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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Missie
Volksvermogen is een investeringsmaatschappij, waarvan de missie drie luiken omvat:

1. Volksvermogen ondersteunt vdk bank op de volgende wijzen:
- Volksvermogen is een referentie-aandeelhouder van vdk bank
- Volksvermogen stelt mede de verankering van vdk bank veilig
- Volksvermogen kan initiatieven van vdk bank ondersteunen

2. Volksvermogen treedt op als investeerder in twee specifieke domeinen: 
- In de sociale economie waarbij een combinatie van financieel en sociaal rendement wordt nagestreefd
- In innovatieve ondernemingen met duurzaam perspectief

3. Volksvermogen ondersteunt projecten met maatschappelijke meerwaarde.

Mission and Values
Volksvermogen is an investment company with a three-fold mission:

1. Volksvermogen supports vdk bank in the following ways:
- Volksvermogen is a reference-shareholder of vdk bank
- Volksvermogen also safeguards the firm roots of vdk bank
- Volksvermogen may lend support to vdk bank initiatives

2. Volksvermogen acts as an investor in two specific areas:
- In the socio-economic sphere: where a combination of financial and social return is aimed at
- In innovative enterprises with sustainable prospects

3. Volksvermogen supports projects with a social added value.
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Beste Aandeelhouders,

Onze maatschappij boekte in het voorbije jaar een historisch 
positief resultaat. Dit is de tweede maal dat we een dergelijk 
uitzonderlijke winst verwezenlijken. En tweemaal gebeurde het 
door exits van langlopende investeringen. In 2002 gebeurde dit 
met de investering in DVV, in onze portefeuille sinds de stichting 
van Volksvermogen, nu dateren de deelnemingen van onze 
gerealiseerde exits uit respectievelijk 2003 en 2007. Beiden 
onderstrepen de lange termijnvisie van Volksvermogen. Dit 
verzekert stabiliteit zowel aan de maatschappijen waarin we 
deelnemen als aan onze eigen portefeuille.

Dit beleid willen we de komende jaren verder zetten, rond de drie 
assen van onze missie geakseerd. Sinds 1964 reeds bouwen we onze participatie in vdk bank uit, 
waarbij we mede de stabiliteit van deze bank verzekerden. Onloochenbaar heeft dit bijgedragen 
aan het gestadig succes van vdk, die op een rustige manier haar werking heeft kunnen uitbreiden. 
Dit werd verleden jaar bevestigd door een actualisering van de missie, gesymboliseerd door de 
naamverandering naar vdk bank, zoals bij de stichting bedoeld, en een nieuwe huisstijl, inclusief 
een nieuw logo. In de toekomst verwachten we, als grootste aandeelhouder, dat de resultaten van 
de bank gestadig en op alle vlakken, een constante groei kennen.

De tweede opdracht van onze investeringspolitiek, volgens onze missie, kunnen we in twee luiken 
onderverdelen. Een eerste luik betreft impactinvesteringen, waar wij ons eveneens als partner op 
de lange termijn willen manifesteren en dit zowel in de sector van de  sociale huisvesting als  in de 
sector van het microkrediet.

Het tweede luik van deze opdracht betreft innovatieve initiatieven met een duurzaam karakter. 
Onze investeringsfocus werd de laatste twee jaar hier nadrukkelijker op gericht. En ook daar 
verwachten we geen onmiddellijk rendement, maar op termijn wel een uitdrukkelijke meerwaarde. 

Wat tenslotte de derde opdracht van onze missie aangaat, namelijk het ondersteunen van 
projecten met een maatschappelijke meerwaarde, geven we er ons rekenschap van dat we er de 
laatste jaren minder aandacht aan besteed hebben. We nemen ons voor hier de volgende jaren 
een inhaalinspanning te verwezenlijken.

Als besluit wil ik niet nalaten iedereen te bedanken die mede instond voor het succes van onze 
onderneming. Dit betreft zowel de leden van de Raad van Bestuur als die van het Directiecomité. 
Op regelmatige tijd rekenschap moeten geven over onze activiteiten maakt dat we voortdurend 
alert zijn om de correcte gang van zaken te volgen. Ook jullie trouwe aandeelhouders wil ik danken 
voor de stabiliteit die jullie aan Volksvermogen verzekeren. Maar vooral hou ik er aan onze 
algemeen-secretaris te bedanken, zonder zijn onverdroten inzet, zouden onze uitstekende 
resultaten niet behaald zijn.

Gent, 24 januari 2018
Frans Verheeke
Voorzitter Volksvermogen

Voorwoord



8



9

V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Foreword

Dear Shareholders,

Our company booked an historically positive result for the past year. This is now the 
second time that we have achieved such an exceptional profit level, and in both cases it 
occurred due to exits from long-term investments. This first happened in 2002 with 
the investment in DVV, which had been in our portfolio since the very founding of 
Volksvermogen; this time, the participations from which we have exited date from 2003 
and 2007, respectively. Each of these cases underscores Volksvermogen´s long-term 
vision, which ensures stability for both the companies in which we participate and our 
own portfolio.   

We wish to continue pursuing this policy in the coming years, while focusing on the 
three major components of our mission. Ever since 1964 we have been building up our 
participation in vdk bank, thereby helping to ensure the latter’s stability. This has 
inarguably contributed to the steady success of vdk, which has been able to smoothly 
expand its operations. This was confirmed last year by an updating of the mission, 
symbolised by the change of name to vdk bank, as intended at the time of its founding, 
and a new house style, including a new logo. As the largest shareholder, we expect that 
the bank’s results will enjoy steady, constant growth in all areas in the future.    

We can subdivide the second component of our investment policy, in accordance with our 
mission, into two parts. The first concerns impact investments, where we also wish to 
demonstrate our determination to be a partner for the long term, in both the social 
housing and microcredit sectors.

The second part concerns innovative initiatives having a sustainable character. Over 
the last two years our investment focus has been more strongly centred on this aspect. 
Here too we are not looking for immediate return, but we do expect an explicit added 
value in the long run. 

Finally, with regard to our mission’s third component, i.e. support for projects offering 
added social value, we realise that we have devoted less attention to this in recent years, 
but we intend to make up for that in the coming years.  

In closing, I wish to thank everyone who helped to ensure our company’s success. 
This includes both the members of the Board of Directors and those of the Management 
Committee. Having to account for our activities at regular intervals keeps us alert to 
complying with the rules of good conduct at all times. I also want to thank you, our loyal 
shareholders, for the stability you have given to Volksvermogen. But above all I want to 
thank our secretary-general, without whose unremitting efforts our excellent results would 
not have been achieved.  

Ghent, 24 January 2018
Frans Verheeke
Chairman Volksvermogen



10



11

V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Geachte Aandeelhouders,

Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2017 
en vragen wij u uw goedkeuring te willen geven aan de 
jaarrekening zoals die werd afgesloten op 31 december 
2017.

1. Investeringen per 31.12.2017

Het voorbije boekjaar werd de investeringsportefeuille 
gekenmerkt door enerzijds een verdere focus op 
innovatieve-duurzame investeringen, en anderzijds door 
de realisatie van twee participaties in de “social impact” 
sector waarin Volksvermogen meer dan 10 jaar geleden 
investeerde. 

a) Innovatieve-duurzame investeringen
Bij de innovatieve-duurzame investeringen, noteren we 
nieuwe participaties in eCapital IV Technologiefonds, 
Qbic II Fund en Biodiscovery 5 Fund. 

eCapital IV is een Duits technologiefonds dat zich richt op 
ondernemingen actief in “Cleantech” (duurzame 
technologieën gericht op energievoorziening en milieu), 
software, industriële automatiseringsprocessen en 
innovatieve producten.  Voorbeelden van bedrijven 
waarin het fonds investeert zijn Sonnen (thuisbatterijen 
voor opslag van zonne-energie), Open-Xchange 
(besturings-software) en Creapaper (papier op basis van 
grasvezels).  Volksvermogen heeft in dit fonds van 90 
miljoen euro een toezegging van 1 miljoen euro, waarvan 
40% is opgevraagd per einde boekjaar.

Qbic II Fund is een inter-universitair zaai- en groeifonds 
dat investeert in bedrijven die een technologische link 
hebben met de Belgische universitaire wereld.  Het fonds 
van 48 miljoen euro wordt geleid door een onafhankelijk 
management team.  Volksvermogen heeft zich verbonden 
tot een investering van 0,5 miljoen euro waarvan 
125.000 euro is opgevraagd.  Een van de investeringen 
van het fonds is Apheo.Bio, een Gents bedrijf actief in 
de ontwikkeling van een nieuwe generatie bio-
bestrijdingsmiddelen gebaseerd op natuurlijke  
micro-organismen.

Verslag 
van de Raad 
van Bestuur
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Biodiscovery 5 is een biotech fonds van 350 miljoen euro 
dat wordt beheerd door Edmond de Rothschild & Partners 
uit Parijs.  Het fonds investeert in innovatieve bedrijven 
actief in “life sciences” zoals LogicBio dat producten 
ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame erfelijke 
ziekten bij kinderen, of Erytech dat zich richt op de 
behandeling van pancreaskanker.  Op een totale 
verbintenis van 1 miljoen euro, werd een eerste bedrag 
van 100.000 euro opgevraagd.

De converteerbare lening van 100.000 euro die in 2016 
werd toegekend aan Pharmafluidics, werd omgezet in 
kapitaal, en er werd ook ingetekend op de kapitaals-
verhoging van december voor 18.000 euro.  In totaal 
haalde Pharmafluidics bij deze ronde 7,3 miljoen euro op, 
ruim voldoende om de commerciële uitbouw de volgende 
jaren verder te ondersteunen.

Daarnaast was er nog een opvolginvestering in Fortino 
Capital en een terugbetaling bij Baekeland Fonds II.

b) Impact investeringen
In de “sociale impact” sector noteren we twee belangrijke 
realisaties.  

De participatie in de microfinancieringsinstelling 
Confianza uit Peru werd verkocht met een meerwaarde 
van 520.394 euro.  Volksvermogen was een van de 
eerste buitenlandse investeerders die in 2003 in het 
kapitaal stapte, van deze toen nog kleine krediet-
verstrekker uit de hoogvlakten van de Andes.  Na 14 jaar 
actieve ondersteuning samen met Incofin, kan deze 
instelling nu verder groeien op eigen kracht.  

Het microfinancieringsfonds Rural Impulse Fund I, waarin 
Volksvermogen sinds 2007 participeert, werd op vervaldag 
in 2017 in vereffening gesteld.  Ook hierop werd een 
belangrijke meerwaarde van 405.779 euro gerealiseerd.  

Voor African Agricultural Capital noteren we een 
gedeeltelijke terugbetaling van preference shares voor 
45.000 euro.  Het fonds zal naar verwachting in 2018 
worden vereffend, na verkoop van de resterende 
participatie in de advocado-plantage Africado.  Er lopen 
hierover al een tijdje gesprekken met potentiële 
overnemers, maar blijkbaar duurt het langer dan gepland 
om deze transactie te materialiseren.  Gezien de 
onzekerheid omtrent de afloop van deze exit en omwille 
van het muntrisico, wordt uit voorzichtigheid dit boekjaar 
een waardevermindering van 147.056 euro aangelegd op 
de deelneming in A.A.C.

Tot slot noteren we een bijkomende investering in 
Domalians, actief in de sociale huisvesting in regio Parijs, 
voor 58.256 euro, en een terugbetaling van kapitaal door 
het microfinancieringsfonds Agrif voor 151.985 euro.   

In lijn met het investeringsbeleid goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur, werden nieuwe leningen toegekend 
aan de microfinancieringsinstelling Pacifico in Peru voor 
1,5 miljoen USD en KMF in Kazachstan voor 1 miljoen euro.  
De lening aan KIF, Timor Leste werd verhoogd van 0,5 tot 
1 miljoen USD, en de lening aan Mucel FTBC in Togo van 
150.000 euro werd verlengd met een jaar.  Tot slot werd 
de lening aan de MFI Tenger Mongolië op vervaldag 
terugbetaald.  

c) Risico’s
In het beleid wordt de nodige aandacht besteed aan de 
beheersing van de latente risico’s; voor de onderneming 
zijn vooral het kredietrisico en het marktrisico van 
toepassing. 

Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet in 
staat blijkt om zijn contractuele verplichting tot 
terugbetaling van het krediet na te komen.  Op de 
portfolio in MFI’s, gelegen in risicolanden, wordt voor de 
volledige portfolio van leningen en deelnemingen een 
jaarlijkse provisie aangelegd van 1% op de waarde van de 
portfolio tot 5% is bereikt.  Per einde boekjaar is deze 5% 
volledig geprovisioneerd. Er werden dit verslagjaar geen 
problemen genoteerd inzake de inning van de 
verschuldigde bedragen uit de kredietverlening.   

Het muntrisico van deze leningen wordt ingedekt via 
swaps of termijncontracten.  De leningen worden 
gewaardeerd aan deze individuele indekkingskoers.  
Het politiek risico van de leningen wordt verzekerd via 
Credendo.

Om rekening te houden met het bijzonder risico dat 
ontstaat door kapitaalsverstrekking aan bedrijven actief in 
de innovatieve en technologische sector, wordt jaarlijks 
een voorziening aangelegd van 1% van deze innovatieve-
duurzame investeringsportefeuille, inclusief 
verbintenissen, tot 5 % gedekt is.  Per einde boekjaar is 
deze 5 % volledig voorzien.

Het marktrisico heeft betrekking op waardeschom-
melingen in de aandelenportefeuille uit de  geld-
beleggingen als gevolg van de volatiliteit van de 
financiële markten.  De defensieve aard en de spreiding 
van onze portefeuille blijft behouden. 
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Er werden na het einde van het boekjaar geen belangrijke 
gebeurtenissen met een impact op de cijfers van 2017 
genoteerd en er is geen informatie te melden omtrent de 
werkzaamheden op het gebied van onderzoek & 
ontwikkeling.

2. Balans en resultatenrekening per 31.12.2017

De rubriek materiële vaste activa daalt met 306.453 euro 
tot 1.778.738 euro vnl. door geboekte afschrijvingen.
De post financiële vaste activa nam in de loop van het 
verslagjaar af met 1.576.581 euro tot 33.999.604 euro, 
wegens de hogervermelde ontvangsten in verband met 
Confianza en R.I.F.

De vorderingen op lange en korte termijn stijgen met 
925.802 euro tot 7.291.335 euro door  aangroei van de 
leningen.

De rubriek geldbeleggingen daalt met 710.939 euro tot 
6.954.693 euro en bestaat uit een  aandelenportefeuille 
van 3.862.300 euro en obligatiebeleggingen voor 
3.092.393 euro.   De beschikbare waarden - tegoeden op 
zicht en deposito – bedragen 1.910.702 euro ten opzichte 
van 1.422.706 euro vorig boekjaar.  De overlopende 
activa van 344.942 euro zijn in hoofdzaak te ontvangen 
intresten. 

Langs de passiefzijde noteren we een eigen vermogen 
van 50.591.020 euro, voorzieningen voor risico’s en 
kosten van 872.892 euro, en uitstaande schulden op ten 
hoogste één jaar voor 786.272 euro. Deze laatste post 
omvat te betalen dividenden en leveranciers.  Het  
bankkrediet van 3 miljoen euro dat werd opgenomen in 
2016, werd in 2017 terugbetaald uit beschikbare cash 
flow.  Er blijft wel een kredietlijn behouden van 4 miljoen 
euro bij Crelan, die indien nodig kan gebruikt worden 
voor nieuwe investeringen.

Het balanstotaal dat hieruit voortvloeit bedraagt 
52.280.014 euro.

In de resultatenrekening zijn de financiële opbrengsten 
de belangrijkste component voor een  bedrag van 
3.297.569 euro.  Belangrijkste elementen in deze rubriek 
zijn de opbrengsten uit financiële vaste activa voor 
1.705.807 euro, meerwaarden op de realisatie van 
aandelen en obligaties voor 926.221, ontvangen intresten 
voor 449.406 euro en ontvangen dividenden voor 
208.705 euro.

De bedrijfskosten bedragen 1.119.622 euro en de 
financiële kosten 112.189 euro.  Deze laatste post omvat 
de waardevermindering op de deelneming in A.A.C.

Na verwerking van de belasting, resulteert dit in een 
winst van het boekjaar van 2.188.487  euro.  

3. Verwerking van de resultaten

De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend aan haar 
aandeelhouders uit te keren van 20 euro bruto per 
aandeel. 

Indien u de balans goedkeurt, stellen wij u voor het te 
bestemmen winstsaldo van 2.791.020 euro - zijnde 
2.188.487 euro resultaat van het boekjaar en 602.533 
euro overgedragen winst van het vorig boekjaar - als 
volgt aan te wenden :

-  Het nodige bedrag voor een totaal van 600.000 euro 
voor te behouden om 20,00 euro bruto per aandeel uit 
te betalen aan de aandeelhouders.

-  De beschikbare reserve te brengen van 37.400.000 
euro naar 38.900.000 euro, door toevoeging van 
1.500.000 euro aan de reserves

-  Het resterend saldo ten bedrage van 691.020 euro 
over te dragen naar volgend boekjaar.

Als u akkoord gaat met deze winstverdeling zal vanaf 
dinsdag 27 februari 2018 het dividend van 20 euro bruto 
betaalbaar worden gesteld (coupon nr. 11).  

    
4. Statutaire benoemingen
 
Het bestuursmandaat van de heren Louis Vervloet, 
Marc Buysse, Johan De Schamphelaere en Marc De 
Wilde vervalt.  Daar zij herkiesbaar zijn als bestuurder, 
stellen wij U voor dit mandaat te hernieuwen voor de 
statutaire periode van zes jaar.

24 januari 2018
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Dear Shareholders,

We are pleased to report to you on the 2017 financial year 
and ask you to approve the annual statement of accounts 
as established on 31 December 2017.

1. Investments as at 31/12/2017

In the previous financial year, the investment portfolio was 
characterised partly by increased focus on innovative and 
sustainable investments and partly by the disposal of two 
participating interests in the “social impact” sector in 
which Volksvermogen invested more than 10 years ago. 

a) Innovative and sustainable investments
Among the innovative and sustainable investments, we 
wish to record new participating interests in eCapital IV 
Technologies Fund, Qbic II Fund and Biodiscovery 
5 Fund. 

eCapital IV is a German technologies fund that focuses on 
enterprises involved in “Cleantech” (sustainable 
technologies geared towards energy supply and the 
environment), software, industrial automation processes 
and innovative products. Examples of companies in which 
the fund invests are Sonnen (home batteries for storing 
solar energy), Open-Xchange (operating software) and 
Creapaper (paper made from grass fibres). In this fund 
endowed with EUR 90 million, Volksvermogen has a 
commitment of EUR 1 million, of which 40% was called up 
at the end of the financial year.

The Qbic II Fund is an inter-university seed and growth 
fund that invests in companies with a technological link to 
the Belgian academic world. This fund endowed with EUR 
48 million is managed by an independent team. 
Volksvermogen has committed to an investment of EUR 
0.5 million, of which EUR 125,000 has been called up. 
One of the fund’s investments is Apheo.Bio, a company 
from Ghent involved in the development of a new 
generation of organic pesticides based on natural micro-
organisms.

Report  
by the Board 
of Directors
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Biodiscovery 5 is a biotech fund endowed with EUR 350 
million which is managed by Edmond de Rothschild & 
Partners from Paris. The fund invests in innovative 
companies involved in “life sciences”, such as LogicBio, 
which develops products for the treatment of rare genetic 
diseases in children, and Erytech, which focuses on the 
treatment of pancreatic cancer. From a total commitment 
of EUR 1 million an initial amount of EUR 100,000 has 
been called up.

The convertible loan of EUR 100,000 which was 
granted to Pharmafluidics in 2016 was converted into 
capital, and the capital increase in December was also 
subscribed to at EUR 18,000. In total, Pharmafluidics 
raised EUR 7.3 million in this round, more than enough 
to continue to support commercial expansion over the 
coming years.

In addition, a follow-on investment was made in Fortino 
Capital and a repayment was received from Baekeland 
Fund II.

b) Impact investments
In the “social impact” sector, we wish to record two major 
disposals. 

The participating interest in microfinance institution 
Confianza, from Peru, was sold at a capital gain of EUR 
520,394. Volksvermogen was one of the first foreign 
investors to put money into this institution in 2003 when it 
was still a small lender from the uplands of the Andes. 
After 14 years of active support together with Incofin, it 
can now continue to grow under its own steam. 

The microfinance fund Rural Impulse Fund I, in which 
Volksvermogen has held a participating interest since 
2007, was put into liquidation on the maturity date in 2017. 
Here, too, a substantial capital gain of EUR 405,779 was 
realised. 

For African Agricultural Capital, we wish to record a partial 
repayment of EUR 45,000 for preference shares. This 
fund is likely to be liquidated in 2018, after the sale of the 
remaining participating interest in the avocado plantation 
Africado. Talks with potential buyers have been ongoing 
for some time, but apparently it will take longer than 
planned to complete this transaction. In view of the 
uncertainty surrounding the end of this exit and because 
of the currency risk, an impairment of EUR 147,056 will be 
recognised this financial year for the share in A.A.C.

Finally, we wish to record an additional investment in 
Domalians, which is involved in social housing in the Paris 
region, of EUR 58,256, and a capital repayment by the 
microfinance fund Agrif for EUR 151,985. 

In line with the investment policy approved by the Board 
of Directors, new loans were granted to the microfinance 
institution Pacifico in Peru for USD 1.5 million and KMF in 
Kazakhstan for EUR 1 million. The loan to KIF in Timor 
Leste was increased from USD 0.5 million to USD 1 million, 
and the loan for EUR 150,000 to Mucel FTBC in Togo was 
extended by one year. Finally, the loan to the MFI Tenger 
Mongolia was repaid on the maturity date. 

c) Risks
Our policy pays careful attention to managing latent risks: 
for the company, these consist mainly of credit risk and 
market risk. 

Credit risk refers to the risk of the counterparty being 
unable to meet its contractual repayment obligations. In 
the MFI portfolio, which is based in high-risk countries, 
the entire portfolio of loans and shares is subject to an 
annual provision of 1% of the value of the portfolio, until 
5% has been reached. At the end of the financial year, this 
5% was fully provisioned. There were no problems 
recorded this year in collecting outstanding credit 
amounts. 

The currency risk on the MFI loans is hedged by swaps or 
futures. The loans are valued using this individual hedging 
rate. The political risk of the MFI loans is insured by 
Credendo.

In order to take account of the special risk associated with 
providing capital to companies active in the innovative 
and technological sector, a provision of 1% of this 
innovative and sustainable investment portfolio, including 
commitments, is set aside annually until 5% is covered. At 
the end of the financial year, this 5% was fully provisioned.

Market risk refers to fluctuations in the value of the equity 
portfolio made up of cash investments due to the volatility 
of the financial markets. The company continues to 
pursue a defensive policy and a diversified portfolio. 

There were no significant events that would have an 
impact on the 2017 figures recorded after the close of the 
financial year. In addition, there is nothing to report on the 
activities in the field of research & development.
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2. Balance sheet and profit and loss statement as  
at 31/12/2017

Fixed tangible assets decreased by EUR 306,453 to 
EUR 1,778,738 due to booked depreciations.

Over the course of the reporting year, the fixed financial 
assets line item fell by EUR 1,576,581 to EUR 33,999,604 
due to the aforementioned revenues in connection with 
Confianza and R.I.F.

Long-term and short-term receivables rose by 
EUR 925,802 to EUR 7,291,335 due to growth in loans.

Cash investments decreased by EUR 710,939 to 
EUR 6,954,693 and consist of an equity portfolio of 
EUR 3,862,300 and bond investments of EUR 3,092,393. 
Disposable assets - current and deposit accounts - total 
EUR 1,910,702, as compared to EUR 1,422,706 for the 
previous financial year. Assets of EUR 344,942 carried 
forward consist principally of interest receivable. 

On the liabilities side, we note that the company has a 
total capital of EUR 50,591,020, provisions for risks and 
charges of EUR 872,892, and outstanding debts payable 
within one year of EUR 786,272. The latter item includes 
payable dividends and suppliers. The bank loan of 
EUR 3 million that was taken out in 2016 was repaid in 
2017 from available cash flow. However, a credit line of 
EUR 4 million with Crelan has been kept which can be 
used for new investments if necessary.

The resulting balance sheet total is EUR 52,280,014.

In the profit and loss statement, the financial income is the 
main component, amounting to EUR 3,297,569. Key 
elements in this section are the proceeds from fixed 
financial assets of EUR 1,705,807, capital gains on the 
disposal of shares and bonds of EUR 926,221, interest 
income received of EUR 449,406 and dividends received 
totalling EUR 208,705.

The operating expenses amount to EUR 1,119,622 and the 
financial costs to EUR 112,189. The latter item includes the 
impairment on the share in A.A.C.

After taxes, this results in a profit of EUR 2,188,487 for the 
financial year. 

3. Processing of the results

The Board of Directors proposes to distribute a gross 
dividend of EUR 20 per share to the company’s 
shareholders. 

Subject to your approval of the balance sheet, we 
propose to allocate the total profit of EUR 2,791,020 - i.e., 
EUR 2,188,487 profit for the financial year and 
EUR 602,533 profit carried forward from the previous 
financial year - as follows:

-  set aside a total of EUR 600,000 required to distribute 
EUR 20 gross per share to the shareholders.

-  raise the available reserve from EUR 37,400,000 to 
EUR 38,900,000 by adding EUR 1,500,000 to the 
reserves

-  carry forward the remaining balance of EUR 691,020 to 
the following financial year.

If you agree to this profit allocation, the dividend of 
EUR 20 gross (coupon no. 11) will be payable as from 
27 February 2018. 

 
4. Appointments under the Articles of Association
 
The director’s mandates of Messrs Louis Vervloet, 
Marc Buysse, Johan De Schamphelaere and  
Marc De Wilde are expiring. Given that they are eligible 
for re-election as directors, we propose to renew their 
mandates for the period of six years provided for in 
the Articles of Association.

24 January 2018
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De hiernavolgende jaarrekening is een verkorte 
versie. De volledige jaarrekening wordt openbaar 
gemaakt overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften. Bij deze jaarrekening werd door de 
commissaris een verklaring zonder voorbehoud 
afgeleverd. Alle bedragen zijn uitgedrukt in EUR.
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Balans per 31 december 2017

AC T I VA

VASTE ACTIVA 35.778.342 37.661.376 
22/27 Materiële vaste activa 1.778.738 2.085.190 
28 Financiële vaste activa 33.999.604 35.576.186 

VLOTTENDE ACTIVA 16.501.672 15.740.693 

29 Vorderingen op meer dan 1 jaar 6.316.139 4.260.148 

291 Overige vorderingen 6.316.139 4.260.148 

40/41 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 975.195 2.105.385 

41  Overige vorderingen 975.195 2.105.385 

50/53 Geldbeleggingen 6.954.693 7.665.632 

54/58 Liquide middelen 1.910.702 1.422.706 

490/1 Overlopende rekeningen 344.942 286.821 

TOTAAL VAN DE ACTIVA 52.280.014 53.402.069 

PA S S I VA

EIGEN VERMOGEN 50.591.020 49.002.533
10 Kapitaal 10.000.000 10.000.000 

10 Geplaatst kapitaal 10.000.000 10.000.000
13 Reserves 39.900.000 38.400.000 

130 Wettelijke reserve 1.000.000 1.000.000 
133 Beschikbare reserves 38.900.000 37.400.000 

14 Overgedragen winst 691.020 602.533

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 872.892 642.090
160/5 Voorzieningen voor risico’s en kosten 872.892 642.090 

SCHULDEN 816.102 3.757.446 
42/48 Schulden op ten hoogste 1 jaar 786.272 3.735.240 

43 Financiële schulden 0 3.000.000 
44 Handelsschulden 145.526 97.472 
45 Schulden mbt belastingen,

bezold. en soc. lasten
27.593 24.615 

47/48 Overige schulden 613.153 613.153 
492/3 Overlopende rekeningen 29.830 22.206 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 52.280.014 53.402.069 

2017 2016

2017 2016
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Resultatenrekening per 31 december 2017

R ESU LTATEN R EK EN I N G

70/74 Bedrijfsopbrengsten 123.848 172.388
60/64 Bedrijfskosten -1.119.622 -1.161.982
Bedrijfsresultaat -995.774 -989.594

FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

75 Financiële opbrengsten 3.297.569 2.207.754

65 Financiële kosten 112.189 63.680
Winst van het boekjaar vóór belasting 2.189.606 1.154.480

67/77 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 1.119 395
Winst van het boekjaar vóór belasting 2.188.487 1.154.086

R ESU LTA AT V ERW ER K I N G

TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) 2.791.020 1.802.533
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 2.188.487 1.154.086
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 602.533 648.447

TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN 1.500.000 600.000
Aan de overige reserves 1.500.000 600.000

OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES) 691.020 602.533

UIT TE KEREN WINST 600.000 600.000
Vergoeding van het kapitaal 600.000 600.000

2017 2016

2017 2016
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The annual accounts below are an abridged 
version. The complete annual accounts are made 
available to the public in accordance with legal 
provisions. The Statutory Auditor has issued an 
unqualified opinion to these annual accounts. 
All amounts are expressed in euros.
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Balance sheet of December 31st, 2017

A S S E TS

FIXED ASSETS 35.778.342 37.661.376 
22/27 Tangible fixed assets 1.778.738 2.085.190 
28 Financial fixed assets 33.999.604 35.576.186 

CURRENT ASSETS 16.501.672 15.740.693 

29 Amounts receivable after more than 1 year 6.316.139 4.260.148 

291 Other amounts receivable 6.316.139 4.260.148 

40/41 Amounts receivable within 1 year 975.195 2.105.385 

41  Other amounts receivable 975.195 2.105.385 

50/53 Investments 6.954.693 7.665.632 

54/58 Liquid assets 1.910.702 1.422.706 

490/1 Deferred charges and accrued income 344.942 286.821 

TOTAL ASSETS 52.280.014 53.402.069 

L I A B I L IT I ES

EQUITY 50.591.020 49.002.533
10 Capital 10.000.000 10.000.000 

10 Issued capital 10.000.000 10.000.000
13 Other reserves 39.900.000 38.400.000 

130 Legal reserve 1.000.000 1.000.000 
133 Distributable reserves 38.900.000 37.400.000 

14 Profit brought forward 691.020 602.533

PROVISIONS AND DEFERRED TAXES 872.892 642.090
160/5 Provisions for liabilities and charges 872.892 642.090 

LIABILITIES 816.102 3.757.446 
42/48 Amounts payable within 1 year 786.272 3.735.240 

43 Financial debt 0 3.000.000 
44 Trade debts 145.526 97.472 
45 Taxation, salaries  

and social security
27.593 24.615 

47/48 Other amounts payable 613.153 613.153 
492/3 Accrued charges and deferred income 29.830 22.206 

TOTAL LIABILITIES 52.280.014 53.402.069 

2017 2016

2017 2016



24



25

V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Profit and loss account per 31 december 2017

PRO F IT  A N D LOS S ACCO U NT

70/74 Operating income 123.848 172.388
60/64 Operating charges -1.119.622 -1.161.982
Operating result -995.774 -989.594

FINANCIAL INCOME AND CHARGES

75 Financial income 3.297.569 2.207.754

65 Financial charges 112.189 63.680
Profit for the financial year before taxes 2.189.606 1.154.480

67/77 INCOME TAXES 1.119 395
Profit for the financial year 2.188.487 1.154.086

A PPRO PR I AT I O N ACCO U NT

PROFIT (OR LOSS) FOR THE YEAR 2.791.020 1.802.533
Profit (or loss) for the year 2.188.487 1.154.086
Profit (or loss) brought forward 602.533 648.447

ALLOCATION TO EQUITY 1.500.000 600.000
To the other reserves 1.500.000 600.000

PROFIT (OR LOSS) TO BE BROUGHT FORWARD 691.020 602.533

PROFIT TO BE DISTRIBUTED 600.000 600.000
Return on the capital 600.000 600.000

2017 2016

2017 2016
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Toelichting
I. WAARDERINGSREGELS

I. Materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
aanschaffingswaarde, verminderd met de gecumuleerde 
afschrijvingen. De aanschaffingswaarde bestaat uit de 
aanschaffingsprijs en de bijhorende kosten.
De materiële vaste activa worden afgeschreven over hun 
verwachte economische levensduur, gaande van 3 tot 
33 jaar, en dit volgens de lineaire methode. De afschrijvin-
gen worden pro rata temporis in de kosten opgenomen.

II. Financiële vaste activa
De participaties en aandelen die onder de financiële 
vaste activa voorkomen worden geboekt tegen hun aan-
koopprijs en rekening houdend met de eventueel nog te 
storten bedragen. Transactiekosten worden ten laste van 
de resultatenrekening van het boekjaar genomen.

Om rekening te houden met het bijzonder risico dat ont-
staat omwille van kapitaalsverstrekking aan bedrijven 
gelegen in risicolanden met een onstabiel economisch en 
politiek klimaat, wordt voor de MFI Equity Portfolio (deel-
nemingen in microfinancieringsinstellingen) jaarlijks een 
globale voorziening aangelegd van 1% van de uitstaande 
investeringsportefeuille tot dat 5% van de portefeuille 
gedekt is. Het niveau van deze voorziening kan aange-
past worden op basis van historische verliesgegevens en/
of andere risico indicatoren.

Om rekening te houden met het bijzonder risico dat ont-
staat door kapitaalsverstrekking aan bedrijven actief in de 
innovatieve en technologische sector, wordt voor de inno-
vatieve-duurzame investeringen jaarlijks een globale 
voorziening aangelegd van 1% van deze investeringspor-
tefeuille, inclusief verbintenissen, tot dat 5% van de porte-
feuille gedekt is. Het niveau van deze voorziening kan 
aangepast worden op basis van historische verliesgege-
vens en/of andere risico indicatoren.

III. Vorderingen
De vorderingen worden tegen hun nominale waarde 
geboekt. Vorderingen in vreemde valuta worden op 
balansdatum omgerekend tegen de individuele indek-
kingskoers bij indekking, of tegen de slotkoers op de 
contantmarkt op balansdatum indien geen indekking.

Om rekening te houden met het bijzonder risico dat ont-
staat omwille van kredietverstrekking aan bedrijven gele-
gen in risicolanden met een onstabiel economisch en 
politiek klimaat, wordt voor de MFI Loan Portfolio (lenin-
gen aan microfinancieringsinstellingen) jaarlijks een glo-
bale voorziening aangelegd van 1% van de uitstaande 
investeringsportefeuille totdat 5 % van de portefeuille 
gedekt is. Het niveau van deze voorziening kan aange-
past worden op basis van historische verliesgegevens en/
of andere risico indicatoren.

IV. Geldbeleggingen
Geldbeleggingen worden tegen hun nominale waarde 
geboekt. Beleggingen in vreemde valuta worden op 
balansdatum omgerekend tegen de laatste beschikbare 
koers. Omrekeningsverschillen worden in het resultaat 
opgenomen. Aandelen worden gewaardeerd tegen hun 
aanschaffingswaarde. Transactiekosten worden ten laste 
van de resultatenrekening van het boekjaar genomen. 
Genoteerde aandelen worden gewaardeerd tegen hun 
aanschaffingswaarde of hun realisatiewaarde op balans-
datum indien lager. Voor de niet-genoteerde aandelen 
worden waardeverminderingen toegepast in geval van 
duurzame minderwaarde of waardeverlies, vastgesteld op 
basis van de financiële positie, de rendabiliteit en de 
vooruitzichten van de desbetreffende vennootschap.

V. Beschikbare waarden
De beschikbare waarden worden tegen hun nominale 
waarde geboekt.

VI. Schulden
Schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.

II. STAAT VAN DE FINANCIELE VAST ACTIVA
Aanschaffingswaarde

1.  Boekwaarde bij het einde  
van het vorig boekjaar 35.576.186

2.  Mutaties van het boekjaar -1.576.581

3.  Boekwaarde op balansdatum 33.999.604
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Detail Financiële Vaste Activa
Benaming v/d onderneming Aantal aandelen of deelbewijzen % van het bestaande totaal
Het Volk 4.508 33,53
VDK spaarbank 11.092 22,50
De Schoring 150 20,27
Centrale voor Huisvesting 700 16,67
AAC (African Agricultural Capital) 1.714 14,28
AAC preferente aandelen 8.707 10,58
Volkshaard 1.624 11,14
Domalians 9.985 10,54
Sorimmo 2.500 10,00
Proempresa 499.485 9,03
Impulse 788 6,92
Fair Trade Access Fund 5.000 6,37
Rural Impulse Fund 5.000 5,56
Baekeland II 500.000 4,50
Incofin 580 3,58
Fortino Capital 11.540 1,97
Agrif 4.905 1,96
Smartfin Capital 370 1,34
Pharmafluidics 9.588 1,19
DG Infra Yield 136.019 1,17
eCapital IV Technologiefonds 396.619 1,10
Inclusio 3.024 1,06
Qbic II Fund 1.250 1,04
Gimv Health & Care 85.544 0,63
Edrip Biodiscovery 5 10 0,30
Hefboom 2.250 -
Arcopar 14 -

III. STAAT VAN DE GELDBELEGGINGEN Bedrag

3.333 aandelen Ageas 135.711
6.830 aandelen Befimmo 356.842
5.720 aandelen Cofinimmo 598.895
8.500 aandelen Elia 248.195
20.000 aandelen Etex 152.774
3.750 aandelen Fluxys 97.631
3.400 aandelen GBL 255.000
18.402 aandelen GIMV 721.522
3.100 aandelen KBC 220.441
4.100 aandelen KBC Ancora 215.209
90 aandelen Nationale Bank België 257.094
15.100 aandelen Proximus 412.985
5.000 aandelen Van de Velde 190.000
Obligatieleningen 3.092.393
Totaal 6.954.693

IV. STAAT VAN DE LIQUIDE MIDDELEN
Zicht- en depositorekeningen 1.910.702
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I. VALUATION RULES

I. Material fixed assets
The tangible fixed assets are stated at acquisition value, 
less accumulated depreciation. The acquisition value is 
made up of the acquisition price and related costs.
The tangible fixed assets are depreciated over their 
estimated economic lives, ranging from 3 to 33 years, on 
a straight-line basis.
The depreciations will be incorporated in the costs pro 
rata temporis.

II. Financial fixed assets
The shares and holdings included in the financial fixed 
assets are booked at purchase price and due 
consideration is given to any amounts yet to be paid.
Transaction costs are added to the profit-and-loss 
account of the financial year in question.

To make allowance for the special risk that is created by 
investing in companies based in high-risk countries with 
an unstable economic and political climate, for the MFI 
Equity Portfolio (participation in micro-finance institutions), 
a global provision of 1% of the outstanding investment 
portfolio is accrued each year until 5 % of the portfolio is 
covered.
The level of this provision can be adjusted on the basis of 
historical credit loss data and/or other risk indicators.

In order to take account of the special risks associated 
with providing capital to companies active in the 
innovative and technological sector, an annual total 
provision is set aside for innovative-sustainable 
investments in the amount of 1% of that investment 
portfolio, including commitments, until 5% of the portfolio 
is covered.
The amount of this provision may be adjusted based on 
historical loss data and/or other risk indicators.

III. Amounts receivable
The amounts receivable are entered at nominal value.
Receivables in foreign currencies at the balance sheet 
date are converted at the individual hedging rate in the 
case of hedging, or at the closing price on the spot 
market at the balance sheet date in case of no hedging.
To make allowance for the special credit risk that is 

created by extending credit to companies based in high-
risk countries with an unstable economic and political 
climate, for the MFI Loan Portfolio (participation in micro-
finance institutions) a global provision of 1% of the 
outstanding investment portfolio is accrued each year 
until 5 % of the portfolio is covered.
The level of this provision can be adjusted on the basis of 
historical credit loss data and/or other risk indicators.

IV. Investments
Investments are entered at nominal value. Investments in 
foreign currency are converted on the balance sheet date 
at the latest available rate.
Differences in conversion are incorporated in the result.
Shares are valued at acquisition value. Any transaction 
costs are added to the profit-and-loss account of the 
financial year in question.
Listed shares are valued at acquisition value, or at selling 
value on the balance sheet date, if lower. Unlisted shares 
are depreciated in the event of a sustained loss in value 
established on the basis of the company’s financial 
position, profitability and prospects of the company in 
question.

V. Distributable values
The distributable values are entered at nominal value.

VI. Amounts payable 
These amounts payable are entered at nominal value.

Explanatory note

II. STATEMENT OF FINANCIAL FIXED ASSETS
Acquisition value

1.  Book value at the end of  
the previous financial year 35.576.186

2.  Changes during the financial year -1.576.581

3.  Book value on the balance  
sheet date 33.999.604
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V O L K S V E R M O G E N  N V  J a a r v e r s l a g  •   A n n u a l  R e p o r t

Detail Financial Fixed Assets
Company name Number of shares or share certificates % of current total
Het Volk 4.508 33,53
VDK spaarbank 11.092 22,50
De Schoring 150 20,27
Centrale voor Huisvesting 700 16,67
AAC (African Agricultural Capital) 1.714 14,28
AAC preferente aandelen 8.707 10,58
Volkshaard 1.624 11,14
Domalians 9.985 10,54
Sorimmo 2.500 10,00
Proempresa 499.485 9,03
Impulse 788 6,92
Fair Trade Access Fund 5.000 6,37
Rural Impulse Fund 5.000 5,56
Baekeland II 500.000 4,50
Incofin 580 3,58
Fortino Capital 11.540 1,97
Agrif 4.905 1,96
Smartfin Capital 370 1,34
Pharmafluidics 9.588 1,19
DG Infra Yield 136.019 1,17
eCapital IV Technologiefonds 396.619 1,10
Inclusio 3.024 1,06
Qbic II Fund 1.250 1,04
Gimv Health & Care 85.544 0,63
Edrip Biodiscovery 5 10 0,30
Hefboom 2.250 -
Arcopar 14 -

III. STATEMENT OF INVESTMENTS Amount

3.333 Ageas shares 135.711
6.830 Befimmo shares 356.842
5.720 Cofinimmo shares 598.895
8.500 Elia shares 248.195
20.000 Etex shares 152.774
3.750 Fluxys shares 97.631
3.400 GBL shares 255.000
18.402 GIMV shares 721.522
3.100 KBC shares 220.441
4.100 KBC Ancora shares 215.209
90 Nationale Bank België shares 257.094
15.100 Proximus shares 412.985
5.000 Van de Velde shares 190.000
Debenture loans 3.092.393
Total 6.954.693

IV. STATEMENT OF DISPOSABLE ASSETS
Current and deposit accounts 1.910.702
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