedkeurt, zal de uitkering plaatsvinden op 5 juli 2017. 

 

Gimv zal op deze manier over het voorbije boekjaar een totaal dividend van 63,6 miljoen EUR 

uitkeren. 
 

Belangrijkste gebeurtenissen na 31 maart 2017 

 Kort voor het einde van het kwartaal werd aangekondigd dat een overeenkomst werd 

afgesloten met Altice voor de overname van de specialist in online videoreclame Teads, 

waarin Gimv een kleine participatie heeft. De transactie zal naar verwachting later deze maand 

worden afgerond. 

 Eerder deze maand investeerde Gimv 5 miljoen EUR in de Franse immuno-oncologie start-up 

ImCheck Therapeutics (www.imchecktherapeutics.com), dat zich richt op de ontwikkeling van 

nieuwe antistoffen die het immuunsysteem activeren tegen verschillende kankersoorten. Deze 

investering maakt deel uit van een totale investeringsronde van 20 miljoen EUR door een 

syndicaat van gespecialiseerde life sciences-investeerders.  

 Tevens werd eerder deze maand door Gimv een aanzienlijk belang genomen in MVZ Holding 

AG, een toonaangevende groep van Zwitserse dokterspraktijken. Tevens heeft Gimv zich ertoe 

                                                           

 
4
 Cash en cash equivalenten tbv 192,8 miljoen EUR, gecorrigeerd voor door te storten voorschotten van desinvesteringen 
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verbonden om extra kapitaal beschikbaar te stellen voor de verdere uitbreiding van de groep in 

Zwitserland. 

 Recent werd beslist dat de heer Tom Van de Voorde toetreedt tot het executive committee 

als hoofd van het Smart Industries platform. Tom (°1971) startte bij Gimv in 2007. Voordien 

was hij actief als hoofd M&A bij NIBC Advisory en daarvoor als onderdirecteur Investment 

Banking & Private Equity bij Bank Degroof. Tom is van vorming handelsingenieur. Daarnaast 

behaalde hij een Master in Business Administration. 

 

Verklaring met betrekking tot risico 

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

blijven afhankelijk van een aantal externe factoren zoals: (i) het verdere herstel van de 

Europese economie en de kracht van dit herstel, (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 staan, 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. 

 

Financiële kalender 

 Algemene vergadering boekjaar 2016-2017 28 juni 2017 

 Ex-date dividend boekjaar 2016-2017 (coupon nr.24) 3 juli 2017 

 Record date dividend boekjaar 2016-2017 (coupon nr.24) 4 juli 2017 

 Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2016-2017 (coupon nr.24) 5 juli 2017 

 Business update eerste kwartaal boekjaar 2017-2018 (periode 01/04/17-30/06/17) 20 juli 2017 

 Halfjaarresultaten boekjaar 2017-2018 (periode 01/04/17-30/09/17) 23 november 2017 

 

 

Als hoofdbetaalagent voor de betaling van het dividend over boekjaar 2016-2017 werd aangeduid: 

KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel. 
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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 geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial 

Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en dat zij een getrouw beeld geeft 

van het vermogen en de financiële toestand van de Groep per 31 maart 2017, en van zijn resultaten en 

kasstromen over het boekjaar afgesloten op die datum. 

b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van de Groep, 

alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd 

worden. 

 

Verslag van de commissaris over de boekhoudkundige gegevens vermeld in 

het jaarlijks persbericht van Gimv NV  

 
De commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ömer 
Turna, heeft bij de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd. De 
commissaris heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in het huidig 
persbericht geen onmiskenbare inconsistenties bevatten met de geconsolideerde jaarrekening. 
 
Antwerpen, 16 mei 2017 
 
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA 
Commissaris 
vertegenwoordigd door 
 
 
 
Ömer Turna 
Vennoot* 
 
*Handelend in naam van een BVBA 
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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 
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Bijlage 1: Gimv-groep – Geconsolideerde balans per 31/03/2017 

 

 

 

  

Gimv-groep - Geconsolideerde balans (in EUR 000) 31/03/2017 31/03/2016

I. Vaste activa 972.701 1.023.548

1. Goodwill en andere immateriële activa 495 630

2. Materiële vaste activa 8.620 9.024

3. Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat 844.600 888.536

4. Leningen aan ondernemingen behorende tot de investeringsportefeuille 118.985 125.358

5. Overige financiële activa - -

II. Vlottende activa 342.560 206.781

6. Handelsvorderingen en overige vorderingen 23.134 12.000

7. Leningen aan ondernemingen behorende tot de investeringsportefeuille - -

8. Liquide middelen 292.068 192.031

9. Verhandelbare effecten en andere liquide middelen 21.838 744

10. Overige vlottende activa 5.520 2.006

Totale activa 1.315.260 1.230.329

Gimv-groep - Geconsolideerde balans (in EUR 000) 31/03/2017 31/03/2016

I. Eigen vermogen 1.278.921 1.195.074

A. Eigen vermogen  toerekenbaar a/d aandeelhouders van de moederm'ij 1.233.177 1.167.887

1. Geplaatst kapitaal 241.365 241.365

2. Uitgiftepremies 51.629 51.629

3. Overgedragen winsten (verliezen (-)) 940.183 874.893

B. Minderheidsbelangen 45.744 27.187

II. Verplichtingen 36.339 35.254

A. Langlopende verplichtingen 18.257 12.309

4. Pensioenverplichtingen - -

5. Voorzieningen 17.636 11.415

6. Uitgestelde belastingsverplichtingen 620 895

B. Kortlopende verplichtingen 18.083 22.945

7. Financiële verplichtingen - -

8. Handelsschulden en overige schulden 12.754 18.235

9. Belastingverplichtingen 179 1.039

10. Overige verplichtingen 5.149 3.670

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 1.315.260 1.230.329
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Bijlage 2: Gimv-groep – Geconsolideerde resultatenrekening voor de twaalf maanden, 

afgesloten op 31/03/2017 

 

 

Gimv-groep - Geconsolideerde resultatenrekening (in EUR 000) 31/03/2017 31/03/2016

1. Operationele opbrengsten 271.813 266.897

1.1. Dividenden 42.810 15.582

1.2. Interesten 8.209 10.623

1.3. Meerwaarde op realisatie van investeringen 88.085 74.506

1.4. Niet-gerealiseerde opbrengsten uit financiële activa gewaardeerd aan 124.539 158.920

   reële waarde via resultaat

1.5. Management fees 2.284 3.200

1.6. Omzet 474 1.288

1.7. Andere operationele opbrengsten 5.413 2.779

2. Operationele kosten (-) -120.389 -116.145

2.1. Gerealiseerde verliezen uit verkopen investeringen -3.832 -3.973

2.2. Niet-gerealiseerde kosten uit financiële activa gewaardeerd aan reële -59.409 -57.227

       waarde via resultaat

2.3. Bijzondere waardeverminderingen -9.456 -12.983

2.4. Aankoop goederen en diverse diensten -15.323 -14.176

2.5. Personeelskosten -20.756 -18.977

2.6. Afschrijvingen op immateriële activa -189 -168

2.7. Afschrijving op terreinen, gebouwen en materieel -980 -996

2.8. Andere operationele kosten -10.444 -7.646

3. Operationeel resultaat, winst (verlies) 151.424 150.752

4. Financiële inkomsten 2.301 2.403

5. Financiële kosten (-) -573 -611

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

7. Resultaat voor belastingen, winst (verlies) 153.151 152.544

8. Belastingen (-) -3.515 -3.839

9. Netto resultaat winst (verlies) van de periode 149.636 148.705

9.1. Minderheidsbelangen 17.782 11.530

9.2. Toerekenbaar aan de aandeelhouders v/d moedermaatschappij 131.853 137.175

Winst per aandeel (in EUR)   

1. Gewone winst (verlies) per aandeel (op basis van totaal aantal aandelen) 5,19 5,39

1bis. Idem (op basis van gewogen gemiddelde aantal aandelen) 5,19 5,39

2. Verwaterde winst (verlies) per aandeel (op basis van totaal aantal aandelen) 5,19 5,39

2bis. Idem (op basis van gewogen gemiddelde aantal aandelen) 5,19 5,39

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 - Staat van wijziging in het geconsolideerd eigen vermogen voor de twaalf maanden, afgesloten op 31/03/2017 

 

 

Jaar 2016-2017

Kapitaal
Uitgifte

premie

Overgedragen 

resultaat
Totaal

Totaal 01/04/2016 241.365 51.629 874.894 1.167.888 27.187 1.195.074

2 Netto winst (verlies) van het boekjaar - - 131.853 131.853 17.782 149.635

3. Kapitaalverhoging - - - - -3.484 -3.484

5. Verwerving van dochterondernemingen - - - - - -

6. Dividenden aan aandeelhouders - - -62.295 -62.295 - -62.295

7. Andere wijzigingen - - -4.268 -4.268 4.259 -9

Totaal 31/03/2017 241.365 51.629 940.183 1.233.177 45.744 1.278.921

Jaar 2015-2016

Kapitaal
Uitgifte

premie

Overgedragen 

resultaat
Totaal

Totaal 01/04/2015 241.365 51.629 799.642 1.092.636 18.575 1.111.210

2 Netto winst (verlies) van het boekjaar - - 137.175 137.175 11.530 148.705

3. Kapitaalverhoging - - - - 742 742

5. Verwerving van dochterondernemingen - - - - - -

6. Dividenden aan aandeelhouders - - -62.295 -62.295 - -62.295

7. Andere wijzigingen - - 372 372 -3.661 -3.289

Totaal 31/03/2016 241.365 51.629 874.893 1.167.887 27.187 1.195.074

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 – Geconsolideerde cashflow statement voor de twaalf maanden, 

afgesloten op 31/03/2017 

 

Gimv-groep - Cash flow statement (in EUR 000) 31/03/2017 31/03/2016

I. Netto kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1+2) -82.603 -23.504

1. Kasstromen met betrekking tot exploitatie (1.1. + 1.2. + 1.3.) -78.227 -20.237

1.1. Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 151.423 150.752

1.2. Aanpassingen voor -211.001 -182.839

1.2.1. Ontvangen interesten ( - ) -8.209 -10.623

1.2.2. Dividenden ( - ) -42.810 -15.582

1.2.3. Opbrengst uit de verkoop van investeringen -88.085 -74.506

1.2.4. Verlies uit de verkoop van investeringen 3.832 3.973

1.2.5. Waardeverminderingen en afschrijvingen 1.170 1.164

1.2.6. Bijzondere waardeverminderingen 9.456 12.983

1.2.7.Omrekeningsverschillen - -

1.2.8. Niet-gerealiseerde winsten(verliezen) van financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via het resultaat -65.131 -101.693

1.2.9. Toename (afname) in voorzieningen 5.947 4.923

1.2.10. Toename (afname) in pensioenverplichtingen (activa) - -

1.2.11. Andere aanpassingen -27.173 -3.479

1.3.Toename (afname) werkkapitaal -18.649 11.850

1.3.2. Toename (afname) in handels- en overige vorderingen -11.133 5.124

1.3.3. Toename (afname) in handels- en overige schulden (-) -5.481 9.133

1.3.4. Andere toename (afname) in werkkapitaal -2.035 -2.407

2. Betaalde (ontvangen) inkomstenbelasting -4.375 -3.267

II. Netto kasstromen mbt investeringsactiviteiten (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 264.302 92.016

1. Betalingen m.b.t. aankoop van materiële vaste activa ( - ) 577 -526

2. Betalingen m.b.t. aankoop van vastgoedbeleggingen  (-) - -

3. Betalingen m.b.t. aankoop immateriële activa ( - ) - -

4. Ontvangsten uit verkoop materiële vaste activa ( + ) - 17

6. Ontvangsten uit verkoop immateriële activa ( + ) - -

7. Ontvangsten uit verkoop financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat ( + ) 359.248 176.904

8. Ontvangsten uit terugbetaling leningen toegekend aan ondernemingen behorende tot de investeringsportefeuille ( + ) 44.373 22.333

9. Investeringen in financiële activa gewaardeerd aan reële waarde  via resultaat ( - ) -163.545 -121.623

10. Leningen toegekend aan ondernemingen behorende tot de investeringsportefeuille ( - ) -16.083 -8.597

11. Netto investeringen in andere financiële activa ( - ) - -

12. Betalingen m.b.t. investeringen in dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen, belangen in joint-ventures, - -

      na aftrek van verworven geldmiddelen ( - )

13. Ontvangen interesten 1.625 10.623

14. Ontvangen dividenden 42.810 15.582

15. Ontvangen overheidssubsidies - -

16. Andere kasstromen uit investeringsactiviteiten -4.701 -2.697

III. Netto kasstromen mbt financieringsactiviteiten (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -60.568 -60.503

1. Ontvangsten uit kapitaalverhogingen - -

2. Ontvangsten uit leningen - -

4. Ontvangsten uit de verkoop van eigen aandelen - -

5. Terugbetaling van kapitaal (-) - -

6. Aflossing van leningen ( - ) - -

8. Betalingen m.b.t. inkoop eigen aandelen ( - ) - -

9. Betaalde interesten ( - ) -573 -611

10. Betaalde dividenden ( - ) -62.295 -62.295

11. Andere kasstromen uit financieringsactiviteiten 2.301 2.403

IV. Netto toename (afname) in liquide middelen (I + II + III) 121.132 8.008

V. Liquide middelen begin van de periode 192.774 184.766

VII. Liquide middelen einde van de periode (I + V + VI) 313.906 192.774


