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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.

V O L K S V E R M O G E N
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Voorwoord
Beste aandeelhouders
In het voorbije boekjaar realiseerden we een uitstekend resultaat,
zelfs al betekende dit een terugval tegenover het resultaat van
2017. Maar zoals we vorig jaar al aanduidden, was 2017
uitzonderlijk wat meerwaarden betrof. Zij waren het resultaat van
lang daarvoor aangegane investeringen. Zo zullen ook de
investeringen die we de laatste jaren deden, hopelijk binnen
afzienbare tijd opbrengsten realiseren.
Het voorbije jaar was er een van intensief investeren met een
lange termijn perspectief en dit volgens de principes
uitgeschreven in onze missie.
In de logica van het eerste luik, maakten we van het keuzedividend bij vdk bank gebruik om er
onze participatie te verhogen. Dit verscherpt onze verantwoordelijkheid om als belangrijkste
aandeelhouder, oplettend te waken over de strategische opties bij vdk bank. Hierbij is ons
belangrijkste zorg dat de bank zowel haar financiële als sociale performantie handhaaft.
Zowel de nieuwe impactinvesteringen die we het afgelopen jaar verwezenlijkten als de
vervolginvesteringen in de duurzame-innovatieve fondsen, waarin we ons engageerden, zijn een
logische invulling van het tweede luik van onze missie.
Verleden jaar formuleerden we het voornemen om meer aandacht te besteden aan het derde luik
van onze missie, nl. steunen van projecten met maatschappelijke meerwaarde. Met gepaste
tevredenheid kunnen we stellen dat dit ons dit jaar gelukt is. We verscherpten onze focus voor
dergelijke projecten o.m. door het inschakelen van een medewerker die de nadrukkelijke opdracht
heeft zulke projecten te detecteren, te evalueren en op te volgen. Het bedrag besteed aan dit
soort projecten, verdrievoudigde in vergelijking met het voorgaande jaar.
Volgend jaar bestaat onze maatschappij 90 jaar. Van bij haar stichting was het haar opdracht de
werking van de bank te ondersteunen door zorg te dragen voor de illiquide investeringen van de
bank. Toen deze taak vervuld was kende zij een sluimerend bestaan. De laatste jaren werd de
werking gerevitaliseerd en werd onder het teken van de Feniks een nieuw dynamisme gecreëerd.
Op wat in die laatste 17 jaren verwezenlijkt werd mogen we met gepaste fierheid terugblikken.
Als besluit bedank ik zeer gemeend allen die meehielpen om dit resultaat te verwezenlijken.
De collega’s leden van de Raad van bestuur en van het Directiecomité die ons permanent alert
houden. De medewerkers van het secretariaat die niet alleen alle administratieve rompslomp
geduldig verwerken maar ook deskundig instaan zowel voor het detecteren van nieuwe
opportuniteiten als voor het opvolgen van de lopende engagementen. Zonder hen en in het
bijzonder onze algemeen secretaris zouden we deze resultaten niet kunnen verwezenlijken.
23 januari 2019
Frans Verheeke
Voorzitter

V O L K S V E R M O G E N
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Baobab Express is een nationale
busmaatschappij in Benin. Via stipt, veilig en
verzorgd busvervoer, wil Baobab enerzijds
winstgevend zijn, en anderzijds bijdragen aan de
sociale en economische ontwikkeling van Benin.
*****
Baobab Express is a national bus company in
Benin. With punctual, safe and well-maintained
bus transportation, Baobab aims to be profitable
while also contributing to the social and economic
development of Benin.
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Foreword
Dear shareholders,
We achieved an excellent result over the past financial year, even if it represented a falling
back compared to the result of 2017. But as we already indicated last year, 2017 was
exceptional with regard to capital gains. They were the result of investments that had
been made long before, and in the same way we hope that the investments we have
made in recent years will yield results in the near future.
Over the past year there was a great deal of intensive investment with a long-term
prospects, in accordance with the principles set forth in our mission.
Within the logic of the first part of that mission, we made use of the optional dividend at
vdk bank in order to increase our participating interest there. This sharpens our
responsibility, as the largest shareholder, to carefully watch over the strategic options at
vdk bank, and especially to ensure that the bank maintains both its financial and social
performance.
Both the new impact investments that we implemented last year and the follow-up
investments in the sustainable-innovative funds to which we committed ourselves are a
logical fulfilment of the second part of our mission.
Last year we expressed the goal of paying greater attention to the third part of our
mission, namely support for projects having added social value, and we can affirm that we
have succeeded in doing so this year. We sharpened our focus for such projects by
(amongst other things) appointing an employee whose explicit assignment is to identify,
assess and monitor these projects. The amount devoted to this type of project tripled
compared to the preceding year.
Next year, our company will be celebrating its 90th anniversary. When it was founded, its
mission was to support the operations of the bank by dealing with its illiquid investments.
Once this task had been fulfilled, it led a somewhat slumbering existence. In recent years,
its functioning was revitalised and a new dynamism was generated under the sign of the
Phoenix. We may look back with justifiable pride on what has been achieved over these
past 17 years.
In conclusion, I wish to very sincerely thank all of those who have contributed to achieving
this result. The fellow members of the Board of Directors and of the Executive Committee,
who keep us on our toes at all times. The staff of the secretariat, who not only patiently
deal with all of the administrative red tape, but who have also long since become expert
at both identifying new opportunities and monitoring current commitments. Without them,
and in particular our general secretary, we could not have achieved these results.
23 January 2019
Frans Verheeke
Chairman
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Verslag
van de Raad
van Bestuur

Geachte Aandeelhouders,
Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2018
en vragen wij u uw goedkeuring te willen geven aan de
jaarrekening zoals die werd afgesloten op 31 december
2018.
1. Investeringen per 31.12.2018
Het voorbije boekjaar werd de investeringsportefeuille
verder uitgebreid binnen de drie domeinen waarin
Volksvermogen actief is : de financiële sector, impactinvesteringen en de innovatieve-duurzame investeringen.
a) Financiële sector
Het belang in vdk bank werd verhoogd door intekening
op het keuzedividend voor 1.086.624 euro of 264
aandelen. De deelneming in vdk bank stijgt hierdoor van
22,50% naar 22,70%. Verder werd ingeschreven op
Mezzanine partners 2, een obligatiefonds dat belegt in
achtergestelde leningen en wordt beheerd door PMV en
Capital@Rent. Van de totale toezegging van 2 miljoen
euro, werd het voorbije boekjaar 125.600 euro
opgevraagd als kapitaal en 110.000 euro als lening. Tot
slot werd een pakket aandelen in Coöperatieve Het Volk
overgenomen voor 6.800 euro.
b) Impact investeringen
In de “sociale impact” sector noteren we vier belangrijke
transacties.

V O L K S V E R M O G E N

Na de succesvolle uitbouw en verkoop van de participatie
in de microfinancieringsinstelling Confianza Peru vorig
boekjaar, werd in 2018 een nieuwe investering
gerealiseerd in een microfinancieringsinstelling.
Volksvermogen tekende met name voor 1,5 miljoen usd in
op een kapitaalsverhoging van de MFI Progresemos in
Mexico. Bij deze kapitaalsronde werd in totaal 19 miljoen
usd opgehaald, bij bestaande aandeelhouders (o.a. de
Wereldbank) en nieuwe aandeelhouders zoals agRIF, dat
voor 8,5 miljoen usd heeft geïnvesteerd. Progresemos is
een middelgrote instelling met een leningsportefeuille van
100 miljoen usd. Ze verstrekt kredieten aan ondernemers
uit de lagere en middenklasse via individuele leningen en
groepsleningen. Het geld van de kapitaalsverhoging zal
aangewend worden voor de verdere commerciële groei
van de instelling de volgende jaren.
Ten tweede werd ingetekend voor 150.000 euro op een
kapitaalsverhoging van Solergie (voorheen Energy
Kiosks). Deze coöperatieve is actief in rurale elektrificatie.
Solergie installeert zonnepanelen op een woning waarbij
de elektriciteit wordt opgeslagen in een batterij. Deze
installatie kan verbonden worden met maximaal 7 andere
woningen. Zo worden “mini-grids” gecreëerd in afgelegen
gebieden in Togo. Betaling gebeurt prepaid via sms.
Solergie heeft een team van 23 personen in Togo die
verantwoordelijk zijn voor verkoop, installatie en
ontwikkeling. Klanten zijn zowel particulieren voor eigen
gebruik (verlichting, ventilator, TV, radio, gsm, …) als
micro-ondernemers die kleine economische activiteiten
opstarten zoals een kapper, winkel, naaiatelier, lokale
cinema, …
Als derde investering binnen de impact sector, noteren
we African Drive. Deze onderneming bouwt met Baobab
Express een nationale busmaatschappij uit in Benin. Via
stipt, veilig en verzorgd busvervoer, wil Baobab enerzijds
winstgevend zijn, en anderzijds bijdragen aan de sociale
en economische ontwikkeling van Benin. Volksvermogen
investeerde 53.400 euro in African Drive. Met de totale
kapitaalverhoging van 1,6 miljoen euro in 2018, werd de
busvloot gemoderniseerd en uitgebreid om te kunnen
voldoen aan de stijgende vraag.
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Ten vierde werd het microfinancieringsfonds agRIF verder
uitgebouwd door opvraging van 373.308 euro tot in totaal
831.024 euro, op een toezegging van 1,5 miljoen usd. Het
fonds investeerde onder meer in het kapitaal van
Inecobank, Armenië en in Rent2Own, een bedrijf in
Myanmar dat motorfietsen verhuurt aan microondernemers.
Voor de volledigheid vermelden we nog een
terugbetaling van 54.916 euro preferente aandelen van
African Agricultural Capital, een terugbetaling van
80.281 euro kapitaal van Impulse Fund en een overname
van aandelen van Centrale voor Huisvesting voor
3.750 euro.
In lijn met het investeringsbeleid goedgekeurd door de
Raad van Bestuur, werden nieuwe leningen toegekend
aan de microfinancieringsinstelling AMK in Cambodja
voor 1,5 miljoen usd en Microcred Senegal voor 1 miljoen
euro. De lening aan First Finance, Cambodja werd op
vervaldag terugbetaald. Voor de lening aan Mucel FTBC
in Togo van 150.000 euro werd een waardevermindering
aangelegd van 50.000 euro, gezien de toenemende
onzekerheid m.b.t de kredietwaardigheid van de debiteur.
De intrest op vervaldag werd maar gedeeltelijk betaald.
c) Innovatieve-duurzame investeringen
Bij de innovatieve-duurzame investeringen, noteren we
een nieuwe toezegging van 250.000 euro voor Smartfin
Ventures. Smartfin Ventures is een technologiefonds dat
zich richt op jonge groei-bedrijven actief in de financiële
industrie en aanverwante sectoren zoals beveiliging, big
data, artificiële intelligentie en bedrijfssoftware. Het fonds
investeert o.a. in Silverfin (cloud based accounting), Bright
Analytics (financiële rapportering) en Cumul.io
(interactieve dashboards). Er werd in 2018 een bedrag
van 62.500 euro opgevraagd.
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d) 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,
behoudens de eerder vermelde problemen bij Mucel,
Togo.
Het muntrisico van deze leningen wordt ingedekt via
swaps of termijncontracten. De leningen worden
gewaardeerd aan deze individuele indekkingskoers. De
lening aan Microcred in XOF werd niet ingedekt wegens
de vaste pariteit met de euro. Het politiek risico van de
leningen werd in 2018 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 innovatieveduurzame investeringsportefeuille, inclusief
verbintenissen, tot 5 % gedekt is. Per einde boekjaar is
deze 5 % volledig voorzien.				
						
Het marktrisico heeft betrekking op waardeschommelingen
in de aandelenportefeuille uit de geldbeleggingen als
gevolg van de volatiliteit van de financiële markten. De
defensieve aard en de spreiding van onze portefeuille
blijft behouden.

Daarnaast noteerden we opvragingen onder bestaande
toezeggingen : 166.200 euro voor het Duitse
technologiefonds eCapital IV; 140.000 euro voor het
biotech fonds Biodiscovery 5; 130.000 euro voor Smartfin
Capital, actief in Europese technologiebedrijven en
99.333 euro voor Fortino Capital, dat groeikapitaal
verstrekt aan middelgrote bedrijven.

Er werden na het einde van het boekjaar geen belangrijke
gebeurtenissen met een impact op de cijfers van 2018
genoteerd en er is geen informatie te melden omtrent de
werkzaamheden op het gebied van onderzoek &
ontwikkeling.

Tot slot was er nog een terugbetaling bij Baekeland
Fonds II voor 22.500 euro.

De rubriek materiële vaste activa daalt met 217.390 euro
tot 1.561.374 euro door geboekte afschrijvingen.
De post financiële vaste activa nam in de loop van het
verslagjaar toe met 3.590.946 euro tot 37.590.550 euro,
ten gevolge van boven vermelde investeringen.

2. Balans en resultatenrekening per 31.12.2018

De vorderingen op lange en korte termijn stijgen met
1.743.728 euro tot 9.035.063 euro door aangroei van de
leningen.
De rubriek geldbeleggingen daalt met 1.084.715 euro tot
5.869.979 euro en bestaat uit een aandelenportefeuille
van 3.039.201 euro en obligatiebeleggingen voor
2.830.778 euro. De beschikbare waarden - tegoeden op
zicht en deposito – bedragen 834.908 euro ten opzichte
van 1.910.702 euro vorig boekjaar. De overlopende activa
van 302.952 euro zijn in hoofdzaak te ontvangen
intresten.

overgedragen winst van het vorig boekjaar - als volgt aan
te wenden :

Langs de passiefzijde noteren we een eigen vermogen
van 51.464.698 euro, voorzieningen voor risico’s en
kosten van 872.892 euro, en uitstaande schulden op ten
hoogste één jaar voor 2.819.076 euro. Deze laatste post
omvat een bankkrediet van 2 miljoen euro en te betalen
dividenden en leveranciers. Het krediet van 2 miljoen
euro werd opgenomen onder de kredietlijn van 4 miljoen
euro bij Crelan, en voornamelijk aangewend ter
financiering van de aangroei van de leningsportefeuille.

Als u akkoord gaat met deze winstverdeling zal vanaf
dinsdag 26 februari 2019 het dividend van 20 euro bruto
betaalbaar worden gesteld (coupon nr. 12).

Het balanstotaal dat hieruit voortvloeit bedraagt
55.194.799 euro, een stijging van 5,6%.
In de resultatenrekening zijn de financiële opbrengsten
de belangrijkste component voor een bedrag van
2.550.399 euro. Belangrijkste elementen in deze rubriek
zijn de opbrengsten uit financiële vaste activa voor
1.660.076 euro, meerwaarden op de realisatie van
aandelen en obligaties voor 183.368 euro, ontvangen
intresten voor 523.195 euro en ontvangen dividenden
voor 171.137 euro.
De bedrijfskosten bedragen 918.830 euro en de
financiële kosten 287.030 euro. Deze laatste post omvat
een waardevermindering op genoteerde aandelen voor
245.313 euro.
Na verwerking van de belasting, resulteert dit in een
winst van het boekjaar van 1.473.678 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 2.164.698 euro - zijnde
1.473.678 euro resultaat van het boekjaar en 691.020 euro

V O L K S V E R M O G E N

- 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
8.900.000 euro naar 39.800.000 euro, door toevoeging van 900.000 euro aan de reserves
- Het resterend saldo ten bedrage van 664.698 euro
over te dragen naar volgend boekjaar.

4. Statutaire benoemingen
Het bestuursmandaat van mevrouw Rein De Tremerie
vervalt. Daar zij herkiesbaar is als bestuurder, stellen wij U
voor dit mandaat te hernieuwen voor de statutaire
periode van zes jaar. 					
						
Tevens stellen wij aan de Algemene Vergadering voor om
mevrouw Sofie Baeten als bestuurder te benoemen voor
de statutaire periode van zes jaar.
De heer Marc De Wilde wenste zijn bestuursmandaat te
beëindigen, wij stellen aan de Algemene Vergadering
voor om dit ontslag te aanvaarden. De heer William Van
Erdeghem wordt voorgesteld om de resterende looptijd
van dit mandaat op te nemen.		
Hierbij wensen we de heer Marc De Wilde te danken voor
zijn verdiensten voor Volksvermogen en zijn bijdrage aan
de ontwikkeling van de vennootschap. Als blijk van
erkentelijkheid besliste de Raad van Bestuur om aan de
heer Marc De Wilde de titel van ere-bestuurder toe te
kennen.						
						
Het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V.
als commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw
Christel Weymeersch, vervalt. De Raad van Bestuur stelt
voor dit mandaat te hernieuwen voor de statutaire
periode van 3 jaar.					
						
						
23 januari 2019
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Solergie is een coöperatieve actief in rurale
elektrificatie in Togo. Solergie installeert
zonnepanelen op een woning waarbij de
elektriciteit wordt opgeslagen in een
batterij. Deze installatie kan verbonden
worden met maximaal 7 andere woningen.
Zo worden “mini-grids” gecreëerd in
afgelegen gebieden. Klanten zijn zowel
particulieren als micro-ondernemers.
*****
Solergie is a cooperative involved in rural
electrification in Togo. Solergie installs solar
panels on a home, and the electricity is
stored in a battery. This installation can be
connected with up to seven other homes.
This creates “mini-grids” in remote areas.
Its clientele include both private individuals
and micro-entrepreneurs.
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Report
by the Board
of Directors

Following the successful expansion and sale of the
participating interest in the microfinance institution
Confianza Peru in the year before, a new investment in a
microfinance institution was realised in 2018. For USD 1.5
million, Volksvermogen subscribed to an increase in the
capital of the MFI Progresemos in Mexico. In this round of
financing a total of USD 19 million was raised, with existing
shareholders (including the World Bank) and new
shareholders such as agRIF, which invested USD 8.5
million. Progresemos is a medium-sized institution with a
loan portfolio of USD 100 million. It provides loans to small
business owners and the self-employed via individual
loans and group loans. The money from the capital
increase will be used for the further commercial growth of
the institution over the next few years.

Dear Shareholders,
We are pleased to report to you on the 2018 financial year
and ask you to approve the annual statement of accounts
as established on 31 December 2018.

1. Investments as at 31/12/2018
In the previous financial year, the investment portfolio was
extended further within the three areas in which
Volksvermogen operates: the financial sector, impact
investments, and innovative and sustainable investments.
a) Financial sector
The stake in vdk bank was increased by subscribing to
the optional dividend for EUR 1,086,624 or 264 shares.
This increases the investment in vdk bank from 22.50% to
22.70%. Volksvermogen also subscribed to Mezzanine
partners 2, a bond fund that invests in subordinated loans
and is managed by PMV and Capital@Rent. Of the total
commitment of EUR 2 million, EUR 125,600 was withdrawn
as capital and EUR 110,000 as a loan in the previous
financial year. Finally, a package of shares in
Coöperatieve Het Volk was acquired for EUR 6,800.
b) Impact investments
In the “social impact” sector, we wish to record four major
transactions.

V O L K S V E R M O G E N

Secondly, for EUR 150,000, Volksvermogen subscribed to
an increase in the capital of Solergie (formerly Energy
Kiosks). This cooperative is involved in rural electrification.
Solergie installs solar panels on a home, and the
electricity is stored in a battery. This installation can be
connected with up to seven other homes. This creates
“mini-grids” in remote areas in Togo. Payment is made via
SMS prepayments. Solergie has a team of 23 people in
Togo, who are responsible for sales, installation and
development. Its clientele include both private individuals
for personal use (lighting, ventilation, TV, radio and mobile
phone, etc.) and micro-entrepreneurs starting up small
economic operations such as a hairdressing salon, shop,
sewing workshop and local cinema, etc.
As the third investment in the impact sector we wish to
record African Drive. This enterprise is expanding Baobab
Express, a national bus company in Benin. With punctual,
safe and well-maintained bus transportation, Baobab aims
to be profitable while also contributing to the social and
economic development of Benin. Volksvermogen
invested EUR 53,400 in African Drive. With the total
capital increase of EUR 1.6 million in 2018, the fleet of
buses was modernised and extended to satisfy the rising
demand.
Fourthly, the microfinance fund agRIF was expanded
further through the withdrawal of EUR 373,308 to a total
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of EUR 831,024, against a commitment of USD 1.5 million.
The fund invested in, among others, the capital of
Inecobank, Armenia, and in Rent2Own, a company in
Myanmar that leases motorbikes to micro-entrepreneurs.
For the sake of completeness, we also wish to record a
repayment of EUR 54,916 in preference shares of African
Agricultural Capital, a repayment of EUR 80,281 in capital
of Impulse Fund and an acquisition of shares of Centrale
voor Huisvesting for EUR 3,750.
In line with the investment policy approved by the Board
of Directors, new loans were granted to the microfinance
institution AMK in Cambodia for USD 1.5 million and to
Microcred Senegal for EUR 1 million. The loan to First
Finance in Cambodia was repaid on the maturity date. For
the loan to Mucel FTBC in Togo of EUR 150,000, an
impairment of EUR 50,000 was recognised in view of the
increasing uncertainty surrounding the creditworthiness
of the debtor. The interest on the maturity date was only
partially paid.

c) Innovative and sustainable investments
With the innovative and sustainable investments, we wish
to record a new commitment of EUR 250,000 for Smartfin
Ventures. Smartfin Ventures is a technology fund that
focuses on young growth companies operating in the
financial industry and related sectors such as security, big
data, artificial intelligence and business software. The
fund invests, among others, in Silverfin (cloud-based
accounting), Bright Analytics (financial reporting) and
Cumul.io (interactive dashboards). In 2018, a sum of
EUR 62,500 was withdrawn.
We also recorded the following withdrawals under
existing commitments: EUR 166,200 for the German
technology fund eCapital IV; EUR 140,000 for the biotech
fund Biodiscovery 5; EUR 130,000 for Smartfin Capital,
which is involved in European technology companies, and
EUR 99,333 for Fortino Capital, which provides growth
capital to medium-sized companies.
Finally, a repayment was also received from Baekeland
Fund II for EUR 22,500.
d) 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
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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, except for the issues reported above
concerning Mucel in Togo.
The currency risk on the MFI loans is hedged by swaps or
futures. The loans are valued using this individual hedging
rate. The loan to Microcred in XOF was not hedged due
to the fixed parity with the euro. The political risk of the
MFI loans was insured in 2018 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 2018 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.

2. Balance sheet and profit and loss statement as at
31/12/2018
Fixed tangible assets decreased by EUR 217,390 to
EUR 1,561,374 due to booked depreciations.
Over the course of the reporting year, the fixed financial
assets line item increased by EUR 3,590,946 to
EUR 37,590,550 as a result of the aforementioned
investments.
Long-term and short-term receivables rose by
EUR 1,743,728 to EUR 9,035,063 due to growth in loans.
Cash investments decreased by EUR 1,084,715 to
EUR 5,869,979 and consist of an equity portfolio of
EUR 3,039,201 and bond investments of EUR 2,830,778.
Disposable assets - current and deposit accounts - total
EUR 834,908, as compared to EUR 1,910,702 for the
previous financial year. Assets of EUR 302,952 carried
forward consist principally of interest receivable.

On the liabilities side, we note that the company has a
total capital of EUR 51,464,698, provisions for risks and
charges of EUR 872,892, and outstanding debts payable
within one year of EUR 2,819,076. The latter item includes
a bank loan of EUR 2 million as well as payable dividends
and suppliers. The loan of EUR 2 million was taken out
under the credit line of EUR 4 million with Crelan, and
mainly used to finance the growth of the loan portfolio.
The resulting balance sheet total is EUR 55,194,799, up
5.6%.
In the profit and loss statement, the financial income is
the main component, amounting to EUR 2,550,399. Key
elements in this section are the proceeds from fixed
financial assets of EUR 1,660,076, capital gains on the
disposal of shares and bonds of EUR 183,368, interest
income received of EUR 523,195 and dividends received
totalling EUR 171,137.
The operating expenses amount to EUR 918,830 and the
financial costs to EUR 287,030. The latter item includes an
impairment on listed shares for EUR 245,313.
After taxes, this results in a profit of EUR 1,473,678 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.

4. Appointments under the Articles of Association
The director’s mandate of Ms Rein De Tremerie is
expiring. Given that she is eligible for re-election as
director, we propose to renew her mandate for the period
of six years provided for in the Articles of Association.
We also recommend that the General Meeting of
Shareholders appoints Ms Sofie Baeten as a director for
the period of six years provided for in the Articles of
Association.
Mr Marc De Wilde expressed a wish to terminate his
director’s mandate; we recommend that the General
Meeting of Shareholders accepts this resignation. We
propose that Mr William Van Erdeghem assumes the
remaining term of this mandate.
We hereby wish to thank Mr Marc De Wilde for his service
to Volksvermogen and his contribution to the
development of the company. As a token of our
appreciation, the Board of Directors decided to bestow
on Mr Marc De Wilde the title of honorary director.
The mandate of Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V. as
statutory auditor, represented by Ms Christel
Weymeersch, is expiring. The Board of Directors
proposes the renewal of this mandate for the period of
three years provided for in the Articles of Association.

23 January 2019

Subject to your approval of the balance sheet, we
propose to allocate the total profit of EUR 2,164,698 - i.e.,
EUR 1,473,678 profit for the financial year and EUR
691,020 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 38,900,000 to
EUR 39,800,000 by adding EUR 900,000 to the reserves
- carry forward the remaining balance of EUR 664,698 to
the following financial year.

If you agree to this profit allocation, the dividend of EUR
20 gross (coupon no. 12) will be payable as from Tuesday,
26 February 2019.

V O L K S V E R M O G E N
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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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Balans per 31 december 2018
A C T I VA

2018

2017

VASTE ACTIVA

39.151.898

35.778.342

1.561.347

1.778.738

37.590.550

33.999.604

16.042.901

16.501.672

7.176.208

6.316.139

22/27 MATERIELE VASTE ACTIVA
28

FINANCIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
29

VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR

291

Overige vorderingen

7.176.208
1.858.855

40/41 VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
41

Overige vorderingen

6.316.139

1.858.855

975.195
975.195

5.869.979

6.954.693

54/58 LIQUIDE MIDDELEN

834.908

1.910.702

490/1 OVERLOPENDE REKENINGEN

302.952

344.942

TOTAAL VAN DE ACTIVA

55.194.799

52.280.014

P A S S I VA

2018

2017

51.464.698

50.591.020

50/53 GELDBELEGGINGEN

EIGEN VERMOGEN

10

KAPITAAL

10

Geplaatst kapitaal

13

RESERVES

130

Wettelijke reserve

133

Beschikbare reserves

14

OVERGEDRAGEN WINST

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

40.800.000

39.900.000

1.000.000

1.000.000

39.800.000

38.900.000
664.698

691.020

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

872.892

872.892

160/5 VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

872.892

872.892

SCHULDEN

2.857.210

816.102

42/48 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

2.819.076

786.272

43

Financiële schulden

2.000.000

0

44

Handelsschulden

180.972

145.526

45

Schulden mbt belastingen, bezold. en soc. lasten

24.950

27.593

613.153

613.153

47/48 Overige schulden
492/3 OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL VAN DE PASSIVA

38.134

29.830

55.194.799

52.280.014
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Resultatenrekening per 31 december 2018
2018

2017

130.136

123.848

60/64 Bedrijfskosten

-918.830

-1.119.622

Bedrijfsresultaat

-788.694

-995.774

2.550.399

3.297.569

287.030

112.189

1.474.675

2.189.606

997

1.119

1.473.678

2.188.487

2018

2017

R E S U LTAT E N R E K E N I N G
70/74 Bedrijfsopbrengsten

FINANCIELE OPBRENGSTEN EN KOSTEN
75

Financiële opbrengsten

65

Financiële kosten

Winst van het boekjaar vóór belasting

67/77 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Winst van het boekjaar

R E S U LTA AT V E R W E R K I N G
TE BESTEMMEN WINST (VERLIES)

2.164.698

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN

2.791.020
1.473.678

2.188.487

691.020

602.533

900.000

1.500.000
900.000

Aan de overige reserves

OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES)

664.698

UIT TE KEREN WINST

600.000

691.020

600.000
600.000

Vergoeding van het kapitaal

V O L K S V E R M O G E N

1.500.000

600.000
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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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Balance sheet of December 31st, 2018
ASSETS
FIXED ASSETS
22/27 TANGIBLE FIXED ASSETS
28

FINANCIAL FIXED ASSETS

CURRENT ASSETS
29

AMOUNTS RECEIVABLE AFTER MORE THAN 1 YEAR

291

Other amounts receivable

Other amounts receivable

2017

39.151.898

35.778.342

1.561.347

1.778.738

37.590.550

33.999.604

16.042.901

16.501.672

7.176.208

6.316.139

7.176.208

6.316.139
1.858.855

40/41 AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN 1 YEAR
41

2018

1.858.855

975.195
975.195

5.869.979

6.954.693

54/58 LIQUID ASSETS

834.908

1.910.702

490/1 DEFERRED CHARGES AND ACCRUED INCOME

302.952

344.942

TOTAL ASSETS

55.194.799

52.280.014

LIABILITIES

2018

2017

EQUITY

51.464.698

50.591.020

50/53 INVESTMENTS

10

CAPITAL

10

Issued capital

13

OTHER RESERVES

130

Legal reserve

133

Distributable reserves

14

PROFIT BROUGHT FORWARD

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

40.800.000

39.900.000

1.000.000

1.000.000

39.800.000

38.900.000
664.698

691.020

PROVISIONS AND DEFERRED TAXES

872.892

872.892

160/5 PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES

872.892

872.892

LIABILITIES

2.857.210

816.102

42/48 AMOUNTS PAYABLE WITHIN 1 YEAR

2.819.076

786.272

43

Financial debt

2.000.000

0

44

Trade debts

180.972

145.526

45

Taxation, salaries and social security

24.950

27.593

613.153

613.153

47/48 Other amounts payable
492/3 ACCRUED CHARGES AND DEFERRED INCOME

TOTAL LIABILITIES

38.134

29.830

55.194.799

52.280.014
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Profit and loss account of December 31st, 2018
2018

2017

130.136

123.848

60/64 Operating charges

-918.830

-1.119.622

Operating result

-788.694

-995.774

2.550.399

3.297.569

287.030

112.189

1.474.675

2.189.606

997

1.119

1.473.678

2.188.487

2018

2017

P R O F I T A N D LO S S AC C O U N T
70/74 Operating income

FINANCIAL INCOME AND CHARGES
75

Financial income

65

Financial charges

Profit for the financial year before taxes

67/77 INCOME TAXES
Profit for the financial year

A P P R O P R I AT I O N A C C O U N T
PROFIT (OR LOSS) FOR THE YEAR

2.164.698

Profit (or loss) for the year
Profit (or loss) brought forward

ALLOCATION TO EQUITY

2.791.020
1.473.678

2.188.487

691.020

602.533

900.000

1.500.000
900.000

To the other reserves

PROFIT (OR LOSS) TO BE BROUGHT FORWARD

664.698

PROFIT TO BE DISTRIBUTED

600.000

691.020

600.000
600.000

Return on the capital

V O L K S V E R M O G E N

1.500.000

600.000
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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 afschrijvingen 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 aankoopprijs 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 ontstaat omwille van kapitaalsverstrekking aan bedrijven
gelegen in risicolanden met een onstabiel economisch en
politiek klimaat, wordt voor de MFI Equity Portfolio (deelnemingen 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 aangepast worden op basis van historische verliesgegevens
en/of andere risico indicatoren.
Om rekening te houden met het bijzonder risico dat ontstaat door kapitaalsverstrekking aan bedrijven actief in de
innovatieve en technologische sector, wordt voor de innovatieve-duurzame investeringen jaarlijks een globale
voorziening aangelegd van 1% van deze investeringsportefeuille, inclusief verbintenissen, tot dat 5% van de portefeuille gedekt is. Het niveau van deze voorziening kan
aangepast worden op basis van historische verliesgegevens 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 indekkingskoers bij indekking, of tegen de slotkoers op de
contantmarkt op balansdatum indien geen indekking.

V O L K S V E R M O G E N

Om rekening te houden met het bijzonder risico dat ontstaat omwille van kredietverstrekking aan bedrijven gelegen in risicolanden met een onstabiel economisch en
politiek klimaat, wordt voor de MFI Loan Portfolio (leningen aan microfinancieringsinstellingen) jaarlijks een globale voorziening aangelegd van 1% van de uitstaande
investeringsportefeuille totdat 5% van de portefeuille
gedekt is. Het niveau van deze voorziening kan aangepast 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 balansdatum 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

33.999.604

2. Mutaties van het boekjaar

3.590.946

3. Boekwaarde op balansdatum

37.590.550

N V Jaarverslag • Annual Report
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Detail Financiële Vaste Activa
Benaming v/d onderneming
Coöperatieve Het Volk
vdk bank
De Schoring
Centrale voor Huisvesting
AAC (African Agricultural Capital)
Volkshaard
AAC preferente aandelen
Domalians
Solergie
Sorimmo
Proempresa
Impulse
Rural Impulse Fund
Baekeland II
Fair Trade Access Fund
Incofin
Mezzanine Partners 2
African Drive
Fortino Capital
Agrif
Progresemos
Smartfin Ventures
Smartfin Capital
DG Infra Yield
Pharmafluidics
eCapital IV Technologiefonds
Inclusio
Qbic II Fund
Gimv Health & Care
Edrip Biodiscover y 5
Hef boom
Arcopar

Aantal aandelen of deelbewijzen
4.588
11.356
150
850
1.714
1.624
6.298
9.985
3.000
2.500
564.038
788
5.000
500.000
5.000
580
1.250
40
11.540
4.905
158.039
62.500
500
182.101
9.588
562.819
3.024
1.250
85.544
24
2.250
14

III. STAAT VAN DE GELDBELEGGINGEN

Bedrag

3.333 aandelen Ageas

130.995

5.097 aandelen Befimmo

247.459

4.080 aandelen Cofinimmo

442.680

8.500 aandelen Elia
3.750 aandelen Fluxys
3.400 aandelen GBL

248.195
91.875
255.000

18.402 aandelen GIMV

721.042

3.100 aandelen KBC

175.708

4.100 aandelen KBC Ancora

152.684

90 aandelen Nationale Bank België

216.900

15.100 aandelen Proximus

356.662

Obligatieleningen

2.830.778

Totaal

5.869.979

IV. STAAT VAN DE LIQUIDE MIDDELEN
Zicht- en depositorekeningen
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834.908

% van het bestaande totaal
34,15
22,70
20,27
20,24
14,28
11,14
10,58
10,54
10,10
10,00
8,99
6,92
5,56
4,50
4,23
3,34
3,08
2,90
1,97
1,96
1,83
1,70
1,34
1,17
1,04
1,10
1,06
0,85
0,63
0,30
-

Explanatory note
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.

created by extending credit to companies based in highrisk countries with an unstable economic and political
climate, for the MFI Loan Portfolio (participation in microfinance 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.

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

V O L K S V E R M O G E N

II. STATEMENT OF FINANCIAL FIXED ASSETS
Acquisition value
1. Book value at the end of
the previous financial year
2. Changes during the financial year
3. Book value on the balance
sheet date

33.999.604
3.590.946
37.590.550
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Detail Financial Fixed Assets
Company name
Coöperatieve Het Volk
vdk bank
De Schoring
Centrale voor Huisvesting
AAC (African Agricultural Capital)
Volkshaard
AAC preferente aandelen
Domalians
Solergie
Sorimmo
Proempresa
Impulse
Rural Impulse Fund
Baekeland II
Fair Trade Access Fund
Incofin
Mezzanine Partners 2
African Drive
Fortino Capital
Agrif
Progresemos
Smartfin Ventures
Smartfin Capital
DG Infra Yield
Pharmafluidics
eCapital IV Technologiefonds
Inclusio
Qbic II Fund
Gimv Health & Care
Edrip Biodiscover y 5
Hef boom
Arcopar

III. STATEMENT OF INVESTMENTS

Number of shares or share certificates
4.588
11.356
150
850
1.714
1.624
6.298
9.985
3.000
2.500
564.038
788
5.000
500.000
5.000
580
1.250
40
11.540
4.905
158.039
62.500
500
182.101
9.588
562.819
3.024
1.250
85.544
24
2.250
14
Amount

3.333 Ageas shares

130.995

5.097 Befimmo shares

247.459

4.080 Cofinimmo shares

442.680

8.500 Elia shares
3.750 Fluxys shares
3.400 GBL shares
18.402 GIMV shares

248.195
91.875
255.000
721.042

3.100 KBC shares

175.708

4.100 KBC Ancora shares

152.684

90 Nationale Bank België shares

216.900

15.100 Proximus shares

% of current total
34,15
22,70
20,27
20,24
14,28
11,14
10,58
10,54
10,10
10,00
8,99
6,92
5,56
4,50
4,23
3,34
3,08
2,90
1,97
1,96
1,83
1,70
1,34
1,17
1,04
1,10
1,06
0,85
0,63
0,30
-

356.662

Debenture loans

2.830.778

Total

5.869.979

IV. STATEMENT OF DISPOSABLE ASSETS
Current and deposit accounts

834.908
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