
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Pagina | 1 

 

Antwerpen, 23 mei 2019, 7:00 CET 

Hoog investeringsritme en aanhoudend sterke resultaten  

 

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

Het voorbije boekjaar was voor Gimv en haar portefeuillebedrijven opnieuw een jaar met 
sterke resultaten: groei van de private equity portefeuille tot het hoogste bedrag in haar 
geschiedenis en een sterke toename van de omzet en winstgevendheid van haar bedrijven.  

Ondanks de soms uitdagende en volatiele economische omgeving stijgt de winst tot  
112 miljoen EUR en klimt het portefeuillerendement tot boven 16%. 

Onze bedrijven hebben de ambitie om voorop te lopen in de snel transformerende Europese 
economie en Gimv blijft hun solide partner voor deze groeitrajecten.  

Voorzitter Hilde Laga vult aan: 

Het succes van onze investeringsstrategie en de sterke prestaties van onze ondernemingen 
werden in het voorbije jaar bevestigd. Dit geeft ons vertrouwen om opnieuw een aantrekkelijk 
dividend van 2.5 EUR per aandeel voor te stellen. 
 

 

De resultaten over het boekjaar 2018-2019 hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers in de 
periode van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. 

 

Kernpunten 

 

 

 

 Resultaten 
 

• Nettowinst (deel van de groep): 112,1 miljoen EUR (of 4,41 EUR per aandeel) 

• Aanhoudend goede resultaten van de portefeuillebedrijven: 10% omzet- & 14% EBITDA-groei  

• Portefeuilleresultaat: 155,3 miljoen EUR 

• Portefeuillerendement: 16,2% (voor het vijfde opeenvolgende jaar boven de doelstelling van 

15%) 
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 Investeringen / Desinvesteringen  
 

• Totale investeringen: 222 miljoen EUR in 9 nieuwe participaties* 

• Intensieve buy-and-build trajecten bij verschillende portefeuillebedrijven: 20 add-on acquisities 

• Totale verkoopopbrengst uit desinvesteringen: 196,2 miljoen EUR 

 

 

 

 Balans en portefeuille 
 

• Investeringsportefeuille groeit met 12,7% tot 1 081,9 miljoen EUR 

• Jonge en beloftevolle portefeuille van 55 participaties, meer dan 70% van de portefeuille 

geïnvesteerd in de laatste 3 jaren 

• Balanstotaal: 1 371,3 miljoen EUR 

• Kaspositie daalt met 27,3% tot 276,7 miljoen EUR 

 

 

 

 Eigen vermogen 
 

• Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1 321,3 miljoen EUR (of 52,0 EUR per aandeel) 

 

 

 

 Dividend 
 

• Stabiel dividend over het boekjaar 2018-2019: 2,50 EUR bruto (1,75 EUR netto) per aandeel 

(mits goedkeuring door de algemene vergadering van 26 juni 2019) 

• Net zoals het voorbije boekjaar, wordt opnieuw geopteerd voor een 100% cashdividend 

 

 

* Incl. de investering in Coolworld Rentals, reeds aangekondigd in maart en afgesloten begin april 2019. 
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Toelichting cijfers (geconsolideerde cijfers) 

Sterke resultaten bij de portefeuillebedrijven brengen het portefeuillerendement voor het vijfde 

jaar op rij boven de doelstelling van 15% 

Sterke resultaten van een groeiende portefeuille, gerealiseerde meerwaarden uit desinvesteringen 

alsook distributies van fondsen van derden laten toe om een portefeuilleresultaat van 155,3 miljoen 

EUR (of een portefeuillerendement van 16,2%) te realiseren. Van dit portefeuilleresultaat is 

101,3 miljoen EUR gerealiseerd (nettomeerwaarden op verkopen, interesten en dividenden) en komt 

53,9 miljoen EUR uit een opwaardering van de portefeuille (niet-gerealiseerd). Het 

portefeuillerendement ligt voor het vijfde jaar op rij boven de langetermijndoelstelling van 15%. 

 

De gerealiseerde nettomeerwaarden bedragen 62,7 miljoen EUR (tegenover 113,4 miljoen EUR in het 

boekjaar 2017-2018). Daarnaast werden 38,6 miljoen EUR aan dividenden en interesten op de 

portefeuille ontvangen (24,3 miljoen EUR in het boekjaar 2017-2018).  

Het niet-gerealiseerde portefeuilleresultaat (afkomstig van de evolutie van de fair-value waardering 

van de portefeuille) bedraagt 53,9 miljoen EUR (tegenover 12,7 miljoen EUR in het boekjaar 2017-

2018) en wordt voornamelijk bepaald door de sterke performantie van de portefeuillebedrijven en de 

actieve buy-and-build-strategie van de bedrijven in de vier investeringsplatformen. De 

portefeuillebedrijven kenden een omzet- en EBITDA-groei van respectievelijk 10% en 14% op 

jaarbasis. De versnelde buy-and-buildactiviteit, zoals blijkt uit meer dan 20 add-on acquisities over het 

voorbije boekjaar, leverde een belangrijke bijdrage aan deze groei. De gemiddelde EBITDA-multiple 

waaraan de bedrijven in portefeuille gewaardeerd worden bedraagt 7,7x (na een discount van 25%). 
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Gimv realiseert over het boekjaar 2018-2019 een nettowinst (deel van de groep) van 112,1 miljoen 

EUR (versus 107,1 miljoen EUR in het boekjaar 2017-2018). 

 

Versnelde groei van de portefeuille dankzij hoog investeringsritme en aanzienlijke buy-and-

build activiteiten 

Gimv investeerde in het boekjaar 2018-2019 in totaal voor 189,0 miljoen EUR op balans (versus 246,2 

miljoen EUR in het vorig boekjaar). Inclusief de reeds in maart aangekondigde investering in Coolworld 

Rentals (die begin april werd afgesloten) bedroeg het totaal bedrag aan investeringen voor het tweede 

jaar op rij meer dan 200 miljoen EUR. De hoge investeringsactiviteit vond plaats in de vier platformen 

en in de vier landen waar Gimv actief is. 

Enerzijds waren er nieuwe investeringen voor een totaal bedrag van 145,2 miljoen EUR in Camel-IDS 

(BE), Dental Partners (DE), Ellis Gourmet Burger (BE), Groupe Claire (FR), La Comtoise (FR), Laser 

2000 (DE), Medi-Markt (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), La Croissanterie (FR), OTN (BE), Snack Connection (NL) en 

StiPlastics Group Holding (FR).  

Verschillende portefeuillebedrijven realiseerden het voorbije jaar belangrijke add-on acquisities, al dan 

niet gefinancierd met een extra kapitaalinjectie door Gimv (voor een totaal bedrag van 40,9 miljoen 

EUR). 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 van het Belgische Laméris Group door Arseus Medical, de 

overname van het Oostenrijkse Solutions Factory door Cegeka, de acquisitie van het Engelse 

CadCam Technology door Summa, de dubbele Franse overname van Rovipharm en RR Plastiques 

door SGH Healthcaring, de acquisitie van het Franse Maison Pradier & Roberta door La Croissanterie, 

de dubbele Nederlandse overname van Choco Support en QFN en de overname van het Duitse SND 

door Snack Connection en de acquisitie van het Duitse Ruhl en het Engelse Firespray door Incendin. 

 

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 58,4 31% 83,7 34%

Health & Care 51,6 27% 73,8 30%

Smart Industries 37,3 20% 39,2 16%

Sustainable Cities 37,5 20% 31,8 13%

Fondsen van derden 2,9 1% 9,3 4%

Overige participaties (incl. infra) 1,3 1% 8,3 3%

Totale investeringen 189,0 100% 246,2 100%

Investeringen
FY 2018-2019 FY 2017-2018
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Beperkte exits, belangrijke distributies uit fondsen van derden 

In het boekjaar 2018-2019 verkocht Gimv onder meer zijn participaties in ActivePath (Israël), ARS 

(NL), Europlasma (BE), Oldelft (NL), Studiekring (NL) en Walkro (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 196,2 miljoen EUR. 

Bovenop de verkoopopbrengst van 196,2 miljoen EUR genereerden de verkochte participaties in het 

boekjaar 2018-2019 1,2 miljoen EUR aan dividenden, interesten en beheersvergoedingen. Bijgevolg 

leverden de verkochte participaties in totaal 197,4 miljoen EUR op. Deze verkochte participaties 

vertegenwoordigden op 31 maart 2018 een totale boekwaarde van 133,8 miljoen EUR. De verkopen 

genereerden bijgevolg een opbrengst die 48% hoger lag 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 de verkochte portefeuilleparticipaties 2,5x. 

 

 

 

mio EUR % mio EUR %

Portefeuille investeringen 186,1 98% 236,9 96%

Nieuwe investeringen 145,2 77% 200,6 81%

Vervolginvesteringen 40,9 22% 36,3 15%

Fondsen van derden 2,9 1% 9,3 4%

Totale investeringen 189,0 100% 246,2 100%

Investeringen
FY 2018-2019 FY 2017-2018

mio EUR % mio EUR %

Connected Consumer 52,9 27% 61,1 17%

Health & Care 26,8 14% 70,2 19%

Smart Industries 30,3 15% 125,4 34%

Sustainable Cities 10,8 5% 53,2 14%

Fondsen van derden 70,4 36% 53,4 14%

Overige participaties (incl. infra) 5,1 3% 7,9 2%

Totale desinvesteringen 196,2 100% 371,1 100%

Desinvesteringen
FY 2018-2019 FY 2017-2018

mio EUR % mio EUR %

Portefeuille desinvesteringen 125,8 64% 317,7 86%

Fondsen van derden 70,4 36% 53,4 14%

Totale desinvesteringen 196,2 100% 371,1 100%

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

De combinatie van het hoge investeringsritme, de wat beperktere exits en de waardestijging van de 

portefeuille dankzij de goede resultaten van de participaties zorgden voor een versnelling in de groei 

van de portefeuille met 12,7% tot een bedrag van 1 081,9 miljoen EUR. Ondanks een belangrijk aantal 

exits over de voorbije jaren, vertegenwoordigt dit over een periode van 10 jaar een verdubbeling van 

de waarde van de portefeuille, wat resulteert in de grootste private equity-portefeuille in de 

geschiedenis van Gimv. 

De investeringsportefeuille bestaat per einde maart 2019 uit 55 participaties, evenwichtig verspreid 

over de 4 platformen en de 4 landen. Meer dan 70% van de platformportefeuille werd in de laatste 3 

jaar geïnvesteerd. Dit resulteert aldus in een jonge portefeuille met een beloftevol groeipotentieel. 

 

 

Kaspositie 

De nettokaspositie van Gimv daalde gedurende het voorbije boekjaar met 27,3% tot 276,7 miljoen 

EUR tegenover 380,5 miljoen EUR op 31 maart 2018.  

Aangroei eigen vermogen tot 52,0 EUR per aandeel 

Na betaling van het dividend (2,50 EUR per aandeel) en na de aangroei met het resultaat (4,41 EUR 

per aandeel), bedraagt de intrinsieke waarde 52,0 EUR per aandeel. 
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Ongewijzigd dividendbeleid 

De raad van bestuur van 21 mei 2019 heeft besloten om tijdens de gewone algemene vergadering 

van 26 juni 2019 de uitkering voor te stellen van een ongewijzigd brutodividend van 2,50 EUR per 

aandeel. Op basis van de slotkoers van 21 mei 2019 (53 EUR), komt dit neer op een 

brutodividendrendement van 4,7%. 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.  

Net zoals de voorbije jaren wordt opnieuw geopteerd voor een 100%-cashdividend. Als de algemene 

vergadering dit dividendvoorstel goedkeurt, zal de uitkering plaatsvinden op 3 juli 2019. Gimv zal op 

deze manier over het voorbije boekjaar een totaal dividend van 63,6 miljoen EUR uitkeren. 

Andere belangrijke gebeurtenissen in het boekjaar 2018-19  

• Eind mei 2018 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 31 maart 2019 

• Op 29 april kondigde Gimv aan dat het een Life Sciences Advisory Board heeft opgericht. De 

nieuwe adviesraad bestaat uit zes doorwinterde veteranen uit de industrie met expertise in drug- 

en medtech-ontwikkeling, bedrijfsopbouw en fusies en overnames. Michel Darnaud (voormalig 

president hartoperaties bij LivaNova), Peter Hirth (voormalig CEO Plexxikon), Ismail Kola 

(voormalig CSO UCB), Kasim Kutay (CEO Novo Holdings), Alexandre LeBeaut (CSO Ipsen) en 

Edwin Moses (voormalig CEO Ablynx) zullen het Gimv Life Sciences-team helpen met portfolio-

ontwikkeling, deal sourcing en het beoordelen van algemene trends in de sector. 

• Op 15 mei kondigde de Printemps Groep de overname van Made in Design aan, actief in de 

distributie van designmeubilair, verlichting en decoratie op internet. Printemps nam daarbij het 

meerderheidsbelang over van Gimv, een acquisitie die deel uitmaakt van Printemps' positionering 

in de omnichannel-distributie van luxe merken, lifestyle en mode. Gimv steunde Made In Design 

bij de ontwikkeling in Frankrijk en in het buitenland. Deze transactie had geen belangrijke impact 

op de Net Asset Value van Gimv. 

• Op 17 mei werd de verkoop van Benedenti bekend gemaakt. Opgestart in 1985 als privé-

tandartspraktijk in Herentals door Rik Claes en zijn vrouw Griet Luyten, groeide de praktijk - mede 

onder impuls van Gimv - uit tot tot een groep met 8 vestigingen. Het aantal medewerkers 

evolueerde van een 50-tal in 2015 tot bijna 150 vandaag en via een 60-tal tandartsen biedt 

Benedenti Groep alle tandheelkundige specialismes aan. Op 17 mei kondigde Gimv aan dat het 

zijn aandeel terug overdraagt aan de oprichters, de familie Claes. Over de hele periode leverde 

de investering in Benedenti een rendement op dat in lijn ligt met het lange termijn rendement van 

Gimv. Deze transactie had geen belangrijke impact op de Net Asset Value van Gimv.  
 

Verklaring met betrekking tot risico 

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

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

van de groei van de Europese economie zich doorzet, (ii) de verdere evolutie van de conjunctuur 

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

fiscaliteit 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 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. 

 

Financiële kalender 

In de toekomst zal Gimv een volledig overzicht van haar activiteiten, resultaten en financiële cijfers 

verschaffen op basis van de geauditeerde halfjaar- en jaarcijfers. De eerder beperkte trading update 

over het eerste en het derde kwartaal komt vanaf het boekjaar 2019-2020 te vervallen. 

 

• Algemene vergadering boekjaar 2018-2019 26 juni 2019 

• Ex-date dividend boekjaar 2018-2019 (coupon nr. 26) 1 juli 2019 

• Record date dividend boekjaar 2018-2019 (coupon nr. 26) 2 juli 2019 

• Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2018-2019 (coupon nr. 26) 3 juli 2019 

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

 

Als hoofdbetaalagent voor de betaling van het dividend over boekjaar 2018-2019 werd aangeduid: 

KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel.  

http://www.gimv.com/
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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 2019, 

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, 21 mei 2019  

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, genoteerd op Euronext Brussel. Met bijna 40 jaar ervaring in 

private equity, heeft Gimv vandaag een investeringsportefeuille van 1,1 miljard EUR, geïnvesteerd in ongeveer 

50 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 2,75 miljard EUR realiseren en 14 000 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 ervaren team in de thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) 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 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1. Gimv Groep – Geconsolideerde balans per 31 maart 2019 

2. Gimv Groep – Geconsolideerde resultatenrekening voor de twaalf maanden, afgesloten op 31 

maart 2019 

3. Gimv Groep – Staat van wijziging in geconsolideerd eigen vermogen voor de twaalf maanden, 

afgesloten op 31 maart 2019 

4. Gimv Groep – Geconsolideerde cashflow statement voor de twaalf maanden, afgesloten op 31 

maart 2019  

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com
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Bijlage 1: Gimv Groep – Geconsolideerde balans per 31/03/2019 

 

 

  

Gimv-groep - Geconsolideerde balans (in EUR 000) 31/03/2019 31/03/2018

I. Vaste activa 1.090.299 968.305

1. Goodwill en andere immateriële activa 618 314

2. Materiële vaste activa 7.754 7.622

3. Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via resultaat 899.465 835.056

4. Leningen aan ondernemingen behorende tot de investeringsportefeuille 182.461 125.312

5. Overige financiële activa - -

II. Vlottende activa 281.020 388.197

6. Handelsvorderingen en overige vorderingen 3.485 3.608

7. Leningen aan ondernemingen behorende tot de investeringsportefeuille - -

8. Liquide middelen 261.699 365.452

9. Verhandelbare effecten en andere liquide middelen 15.000 15.000

10. Overige vlottende activa 836 4.137

Totale activa 1.371.319 1.356.502

Gimv-groep - Geconsolideerde balans (in EUR 000) 31/03/2019 31/03/2018

I. Eigen vermogen 1.347.337 1.339.851

A. Eigen vermogen  toerekenbaar a/d aandeelhouders van de moederm'ij 1.321.252 1.274.252

1. Geplaatst kapitaal 241.365 241.365

2. Uitgiftepremies 51.629 51.629

3. Overgedragen winsten (verliezen (-)) 1.028.258 981.258

B. Minderheidsbelangen 26.085 65.600

II. Verplichtingen 23.982 16.651

A. Langlopende verplichtingen 14.078 5.886

4. Voorzieningen 14.078 5.886

5. Uitgestelde belastingsverplichtingen - -

B. Kortlopende verplichtingen 9.904 10.765

6. Financiële verplichtingen - -

7. Handelsschulden en overige schulden 6.975 7.594

8. Belastingverplichtingen 772 57

9. Overige verplichtingen 2.156 3.114

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 1.371.319 1.356.502
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Bijlage 2: Gimv Groep – Geconsolideerde resultatenrekening voor de twaalf maanden, 

afgesloten op 31/03/2019 

 

Gimv-groep - Geconsolideerde resultatenrekening (in EUR 000) 31/03/2019 31/03/2018

1. Operationele opbrengsten 226.834 237.589

1.1. Dividenden 24.526 14.824

1.2. Interesten 14.116 9.485

1.3. Meerwaarde op realisatie van investeringen 63.669 120.125

1.4. Niet-gerealiseerde opbrengsten uit financiële activa gewaardeerd aan 122.245 87.434

   reële waarde via resultaat

1.5. Management fees 795 1.322

1.6. Omzet 198 555

1.7. Andere operationele opbrengsten 1.285 3.844

2. Operationele kosten (-) -106.468 -120.478

2.1. Gerealiseerde verliezen uit verkopen investeringen -988 -6.686

2.2. Niet-gerealiseerde kosten uit financiële activa gewaardeerd aan reële -65.659 -57.206

       waarde via resultaat

2.3. Bijzondere waardeverminderingen -2.650 -17.576

2.4. Aankoop goederen en diverse diensten -15.803 -15.098

2.5. Personeelskosten -17.287 -20.016

2.6. Afschrijvingen op immateriële activa -173 -189

2.7. Afschrijving op terreinen, gebouwen en materieel -992 -844

2.8. Andere operationele kosten -2.915 -2.863

3. Operationeel resultaat, winst (verlies) 120.367 117.111

4. Financiële inkomsten 278 1.300

5. Financiële kosten (-) -614 -689

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

7. Resultaat voor belastingen, winst (verlies) 120.030 117.722

8. Belastingen (-) -3.125 -958

9. Netto resultaat winst (verlies) van de periode 116.905 116.764

9.1. Minderheidsbelangen 4.826 9.700

9.2. Toerekenbaar aan de aandeelhouders v/d moedermaatschappij 112.079 107.064

Winst per aandeel (in EUR)   

1. Gewone winst (verlies) per aandeel (op basis van totaal aantal aandelen) 4,41 4,21

1bis. Idem (op basis van gewogen gemiddelde aantal aandelen) 4,41 4,21

2. Verwaterde winst (verlies) per aandeel (op basis van totaal aantal aandelen) 4,41 4,21

2bis. Idem (op basis van gewogen gemiddelde aantal aandelen) 4,41 4,21

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

  

Winst (verlies) van de periode (gerealiseerd resultaat) 116.905 116.764

Niet-gerealiseerd resultaat 306 -1.075

Herwaarderingen pensioenplannen 306 -1.075

Totaal gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat 117.212 115.689

Toerekenbaar aan:

Minderheidsbelangen 4.826 9.700

Aandeelhouders van de onderneming 112.386 105.989
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Bijlage 3: Gimv Groep - Staat van wijziging in het geconsolideerd eigen vermogen voor de twaalf maanden, afgesloten op 31/03/2019 

 

Jaar 2018-2019

Kapitaal
Uitgifte

premie

Overgedragen 

resultaat
Totaal

Totaal 01/04/2018 241.365 51.629 981.257 1.274.251 65.600 1.339.851

Netto winst (verlies) van het boekjaar - - 112.079 112.079 4.826 116.905

Andere elementen van het totale resultaat - - 306 306 - 306

Totaal inclusief andere elementen van het resultaat - - 112.386 112.386 4.826 117.212

Kapitaalverhoging - - - - 880 880

Verwerving van dochterondernemingen - - - - -44.424 -44.424

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

Andere wijzigingen - - -1.818 -1.818 -796 -2.615

Totaal 31/03/2019 241.365 51.629 1.028.258 1.321.252 26.086 1.347.338

Jaar 2017-2018

Kapitaal
Uitgifte

premie

Overgedragen 

resultaat
Totaal

Totaal 01/04/2017 241.365 51.629 940.182 1.233.176 45.744 1.278.921

Netto winst (verlies) van het boekjaar - - 107.064 107.064 9.700 116.764

Andere elementen van het totale resultaat - - -1.075 -1.075 - -1.075

Totaal inclusief andere elementen van het resultaat - - 105.989 105.989 9.700 115.689

Kapitaalverhoging - - - - 7.232 7.232

Verwerving van dochterondernemingen - - - - - -

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

Andere wijzigingen - - -1.347 -1.347 2.923 1.576

Totaal 31/03/2018 241.365 51.629 981.257 1.274.251 65.600 1.339.851

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 31/03/2019 

 

Gimv-groep - Cash flow statement (in EUR 000) 31/03/2019 31/03/2018

Kasstromen uit operationele activiteiten -35.481 -34.308

Beheersvergoedingen uit beheerde investeringsfondsen 721 1.322

Betalingen aan medewerkers -17.378 -21.726

Betaalde/teruggevorderde belastingen op het resultaat -231 479

Andere operationele activiteiten -18.593 -14.383

Kasstromen uit investeringsactiviteiten -4.606 164.159

Investeringen in financiële vaste activa -189.008 -246.209

Ontvangsten uit verkoop financiële vaste activa 196.205 371.145

Ontvangen interesten 2.892 5.847

Ontvangen dividenden 24.526 14.824

Investeringen in dochterondernemingen -39.494 -

Toegestane korte termijnfinanciering - 18.000

Andere kasstromen uit investeringsactiviteien 272 552

Kasstromen uit financieringsactiviteiten -63.665 -63.305

Ontvangsten uit kapitaalverhoging - -

Terugbetaling van kapitaal - -

Ontvangsten uit leningen - -

Terugbetaling van leningen - -

Betaalde interesten - -

Dividendbetaling -63.567 -63.567

Andere kasstromen uit financieringsactiviteiten -98 262

Wijziging in liquide middelen gedurende de rapporteringsperiode -103.753 66.546

Liquide middelen bij begin van de rapporteringsperiode 380.452 313.906

Liquide middelen op het einde van de rapporteringsperiode 276.699 380.452


