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GIMV: verslag analistenvergadering resultaten 2015/16 (20 mei 2016) 
 

 
Resultaten 
GIMV heeft een sterk resultaat neergezet in het boekjaar 2015/16, net zoals in het vorige 
boekjaar 2014/15. Het netto resultaat kwam licht hoger uit (+0,9%), per aandeel was er een lichte 
daling van -0,2% door een toename van het aantal uitstaande aandelen (keuzedividend). De 
samenstelling van dat resultaat verschilt wel in belangrijke mate tussen de 2 jaren. Zo werden er 
in 2014/15 meer meerwaarden gerealiseerd, in 2015/16 waren er dan weer meer niet-
gerealiseerde meerwaarden.  
Die niet-gerealiseerde meerwaarden zijn voor een deel afkomstig van de verkoop van het belang 
in Punch Powertrain, een verkoop die nog officieel afgerond moet worden, maar waar nu al zicht 
is op de meerwaarde. In het boekjaar 2016/17 zal nog een deel van die meerwaarde geboekt 
worden. Het andere element dat leidt tot belangrijke niet-gerealiseerde meerwaarden, is functie 
van de groei van de bedrijven in portefeuille. Zo kenden die bedrijven een gemiddelde omzetgroei 
van 12% en een toename van de EBITDA met 25%. Die omzetgroei is breed gedragen, 75% van 
de bedrijven in de portefeuille zagen hun omzet stijgen.  
Het feit dat het merendeel van het resultaat afkomstig is van gerealiseerde meerwaarden (door 
effectieve verkopen) en van de groei van de bedrijven in de portefeuille, is een heel belangrijk 
element in de beoordeling van de prestatie van de GIMV. Die waardegroei is immers totaal 
onafhankelijk geweest van een aanpassing van de waarderingsmultiple, die bleef immers 
ongewijzigd op 6,7 keer de EBITDA en dit is na toepassing van een discount van 26%! 
 

(miljoen euro) 14/15 15/16 Δ15/16
Opbrengsten 278,763 266,897 -4,3%

o.a. gerealiseerde meerwaarden 102,572 70,533
o.a. niet-gerealiseerde meerwaarden 45,901 88,710

Operationeel resultaat 143,883 150,752 4,8%
Netto resultaat, deel groep 135,991 137,175 0,9%
Winst per aandeel 5,40 5,39 -0,2%
Brutodividend 2,45 2,45 0,0%
Eigen vermogen per aandeel 42,97 45,93 6,9%  

 
Het eigen vermogen, zeg maar de intrinsieke waarde van de groep, steeg 6,9% van 42,97 tot 
45,93 euro per aandeel. Om de jaarreturn te bekomen, moet hierbij ook nog het brutodividend 
van 2,45 euro geteld worden.  
Wat de prestaties betreft, kunnen we nog meegeven dat GIMV over dit boekjaar een rendement 
op het eigen vermogen van 12,6% realiseerde. Op de portefeuille zelf is er een rendement van 
20%. Een andere parameter die GIMV nog meegeeft, is de gemiddelde gerealiseerde 
meerwaarde op de investeringen die de deur uitgingen. Dat is ongeveer 43% over de periode dat 
de investering in bezit was. Het gemiddelde over de laatste 10 jaar is ongeveer 50%. Het 
boekjaar 2010/11 was een positieve uitschieter met meer dan 120%, in het jaar 2013/14 werd het 
minst gescoord met ongeveer +10%.  
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Investeringen/desinvesteringen 
In dit boekjaar investeerde GIMV een bedrag van 130,2 miljoen euro (in totaal 162,5 miljoen euro 
met investeringen in co-investeringsfondsen), de 2e helft van het boekjaar kende dus een 
gevoelige versnelling van de investeringsactiviteit (slechts 20,1 miljoen euro in 1e jaarhelft). Voor 
een overzicht van de belangrijkste investeringen verwijzen we naar onze bijdrage in het recentste 
nummer van Beste Belegger.   
 
Tegenover deze investeringen stonden er voor 227,2 miljoen euro rechtstreekse 
desinvesteringen, evenals voor 76,3 miljoen euro desinvesteringen door de co-
investeringsfondsen. GIMV kan dus duidelijk profiteren van het goede exit-momentum en de 
hoge liquiditeit in de markt. We moeten er wel aan toevoegen dat er in het boekjaar 2014/15 voor 
332 miljoen euro verkocht is geweest (+35,5 miljoen euro uit co-investeringsfondsen). In dit 
boekjaar verkocht GIMV haar participaties in Acertys, BrandAlley, Datacontact, Easyvoyage, 
Essar Ports, Maes Compressoren, McPhy, Numac, Prosonix, ProxiAD, VCST, Xeikon en XL 
Video. Tevens werd een deel van het belang  
 
Op het einde van het boekjaar had GIMV een cashpositie van 184 miljoen euro, in feite niet 
overdreven, veel rekening houdend met een dividenduitkering van afgerond 60 miljoen euro. 
 
 

Wat kunnen we besluiten?  
- GIMV profiteert van het gunstige financiële klimaat via diverse verkopen 
- Ondanks de hogere waarderingen slaagt GIVM erin voldoende aantrekkelijke 

investeringsobjecten te vinden.   
- De diverse bedrijven in portefeuille kennen een sterke groei, zowel qua omzet als qua 

EBITDA en dat leidt tot hogere waarderingen van de portefeuille. 
- De gehanteerde waarderingsmethode is conservatief door toepassing van een discount van 

26%.  
- Het netto dividendrendement bedraagt 3,6%. Het dividend zal in cash betaald worden en niet 

onder de vorm van een keuzedividend, de onthechting van de coupon vindt plaats op 4 juli 
2016. De betaling is voorzien voor juli 2016.  

- We voorzien geen outperformance op korte termijn, daar de markt zich blind staart op het feit 
dat het aandeel nu met een premie noteert. 

- Op langere termijn verdient dit aandeel een plaats in de portefeuille dankzij de constante 
groei en meerwaarden die gerealiseerd worden, aangevuld met een aantrekkelijk 
dividendrendement.  

 
 
Gert De Mesure (20 mei 2016, koers GIMV:  49,35 euro) 


