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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
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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Van links naar rechts - From left to right: Rein De Tremerie, Michiel Geers, Emmanuel Van Daele, Marc Buysse, Jean-Paul Corin,
Johan De Schamphelaere, Lyliane Hebbrecht, Louis Vervloet, Frans Verheeke, Sofie Baeten, Marc Timbremont, Guido De Wilde,
Hugo De Somviele, Jan Bevernaege, Mario Pauwels, Herman Van de Velde. Niet op de foto - Not in the picture: William Van Erdeghem
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Voorwoord
Geachte Aandeelhouders,
Met dit voorwoord neem ik afscheid als voorzitter en bestuurder van Volksvermogen.
Na een bijna 40 jarig mandaat als bestuurder, waarvan 21 als voorzitter, is het
inderdaad ruim de tijd om deze verantwoordelijkheden aan opvolgers over te dragen.
Dat we tijdens die periode erin slaagden een enigszins ingedommelde maatschappij
om te vormen tot de huidige dynamische investeringsmaatschappij, is voor mij een
grote voldoening en stemt me bijzonder trots.
De ommekeer kwam er definitief in 2003 met een herschikking van de Raad van
Bestuur en de oprichting van een Directiecomité. Doorheen verschillende
reflectiedagen hertekenden we de strategie, formuleerden we onze missie en bouwden we Volksvermogen uit rond drie
strak gedefinieerde pijlers.
Consequent met het eerste luik van onze missie steunden we vdk bank niet alleen door onze participatie systematisch
op te drijven tot de huidige 22,72%, maar ook met en door andere initiatieven, waarvan de financiering van de vdk-prijs
voor Duurzame Ontwikkeling, de meest recente is.
Het tweede luik van onze missie formuleerde de ambitie zowel een portefeuille van Impactinvesteringen als een van
Duurzaam Innovatieve Investeringen op te bouwen. Dit werd voorzichtig maar kordaat uitgewerkt. De
Impactinvesteringen halen nu een gepast niveau waarbij, zowel qua omvang als qua doelstelling, bewust sterk
gediversifieerd werd. Wat de Innovatieve en Duurzame Investeringen betreft, werden eerst duidelijke parameters en
criteria vastgelegd. Binnen deze limieten werden de voorbije jaren voorzichtige stappen gezet om een zo
gediversifieerd en gespreid mogelijke portefeuille uit te bouwen. Onverhoopt mochten we in het voorbije boekjaar al de
eerste vruchten van dat beleid plukken. Dit is een stimulans om op dezelfde manier verder te werken.
Het laatste deel van onze missie tenslotte, nl. maatschappelijk relevante projecten steunen, ook dat werd in de laatste
boekjaren op een deskundige manier uitgewerkt.
Zeer bewust heb ik in de vorige paragrafen steeds het woord “we” gebruikt. Zonder de kritisch sympathiserende steun
immers van de collega’s van de Raad van Bestuur en het Directie Comité, was deze revitalisatie van onze maatschappij
nooit gelukt. Voor de goede geest en de bijzonder mooie verstandhouding wil ik alle collega’s bestuurders en leden
van het Directiecomité zeer hartelijk danken. Dit maakte het voorzitterschap tot een aangename job.
Dat onze maatschappij zo succesvol een nieuwe leven vond, is voor een zeer groot deel te danken aan de gulle
medewerking die ik kreeg. In het bijzonder wil ik Michiel Geers welgemeend danken om zijn permanente inzet en kalm
doorzettingsvermogen, waardoor mijn eerder nonchalante stijl, de juiste correctie kreeg. Rein De Tremerie verdient mijn
dank voor de manier waarop zij de laatste jaren het engagement geformuleerd in het derde luik van onze missie
uitbouwde. Ook houd ik eraan Hugo De Somviele te bedanken voor de tactvolle manier, waarop hij als gedelegeerd
bestuurder steeds ten dienste stond van onze vennootschap.
Jullie allen, bestuurders, medewerkers, aandeelhouders wens ik tenslotte het allerbeste in de overtuiging dat
Volksvermogen, onze negentigjarige maatschappij, met jullie steun een mooie toekomst tegemoet gaat.
29 januari 2020
Frans Verheeke
Voorzitter
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Foreword
Dear Shareholders,
With this foreword I am bidding you farewell as chairman and director of Volksvermogen. After almost 40 years’
mandate as a director, and as chairman for 21 of those, it is ample time to pass these responsibilities on to my
successors. The fact that, in that time, we have managed to shape a slightly sleepy company into the dynamic
investment company it is today, gives me great satisfaction and makes me especially proud.
The turning point finally came in 2003 with the Board of Directors reshuffle and the establishment of a management
committee. Over several reflection days, we redefined our strategy, drew up our mission and expanded Volksvermogen
around three clearly defined pillars.
Consequently, with the first part of our mission we didn’t just support vdk bank by systematically increasing our
participation to the current 22.72%, but also through other initiatives, of which financing the vdk award for Sustainable
Development is the most recent.
The second part of our mission expressed the ambition to build a portfolio of Impact Investments as well as one for
Sustainable Innovative Investments. This was planned carefully but boldly. The Impact Investments are now reaching a
suitable level and are being diversified, both in terms of scope and objectives. With regard the Innovative and
Sustainable investments, clear parameters and criteria were set first. Within these limits, careful steps have been taken
over the past few years, to build up a portfolio that is as diverse and varied as possible. Unexpectedly, we were already
able to reap the first benefits of that policy in the last financial year. This is an incentive to continue working in the same
way.
Finally, the last part of our mission, namely to support socially relevant projects, has also been planned expertly over
the last few financial years.
I have very consciously used the word “we” in the previous paragraphs. Without the constant critical and sympathetic
support of my colleagues on the Board of Directors and the Management Committee, this regeneration of our company
would never have worked. For their great minds and exceptionally good understanding, I would like to extend my
heartfelt thanks to all of my fellow directors and members of the management committee. This has made my
chairmanship a very enjoyable job.
The fact that our company has been so successful in finding a new lease of life, is largely thanks to the generous
assistance I received. In particular, I would like to thank Michiel Geers for his unending commitment and calm
perseverance, which gave my rather nonchalant style the adjustment it needed. Rein De Tremerie deserves my
gratitude for the way in which, over the last few years, she has formulated commitment in the third part of our mission to
expand. I would also like thank Hugo De Somviele, for the tactful way in which he, as the delegated director, has always
served our company.
Finally, I wish all of you, directors, colleagues and shareholders, the very best and I am convinced that with your
support, Volksvermogen, our ninety-year-old company has a beautiful future ahead.
29 January 2020
Frans Verheeke
Chairman
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40 jaar Frans Verheeke
@ Volksvermogen
Een woord van dank bij het afscheid van Frans Verheeke als voorzitter van
Volksvermogen. Een unieke gelegenheid, niet evident.
In het jaar waarin Volksvermogen 90 jaar bestaat, neemt Frans na bijna 40
jaar afscheid. Frans was directeur, afgevaardigd bestuurder, voorzitter van
de raad van bestuur en voorzitter van het directiecomité.
Afscheid nemen van iemand is niet gemakkelijk, er een verhaal bij vertellen
ook niet. Als je te hard je best doet, klinkt dat vrij vlug ‘melig’; te sec of
te gewoon doet dan weer tekort aan de persoon die Frans
Verheeke is.
Er is veel gebeurd tussen 1980 en nu. Incofin is belangrijk in dit
verhaal. Het is een getuigenis van het engagement van Frans, met
zorg ook voor wie het minder goed heeft of minder kansen had.
Ook het internationale aspect is daarin van belang.
Volksvermogen is verder kunnen groeien. We hebben samen met
het directiecomité de missie, visie, strategie en doelstellingen vastgelegd. Onder het voorzitterschap van Frans werden de drie pijlers
sterk uitgebouwd. Volksvermogen is zo een investeringsmaatschappij geworden, waarin de focus niet alleen op het financiële
was gericht. Ook nieuwe innovatieve ondernemingen, investeringen met maatschappelijke impact, projecten zonder financiële
return maar met een maatschappelijke meerwaarde én de ondersteuning van vdk bank. De rol van Frans in het verhaal van vdk
bank is cruciaal geweest.
Frans is een man die geenszins de confrontatie schuwt, die gedreven
volhardt om zijn doel te bereiken maar die constant, al zou je dat misschien op het eerste zicht niet denken, op zoek is naar cohesie en
bemiddelend en verbindend werkt. Een netwerker avant la lettre.
Keihard in de business, maar met het hart op juiste plaats.
Te bewonderen, omdat hij wars van alles, rebels kon doorgaan.
Een strateeg. Samenwerken met Frans is boeiend en leerrijk.
Frans leer je slechts beetje bij beetje persoonlijk kennen, alhoewel kennen
misschien niet het juiste woord is, daarvoor is zijn ‘gelaagdheid’ te groot.
Frans is een familieman. Lina, de kinderen en kleinkinderen nemen een
grote plaats in, hij kan er steeds liefdevol over praten. Kunst, muziek, boeken, reizen,… een man van vele werelden.
Frans is er ook in geslaagd om de draad van de belangen van elkeen, de
samenhang én de vriendschap te spinnen en te weven tot een ‘kostbaar
solidair weefsel’.
Frans is een man, om het met de woorden van een collega-bestuurder te
zeggen, ‘met vele, zelfs uitzonderlijke gaven’.
Bedankt !
REIN DE TREMERIE
Ondervoorzitter Volksvermogen
Namens het directiecomité en de raad van bestuur
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A word of thanks as we bid farewell to Frans Verheeke as chairman of
Volksvermogen. A unique opportunity, but not an easy one.
In the year that marks Volksvermogen’s 90 years of existence, Frans is
moving on after almost 40 years. Frans has been a director, managing
director, chairman of the board of directors and chairman of the management committee.
Saying goodbye is never easy, especially when you want to tell a story at
the same time. If I try too hard, it could easily sound ‘corny’, or too dry, or
simply not do justice to the person that Frans Verheeke is.
A lot has happened between 1980 and now. Incofin is an important part of
this story. It has witnessed Frans’s commitment, and his care for those less
fortunate or with fewer opportunities. The international aspect is also
of great importance here.
Volksvermogen has managed to continue to grow. Together with
the management committee, we established our mission, vision,
strategy and objectives. Under Frans’s chairmanship, the three pillars experienced a strong expansion. Consequently,
Volksvermogen became an investment company that focused on
much more than the purely financial. Also new, innovative enterprises, investments with a social impact, projects with no financial
return but with added social value and the support of vdk bank.
Frans played a vital role in the vdk bank story.
Frans is not someone who avoids confrontation. He is driven and
perseveres to reach his goal. And, although you might not see it at
first, he also constantly strives for cohesion and works in a way
that mediates and connects people. He was a networker before
the term even existed. A tough businessman, with his heart in the
right place.
An amazing man, who refused to accept the status quo and was
able to move forward rebelliously. A strategist.
Working with Frans is exciting and educational.
You only get to know Frans personally a little at a time, although “know”
may not be the right word. He has far too many layers for that. Frans is a
family man. Lina, the children and grandchildren occupy a big place in his
heart and he always talks about them with love. Art, music, books, travelling... he is a man of many worlds.
Frans has managed to spin and weave the threads of everyone’s interests,
connections and friendships into a ‘rich solidary tapestry’.
To use the words of one of my fellow colleagues and directors, Frans is a
man “of many exceptional talents”.
Thank you!
REIN DE TREMERIE
Volksvermogen Vice Chairman
On behalf of the management committee and board of directors
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Verslag van
de Raad van Bestuur
Geachte Aandeelhouders,
Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2019 en
vragen wij u uw goedkeuring te willen geven aan de
jaarrekening zoals die werd afgesloten op 31 december
2019.
1. Investeringen per 31.12.2019
Het voorbije boekjaar werd de investeringsportefeuille
verder ontwikkeld, binnen de drie domeinen waarin
Volksvermogen actief is : financiële sector, impactinvesteringen en innovatieve-duurzame investeringen.
a) Financiële sector
Het belang in vdk bank werd licht verhoogd door de
aankoop van 10 aandelen voor 39.517 euro. De
deelneming in vdk bank nam hierdoor toe van 22,70%
naar 22,72%. Bovendien werd aan vdk bank een
achtergestelde lening toegekend van 2 miljoen euro,
waarvan dit boekjaar 680.000 euro werd opgevraagd. Bij
Mezzanine partners 2, een obligatiefonds dat belegt in
achtergestelde leningen, werd geen kapitaal opgevraagd,
enkel bijkomende leningen voor 260.000 euro.

aandeelhouders de opdracht gegeven om een studie te
maken over deze sociale en ontwikkelings-impact, met
focus op de “lessons learnt”, en de bijdrage aan de
ontwikkeling van gelijkaardige landbouwfondsen in de
regio.
Ten tweede werd ingetekend voor 199.546 euro op een
kapitaalsverhoging van Trividend.
Trividend investeert kapitaal en achtergestelde leningen in
sociaal en maatschappelijk bewogen ondernemingen en
organisaties in België, en beoogt zowel een evenwichtig
financieel als maatschappelijk rendement.
Ondernemingen met een focus op tewerkstelling van
kansengroepen zijn de kerndoelgroep, maar daarnaast
kan ook geïnvesteerd worden in bedrijven die
maatschappelijk verantwoord, duurzaam en sociaal
innoverend willen ondernemen. Voorbeelden zijn De
Wassende Maan (biodynamisch landbouwbedrijf dat
mensen met een beperking tewerkstelt), Cyclobility (fietsleasing), HNST (jeans-recyclage), …

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

Daarnaast werd voor 182.385 euro kapitaal opgevraagd bij
Inclusio, actief in de private sociale huisvesting in België,
voor 143.424 euro deelgenomen aan de
kapitaalsverhoging bij Domalians, actief in de sociale
huisvesting regio Parijs, en 54.568 euro opgevraagd door
agRIF, een investeringsfonds actief in landbouw- en
microfinanciering in ontwikkelingslanden.

Het landbouwfonds African Agricultural Capital (A.A.C),
actief in Oost-Afrika, werd na de succesvolle verkoop van
de laatste participatie Africado, afgesloten. Het resterend
kapitaal werd terugbetaald waardoor, in combinatie met in
vorige boekjaren aangelegde waardeverminderingen,
netto een positief resultaat gerealiseerd werd van 185.626
euro. Volksvermogen was samen met Gatsby,
aandeelhouder in A.A.C sinds 2006. Het fonds
investeerde in totaal in 16 innovatieve landbouwbedrijven,
waarbij het niet alleen een financieel rendement
nastreefde, maar tevens een sociale impact realiseerde
voor alle stakeholders van de landbouwindustrie in OostAfrika. Er werd door de fondsmanager en de

In lijn met het investeringsbeleid goedgekeurd door de
Raad van Bestuur, werden nieuwe leningen toegekend
aan de microfinancieringsinstellingen KMF in Kazakhstan
en Maquita in Ecuador, beide voor 0,9 miljoen euro. Er
werd een lening toegekend van 165.000 euro aan African
Drive in Benin, voor de financiering en uitbouw van de
busvloot.
De leningen aan KIF, Timor Leste van 0,8 miljoen euro en
aan Rural Impulse Fund II van 1 miljoen euro werden
terugbetaald. Het saldo van de lening aan Mucel FTBC in
Togo van 100.000 euro werd volledig afgewaardeerd,
gezien er nog weinig kans is dat deze vordering zal
worden terugbetaald.
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c) Innovatieve-duurzame investeringen
Bij de innovatieve-duurzame investeringen, noteerden we
een nieuwe toezegging van 1.000.000 euro voor Smartfin
Capital II. Dit technologiefonds richt zich op Europese
groeibedrijven, en heeft een toegezegd kapitaal van in
totaal 238 miljoen euro. Er werd in 2019 een eerste
bedrag van 100.000 euro opgevraagd.
Daarnaast waren er opvragingen onder bestaande
toezeggingen : 220.000 euro voor het biotech fonds
Biodiscovery 5; 83.754 euro voor het Duitse
technologiefonds eCapital IV; 50.000 euro voor Qbic II en
37.500 euro voor Smartfin Ventures, en participeerden we
pro rata in de kapitaalsverhoging bij Pharmafluidics voor
21.679 euro.
Twee van de fondsen waarin Volksvermogen investeert,
Smartfin Capital I en Fortino Capital I, konden dankzij
enkele uiterst succesvolle exits, al een deel van het
geïnvesteerde kapitaal laten terugvloeien naar de
aandeelhouders. Fortino keerde 863.465 euro uit als
kapitaalsvermindering, terwijl Smartfin 211.293 euro netto
uitkeerde als kapitaal en 358.011 euro als dividend.
Er werd tot slot een achtergestelde lening toegekend van
100.000 euro aan Mind4Energy, een Gents bedrijf actief in
de hernieuwbare energie. Het bedrijf heeft een software
ontwikkeld voor het dynamisch beheer van grote
zonneparken.
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 voorziening aangelegd van 1% op de waarde
van de portfolio. In plaats van 5%, wordt deze voorziening
vanaf dit boekjaar opgebouwd tot 10% is bereikt. Deze
verhoging wordt ingegeven door het feit dat de
verzekering voor politiek risico bij Credendo werd
stopgezet voor nieuwe investeringen. Per einde boekjaar
is deze 10% 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
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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.
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.
Ook hier werd het maximum percentage dit boekjaar
verhoogd van 5 naar 10%, gezien het risicoprofiel van dit
type investeringen. Per einde boekjaar is deze 10%
volledig geprovisioneerd.					
			
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.
Er werden na het einde van het boekjaar geen belangrijke
gebeurtenissen met een impact op de cijfers van 2019
genoteerd en er is geen informatie te melden omtrent de
werkzaamheden op het gebied van onderzoek &
ontwikkeling.
2. Balans en resultatenrekening per 31.12.2019
De rubriek materiële vaste activa daalt met 114.812 euro tot
1.446.536 euro door geboekte afschrijvingen.
De post financiële vaste activa nam in de loop van het
verslagjaar licht af met 36.739 euro tot 37.553.811 euro, ten
gevolge van boven vermelde investeringen en
terugbetalingen uit de innovatieve duurzame
investeringsfondsen.
De vorderingen op lange en korte termijn dalen met
1.349.704 euro tot 7.685.358 euro, vnl. door de
terugbetaling van de lening van Rural Impulse Fund II.
De rubriek geldbeleggingen daalt met 304.301 euro tot
5.565.678 euro door op vervaldag terugbetaalde
obligatieleningen. Deze rubriek omvat een
aandelenportefeuille van 3.212.986 euro en
obligatiebeleggingen voor 2.352.692 euro. De
beschikbare waarden – tegoeden op zicht en deposito –
bedragen 2.213.021 euro ten opzichte van 834.908 euro
vorig boekjaar. De overlopende activa van 208.247 euro
zijn in hoofdzaak te ontvangen intresten.
Langs de passiefzijde noteren we een eigen vermogen
van 52.506.447 euro, voorzieningen voor risico’s en
kosten van 1.365.081 euro, en uitstaande schulden op ten
hoogste één jaar voor 770.337 euro. Deze laatste post

omvat te betalen dividenden en leveranciers. Het krediet
van 2 miljoen euro werd terugbetaald tijdens het boekjaar
uit beschikbare liquiditeiten. De kredietlijn van 4 miljoen
euro blijft behouden.
Het balanstotaal dat hieruit voortvloeit bedraagt
54.672.651 euro, een daling met 1%.

In de resultatenrekening zijn de financiële opbrengsten de
belangrijkste component met een bedrag van 3.269.883
euro. Grootste elementen in deze rubriek zijn de
opbrengsten uit financiële vaste activa voor
2.101.476 euro, ontvangen intresten voor 494.634 euro en
een terugname waardevermindering op aandelen voor
477.340 euro betreffende A.A.C.
De bedrijfskosten bedragen 1.390.233 euro en de
financiële kosten 317.866 euro. Deze laatste post omvat
een gerealiseerde minwaarde van 291.714 euro voor
A.A.C.
Na verwerking van de belasting, resulteert dit in een winst
van het boekjaar van 1.641.749 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 2.306.447 euro - zijnde
1.641.749 euro resultaat van het boekjaar en 664.698 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
39.800.000 euro naar 40.900.000 euro, door toevoeging van 1.100.000 euro aan de reserves
- Het resterend saldo ten bedrage van 606.447 euro
over te dragen naar volgend boekjaar.
Als u akkoord gaat met deze winstverdeling zal vanaf
dinsdag 3 maart 2020 het dividend van 20 euro bruto
betaalbaar worden gesteld (coupon nr. 13).

4. Benoemingen
De heer Frans Verheeke stelt zijn mandaat als bestuurder
en als voorzitter van de Raad van Bestuur ter beschikking.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om het
ontslag van de heer Frans Verheeke als bestuurder te
aanvaarden.
De heer Verheeke trad op 28 maart 1980 toe tot de Raad
van Bestuur en werd benoemd tot voorzitter op 27 maart
1998. Ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van
21 januari 2004 werd de heer Verheeke benoemd tot
voorzitter van het Directiecomité, welk mandaat hij tevens
ter beschikking stelt.		
Onder zijn professionele en dynamische leiding groeide
Volksvermogen uit van een passieve holding tot een actief
geregisseerde investeringsmaatschappij, met focus op de
financiële sector, de impact-investeringen en de
innovatieve-duurzame investeringen.			
Als blijk van erkentelijkheid voor deze grote verdiensten
en realisaties, besliste de Raad van Bestuur aan
de heer Verheeke de titel van erevoorzitter van de Raad
van Bestuur toe te kennen.				
De Raad van Bestuur besliste eveneens om met ingang
van 29 februari de heer Johan De Schamphelaere te
benoemen als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur
en van het Directiecomité.
Het bestuursmandaat van mevrouw Lyliane Hebbrecht
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
de heer Michiel Geers als bestuurder te benoemen voor
de statutaire periode van zes jaar.
De Raad van Bestuur besliste om, onder voorbehoud van
zijn benoeming tot bestuurder door de Algemene
Vergadering, de heer Michiel Geers met ingang van
29 februari te benoemen als gedelegeerd bestuurder, in
opvolging van de heer Hugo De Somviele.
De Raad van Bestuur wenst de heer De Somviele
uitdrukkelijk te bedanken voor de geleverde inspanningen
als gedelegeerd bestuurder sinds het begin van zijn
mandaat in 2002. De heer De Somviele blijft zijn lopende
mandaat als bestuurder uitoefenen.
						
							
29 januari 2020
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Report by
the Board of Directors
Dear Shareholders,
We are pleased to report to you on the 2019 financial year
and ask you to approve the annual statement of accounts
as established on 31 December 2019.
1. Investments as at 31/12/2019
In the previous financial year, the investment portfolio was
developed further within the three areas in which
Volksvermogen operates: financial sector, impact
investments, and innovative and sustainable investments.
a) Financial sector
The stake in vdk bank was increased slightly through the
purchase of 10 shares for EUR 39,517. This increased the
investment in vdk bank from 22.70% to 22.72%. In
addition, a subordinated loan of EUR 2 million was
granted to vdk bank, of which EUR 680,000 was
withdrawn this financial year. With Mezzanine partners 2,
a bond fund that invests in subordinated loans, no capital
was withdrawn, just additional loans were taken out for
EUR 260,000.
b) Impact investments
In the “social impact” sector, we wish to record two major
transactions.
The agricultural fund African Agricultural Capital (A.A.C),
operating in East Africa, was closed following the
successful sale of the last shareholding, Africado. The
remaining capital was repaid, which, combined with
impairments recognised in previous financial years,
resulted in a positive net result of EUR 185,626.
Volksvermogen, together with Gatsby, had been a
shareholder in A.A.C since 2006. The fund invested in 16
innovative agricultural businesses in total, not just
pursuing a financial return but also realising a social
impact for all the stakeholders of the agriculture industry
in East Africa. The fund manager and the shareholders
commissioned a study of this social and developmental

impact, focusing on the lessons learnt and the
contribution to the development of similar agricultural
funds in the region.
Secondly, for EUR 199,546, Volksvermogen subscribed to
an increase in the capital of Trividend.
Trividend invests capital and subordinated loans in
socially progressive enterprises and organisations in
Belgium, and targets a balanced financial and social
return. Enterprises that focus on employment for
disadvantaged groups are the core target group, but
Trividend can also invest in companies which are keen to
embrace corporate social responsibility as well as
sustainable and social innovation. Examples include De
Wassende Maan (biodynamic agricultural business which
employs people with a disability), Cyclobility (bicycle
leasing) and HNST ( jeans recycling).
In addition, capital amounting to EUR 182,385 was
withdrawn at Inclusio, which is involved in private social
housing in Belgium. Volksvermogen also contributed
EUR 143,424 to the capital increase at Domalians, which is
active in social housing in the Paris region, and EUR
54,568 was withdrawn by agRIF, an investment fund
involved in agricultural finance and microfinance in
developing countries.
In line with the investment policy approved by the Board
of Directors, new loans were granted to the microfinance
institutions KMF in Kazakhstan and Maquita in Ecuador,
both for EUR 0.9 million. A loan of EUR 165,000 was
granted to African Drive in Benin, to finance and expand
the bus fleet.
The loans to KIF in Timor Leste of EUR 0.8 million and to
Rural Impulse Fund II of EUR 1 million were repaid. The
balance on the loan to Mucel FTBC in Togo of
EUR 100,000 was written down in full as there is little
chance of this debt being repaid.
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c) Innovative and sustainable investments
With the innovative and sustainable investments, we
recorded a new commitment of EUR 1,000,000 for
Smartfin Capital II. This technology fund is aimed at
European growth companies and has committed capital
totalling EUR 238 million. In 2019, an initial sum of
EUR 100,000 was withdrawn.
The following withdrawals under existing commitments
were also made: EUR 220,000 for the biotech fund
Biodiscovery 5; EUR 83,754 for the German technology
fund eCapital IV; EUR 50,000 for Qbic II and EUR 37,500
for Smartfin Ventures, and we participated pro rata in the
capital increase at Pharmafluidics in the amount of
EUR 21,679.
Two of the funds in which Volksvermogen invests,
Smartfin Capital I and Fortino Capital I, have already been
able to feed back some of the capital invested to the
shareholders thanks to several extremely successful exits.
Fortino paid out EUR 863,465 as a capital reduction,
while Smartfin paid out EUR 211,293 net as capital and
EUR 358,011 in dividends.
Finally, a subordinated loan of EUR 100,000 was granted
to Mind4Energy, a Ghent company involved in renewable
energy. This company has developed software for the
dynamic management of large solar parks.
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
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. From
this financial year onwards, this provision will continue to
be built up until 10% has been reached, rather than 5%.
This increase is motivated by the fact that insurance for
political risk at Credendo has been discontinued for new
investments. At the end of the financial year, this 10% 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
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rate. The loan to Microcred in XOF was not hedged due
to the fixed parity with the euro.
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. Here too the
maximum percentage was increased this financial year
from 5% to 10% in view of the risk profile of this type of
investment. At the end of the financial year, this 10% 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 2019 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
31/12/2019
Fixed tangible assets decreased by EUR 114,812 to
EUR 1,446,536 due to booked depreciations.
Over the course of the reporting year, the fixed financial
assets line item was down slightly by EUR 36,739 to
EUR 37,553,811 as a result of the aforementioned
investments and repayments from the innovative
sustainable investment funds.
Long-term and short-term receivables fell by
EUR 1,349,704 to EUR 7,685,358, mainly due to the
repayment of the Rural Impulse Fund II loan.
Cash investments decreased by EUR 304,301 to
EUR 5,565,678 due to bond loan repayments on the
maturity date. This section includes a share portfolio of
EUR 3,212,986 and bond investments for EUR 2,352,692.
Disposable assets – current and deposit accounts – total
EUR 2,213,021, as compared to EUR 834,908 for the
previous financial year. Assets of EUR 208,247 carried
forward consist principally of interest receivable.
On the liabilities side, we note that the company has a
total capital of EUR 52,506,447, provisions for risks and
charges of EUR 1,365,081, and outstanding debts payable
within one year of EUR 770,337. The latter item includes
payable dividends and suppliers.

The loan of EUR 2 million was repaid out of available
liquid assets during the financial year. The credit line of
EUR 4 million was retained.
The resulting balance sheet total is EUR 54,672,651,
down 1%.
In the profit and loss statement, the financial income is
the main component, amounting to EUR 3,269,883. The
main elements in this section are the proceeds from fixed
financial assets of EUR 2,101,476, interest income received
of EUR 494,634 and a reversal of the impairment on
shares totalling EUR 477,340 relating to A.A.C.
The operating expenses amount to EUR 1,390,233 and
the financial costs to EUR 317,866. The latter item includes
a realised loss of EUR 291,714 for A.A.C.
After taxes, this results in a profit of EUR 1,641,749 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 2,306,447 - i.e.
EUR 1,641,749 profit for the financial year and
EUR 664,698 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 39,800,000 to
EUR 40,900,000 by adding EUR 1,100,000 to the
reserves;
- carry forward the remaining balance of EUR 606,447 to
the following financial year.
If you agree to this profit allocation, the dividend of
EUR 20 gross (coupon no. 13) will be payable as from
Tuesday, 3 March 2020.

4. Appointments
Mr Frans Verheeke is resigning from his position as
director and Chairman of the Board of Directors. It is
hereby proposed to the General Meeting of Shareholders
that it should accept Frans Verheeke’s resignation as
director.
Mr Verheeke joined the Board of Directors on 28 March
1980 and was appointed as its Chairman on 27 March
1998. Following a decision by the Board of Directors on
21 January 2004, Mr Verheeke was appointed as
Chairman of the Executive Committee, a position from
which he is also resigning.
Under his professional and dynamic leadership,
Volksvermogen has grown from a passive holding
company into an actively managed investment company,
focusing on the financial sector, impact investments, and
innovative and sustainable investments.
As a token of our gratitude for these notable merits and
achievements, the Board of Directors has decided to
bestow on Mr Verheeke the title of Honorary Chairman of
the Board of Directors.
The Board of Directors has also decided to appoint
Mr Johan De Schamphelaere as the new Chairman of the
Board of Directors and of the Executive Committee with
effect from 29 February.
The director’s mandate of Ms Lyliane Hebbrecht 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 Mr Michiel Geers as a director for
the period of six years provided for in the Articles of
Association.
The Board of Directors has decided, subject to his
appointment as director by the General Meeting of
Shareholders, to appoint Mr Michiel Geers as Managing
Director, succeeding Mr Hugo De Somviele, with effect
from 29 February.
The Board of Directors would explicitly like to thank
Mr De Somviele for his efforts as Managing Director since
the beginning of his mandate in 2002. Mr De Somviele
will continue to fulfil his ongoing mandate as director.

29 January 2020
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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 2019
2019

2018

39.000.347

39.151.898

22/27 MATERIELE VASTE ACTIVA

1.446.536

1.561.347

28

37.553.811

37.590.550

15.672.305

16.042.901

4.511.788

7.176.208

A C T I VA
VASTE ACTIVA
FINANCIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
29

VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR

291

Overige vorderingen

4.511.788
3.173.570

40/41 VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
41

Overige vorderingen

7.176.208

3.173.570

1.858.855
1.858.855

50/53 GELDBELEGGINGEN

5.565.678

5.869.979

54/58 LIQUIDE MIDDELEN

2.213.021

834.908

208.247

302.952

54.672.651

55.194.799

2019

2018

52.506.447

51.464.698

490/1 OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL VAN DE ACTIVA

PA S S I VA
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

41.900.000

40.800.000

1.000.000

1.000.000

40.900.000

39.800.000

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
160/5 VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

SCHULDEN
42/48 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

606.447

664.698

1.365.081

872.892

1.365.081

872.892

801.123

2.857.210

770.337

2.819.076

43

Financiële schulden

0

2.000.000

44

Handelsschulden

131.653

180.972

45

Schulden mbt belastingen, bezold. en soc. lasten

25.530

24.950

613.153

613.153

47/48 Overige schulden
492/3 OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL VAN DE PASSIVA

30.786

38.134

54.672.651

55.194.799

VOLKSVERMOGEN NV Jaarverslag • Annual Report 2019

21

22

Resultatenrekening per 31 december 2019
R E S U LTAT E N R E K E N I N G
70/74 Bedrijfsopbrengsten
60/64 Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

2019

2018

80.951

130.136

1.390.233

918.830

-1.309.282

-788.694

3.269.883

2.550.399

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)

317.866

287.030

1.642.735

1.474.675

986

997

1.641.749

1.473.678

2019

2018

2.306.447

2.164.698

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

1.641.749

1.473.678

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

664.698

691.020

TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN

1.100.000

900.000
1.100.000

Aan de overige reserves

900.000

OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES)

606.447

664.698

UIT TE KEREN WINST

600.000

600.000

Vergoeding van het kapitaal

600.000

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.

24

Balance sheet of December 31st, 2019
2019

2018

39.000.347

39.151.898

22/27 TANGIBLE FIXED ASSETS

1.446.536

1.561.347

28

37.553.811

37.590.550

15.672.305

16.042.901

4.511.788

7.176.208

ASSETS
FIXED ASSETS
FINANCIAL FIXED ASSETS

CURRENT ASSETS
29

AMOUNTS RECEIVABLE AFTER MORE THAN 1 YEAR

291

Other amounts receivable

4.511.788

40/41 AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN 1 YEAR
41

Other amounts receivable

7.176.208
3.173.570

3.173.570

1.858.855
1.858.855

50/53 INVESTMENTS

5.565.678

5.869.979

54/58 LIQUID ASSETS

2.213.021

834.908

208.247

302.952

54.672.651

55.194.799

2019

2018

52.506.447

51.464.698

490/1 DEFERRED CHARGES AND ACCRUED INCOME

TOTAL ASSETS

LIABILITIES
EQUITY

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

41.900.000

40.800.000

1.000.000

1.000.000

40.900.000

39.800.000

PROVISIONS AND DEFERRED TAXES
160/5 PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES

LIABILITIES
42/48 AMOUNTS PAYABLE WITHIN 1 YEAR

606.447

664.698

1.365.081

872.892

1.365.081

872.892

801.123

2.857.210

770.337

2.819.076

43

Financial debt

0

2.000.000

44

Trade debts

131.653

180.972

45

Taxation, salaries and social security

25.530

24.950

613.153

613.153

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

TOTAL LIABILITIES

30.786

38.134

54.672.651

55.194.799
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Profit and loss account of December 31st, 2019
2019

P R O F I T A N D LO S S AC C O U N T
70/74 Operating income
60/64 Operating charges
Operating result

2018

80.951

130.136

1.390.233

918.830

-1.309.282

-788.694

3.269.883

2.550.399

317.866

287.030

1.642.735

1.474.675

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

986

997

1.641.749

1.473.678

2019

2018

2.306.447

2.164.698

Profit (or loss) for the year

1.641.749

1.473.678

Profit (or loss) brought forward

664.698

691.020

1.100.000

ALLOCATION TO EQUITY

PROFIT (OR LOSS) TO BE BROUGHT FORWARD

606.447

PROFIT TO BE DISTRIBUTED

600.000

Return on the capital

900.000
1.100.000

To the other reserves

900.000

664.698

600.000
600.000

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 10 % 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 10 % 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 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 10 % 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
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.
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Aanschaffingswaarde
1. Boekwaarde bij het einde
van het vorig boekjaar

37.590.550

2. Mutaties van het boekjaar

-36.739

3. Boekwaarde op balansdatum

37.553.811

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

Aantal aandelen of deelbewijzen
4.588
11.366
150
850
1.714
1.624
18.949
2.500
564.038
466
3.000
788
5.000
500.000
580
1.250
40
11.540
10.019
158.039
100.000
5.000
550
182.101
646.573
4.761
10.808
1.750
85.544
100
46
2.250

Arcopar

14

III. STAAT VAN DE GELDBELEGGINGEN

Bedrag

3.333 aandelen Ageas

175.593

5.266 aandelen Befimmo

284.891

4.080 aandelen Cofinimmo

471.797

9.562 aandelen Elia

308.729

3.400 aandelen GBL

255.000

18.402 aandelen GIMV

721.522

3.100 aandelen KBC

207.886

% van het bestaande totaal
34,15
22,72
20,27
20,24
14,28
11,14
10,15
10,00
8,99
8,42
7,87
6,92
5,56
4,50
3,09
3,08
2,90
1,97
1,96
1,83
1,70
1,42
1,34
1,17
1,10
1,06
1,04
0,85
0,63
0,42
0,30
-

183.516

4.100 aandelen KBC Ancora

218.700

90 aandelen Nationale Bank België

385.352

15.100 aandelen Proximus
Obligatieleningen

2.352.692

Totaal

5.565.678

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

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 10% 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-andloss 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.		

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),
V. Distributable values
a global provision of 1% of the outstanding investment
The distributable values are entered at nominal value.
portfolio is accrued each year until 10 % of the portfolio is
covered.
VI. Amounts payable
The level of this provision can be adjusted on the basis of
These amounts payable are entered at nominal value.
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 10% of the portfolio
is covered.
The amount of this provision may be adjusted based on
historical loss data and/or other risk indicators.

II. STATEMENT OF FINANCIAL FIXED ASSETS
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
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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

37.590.550
-36.739
37.553.811

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

Number of shares or share certificates
4.588
11.366
150
850
1.714
1.624
18.949
2.500
564.038
466
3.000
788
5.000
500.000
580
1.250
40
11.540
10.019
158.039
100.000
5.000
550
182.101
646.573
4.761
10.808
1.750
85.544
100
46
2.250

Arcopar
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III. STATEMENT OF INVESTMENTS

Amount

3.333 Ageas shares

175.593

5.266 Befimmo shares

284.891

4.080 Cofinimmo shares

471.797

9.562 Elia shares

308.729

3.400 GBL shares

255.000

18.402 GIMV shares

721.522

3.100 KBC shares

207.886

% of current total
34,15
22,72
20,27
20,24
14,28
11,14
10,15
10,00
8,99
8,42
7,87
6,92
5,56
4,50
3,09
3,08
2,90
1,97
1,96
1,83
1,70
1,42
1,34
1,17
1,10
1,06
1,04
0,85
0,63
0,42
0,30
-

183.516

4.100 KBC Ancora shares

218.700

90 Nationale Bank België shares

385.352

15.100 Proximus shares
Debenture loans

2.352.692

Total

5.565.678

IV. STATEMENT OF DISPOSABLE ASSETS
Current and deposit accounts
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