Resultaat in €

Cijfertjes

Bedrijfsopbrengsten
Omzet

Trividend sloot 2016 af met een positief resultaat.
Dankzij een werkingssubsidie van de Vlaamse
overheid en enkele betaalde opdrachten werden de werkingskosten in 2016 volledig gedekt.
Dankzij de positieve resultaten op de portefeuille, werd een winst van 85.421 euro geboekt.
Met het Kringloopfonds stapte een belangrijke
aandeelhouder uit het kapitaal van Trividend. Dit
fonds wordt immers vereffend. Dankzij de winst
van het boekjaar en de uitstap aan boekwaarde
door het Kringloopfonds daalt het overgedragen
verlies van Trivdend substantieel.
Door de gerealiseerde exits daalde de waarde
van de portefeuille in 2016. In 2017 werd een
groot deel van deze daling gecompenseerd
door het afronden van aanvragen die in 2016
werden opgestart.

Subsidies
Diverse opbrengsten
Bedrijfskosten
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-2.336
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Andere bedrijfskosten
Resultaten van de portefeuille
Dividenden

Meerwaarden bij realisaties

2016

duurzame wereld werken volgens coöpera-

Financiële opbrengsten (werking)

7.510

3.940

-136

-115

tieve principes

2015

2016

2.427.500

1.978.000

700.772

512.565

Uitgiftepremies

2.752

2.875

- Participaties bij klanten

650.672

462.365

Reserves

9.000

9.000

50.100

50.200

Overgedragen verlies

-714.997

-499.076

Voorschot aan de vennoten

-319.500

Vlottende Activa
Vorderingen op meer dan één jaar

330.164

323.022

Schulden

- Leningen aan klanten

330.164

323.022

Schulden op meer dan één jaar

Vorderingen op ten hoogste één jaar

117.420

118.578

Schulden op ten hoogste één jaar

- Leningen aan klanten

69.651

83.340

- Handels-en overige vorderingen

47.769

35.238

422.626

664.046

2.284

5.920

Overlopende rekeningen
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Onze partners

trividend.be

Financiële Vaste Activa
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Aanvraagproces
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Financiële kosten (werking)
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Netto bijkomende waardeverminderingen

Vaste Activa
Materiële Vaste Activa

2016

-153.261

Diensten en diverse goederen

Balans in €

2015

Bouwen aan duurzaam
JAARVERSLAG 2016

Wat was belangrijk in 2016
ge randvoorwaarden voor toekomstige groei. We bouwden
een nieuwe website en zetten in op het versterken van ons
netwerk. Zo willen we sociaal ondernemers helpen in hun
zoektocht naar de juiste financiering. Ook een inventarisatie
van de beschikbare financieringsmogelijkheden samen met
Hefboom draagt bij tot deze doelstelling.
Ten slotte werd ook gewerkt aan de financiële gezondheid
van de organisatie. De erkenning door Waarborgbeheer nv
is daar een belangrijke stap in. Hierdoor wordt het risico op
de portefeuille beperkt. Bovendien droegen het positieve
operationeel resultaat en het positieve resultaat op de portefeuille bij tot het verbeteren van de financiële situatie van
Trividend.

“

“De achtergestelde lening van
Trividend, hun kennis en
begeleiding op gebied van
sociale economie leverde ons
belangrijke middelen om
Buggybooker te kunnen laten
groeien.”

“

Het sociaal ondernemerschap in Vlaanderen zit duidelijk in
de lift. Naast de klassieke sociale economie en coöperaties,
ontstaan er ook veel nieuwe sociale ondernemingen. Allen
ondernemen zij om maatschappelijke problemen op te
lossen. Een duurzaam verdienmodel is immers ideaal om
impact te realiseren.
Trividend helpt sociaal ondernemers bij het realiseren van
hun plannen door het verschaffen van risicokapitaal. In 2016
hield Trividend een 30-tal intakegesprekken. Uiteindelijk werden slechts 2 financieringen afgerond. Oud Wijzer ontwikkelt projecten om oudere kunstenaars aan werk te helpen.
Buggybooker zet in op duurzame mobiliteit via het aanbieden van deelbuggy’s. Trividend rondde ook investeringen in
Eurabo, Debu(u)t en Urban Product succesvol af.
Daarnaast werd hard gewerkt aan het creëren van de nodi-
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Buggybooker
Frank
Verheijden

Buggybooker

Eurabo

Buggybooker is een buggyservice voor gezinnen en grootouders met (klein)kinderen van 1
tot 5 jaar. Zij kunnen een buggy lenen wanneer
ze in de stad aankomen met de trein, bus of
fiets. Zo wordt de duurzame mobiliteit in en
rond de stadsomgeving gefaciliteerd. Er rijden
al zo’n 100 buggy’s rond in vijftien steden, gemeenten en bedrijven. Met een achtergestelde
lening van 50.000 euro kreeg de onderneming
de kans om zijn activiteiten verder te ontwikkelen.
Intussen is Buggybooker geëvolueerd naar een
breder concept waarbij oprichter Frank Verheijden samen met anderen werkt aan diverse
projecten rond lokale leefbaarheid.
www.buggybooker.com
www.lucaconcept.be

In 2010 kocht Trividend voor 150.000 euro
coöperatieve aandelen in Eurabo Deze
organisatie verkoopt kwalitatief bio-ecologisch hout en isolatiemateriaal, gekoppeld
aan deskundig advies. Peter Suys, gedelegeerd bestuurder, spreekt: “Met de middelen
van Trividend kon Eurabo een betekenisvolle stap
voorwaarts zetten in haar streven om duurzamere
materialen tot een haalbare keuze te maken voor
diverse aannemers, architecten, handelaars en
consumenten”. Naast een groei in het aanbod,
kon een tweede vestiging in Gent geopend worden. Dankzij de goede resultaten van Eurabo kon
Trividend na zes jaar uitstappen met een mooie
meerwaarde. Deze meerwaarde zal Trividend in
2017 herinvesteren in de sociale economie.
www.eurabo.be

Eurabo
Peter
Suys

Debuut

Oud Wijzer

Debuut is een activiteitencoöperatie uit Brussel. Debuut helpt gemotiveerde

Oud Wijzer vzw wil het talent en vakmanschap van vijftigplussers uit de

werkzoekenden om te starten als ondernemer. In de voorbije 10 jaar kon

culturele en creatieve sector ten dienste stellen van de samenleving.

Debuut tot twee maal toe rekenen op Trividend voor een kapitaalsparticipa-

Met een achtergestelde lening van 50.000 euro van Trividend kan de

tie van 10.000 euro. Met deze kapitaalsinbreng kon Debuut zijn activiteiten

organisatie zijn activiteiten en projecten verder ontwikkelen en realise-

in Brussel verder ontplooien. Dit leidde in 2010 tot een meer gestructureer-

ren.

de samenwerking met twee andere Brusselse activiteiten coöperaties, Ba-

Oud Wijzer organiseert onder meer workshops met ervaren kunste-

ticrea en Bruxelles-Emergences. Met de oprichting van Job Yourself wordt

naars. Zo lanceerde de onderneming in 2016, Kunst als Kracht. Dit

een platform aangeboden aan al wie plannen heeft om zijn eigen job te

artistiek hersteltraject, geleid door de kunstenaars Kris Fierens en Tinka

creëren. Terwijl kandidaten hun ondernemersproject testen in een veilige

Pittoors, geeft herstellende kankerpatiënten de mogelijkheid hun geest

omgeving, behouden ze hun uitkering en krijgen ze coaching. Een formule

te laten revalideren via het maken van een kunstwerk. De kracht van

die werkt. In 2016 droeg Trividend haar aandelen over aan CityDev, dat Job

kunst kan helen. Oud Wijzer zet ook in op het doorgeven van expertise

Yourself zal ondersteunen bij de volgende fase van zijn ontwikkeling.
www.jyb.be

aan volgende generaties.
www.oudwijzer.be

