Cijfertjes
Trividend sluit 2018 af met een verlies van 62.726 euro,
en dit hoofdzakelijk door het resultaat op de portefeuille.
We zitten in een fase van portefeuille-opbouw, waarbij
waardeverminderingen uit voorzichtigheid al geboekt
worden. Meerwaarden worden pas later geboekt, op
het moment van realisatie. Op 2 deelnemingen en enkele leningen werden waardeverminderingen geboekt voor
in totaal 82.097 euro. De portefeuille bracht ook (rente)
inkomsten op voor 26.272 euro en een aantal participaties biedt perspectief op meerwaarde in de toekomst.
Er waren in 2018 twee exits, met een kleine recuperatie
van een eerdere waardevermindering.
Operationeel werd een beperkt verlies geleden. Dit vooral door voor zekerheid te kiezen in de personeelsbezetting gedurende een overgangsfase.
Dankzij de nieuwe investeringen in 2018, groeide de
portefeuille tot 1,78 miljoen euro.

Balans in €
ACTIVA

2018

2017

Bedrijfsopbrengsten

162.832

158.851

18.493

14.621

142.846

142.898

1.493

1.332

Omzet
Subsidies
Diverse opbrengsten
Bedrijfskosten

-171.201

-158.945

-30.632

-37.980

Bezoldigingen

-139.702

-119.100

Afschrijvingen

0

-846

-868

-1.018

-55.969

18.923

Diensten en diverse goederen

Andere bedrijfskosten
Resultaten van de portefeuille
Dividenden

500

0

Leningintresten

26.272

21.488

Kost co-financiering (SIFO/KLF)

-4.453

-1.864

Meerwaarden bij realisaties

3.809

0

-82.097

-701

1.613

1.792

1720,99

2.132

Financiële kosten (werking)

-87,77

225

Andere uitzonderlijke kosten

-20,16

0

-62.726

20.620

Netto bijkomende waardeverminderingen
Financiële opbrengsten
Financiële opbrengsten (werking)

Resultaat van het boekjaar
2018

2017

Vaste Activa
Materiële Vaste Activa

Resultaat in €

PASSIVA

1.931.513

1.930.753

3.121

3.121

0

0

-513.181

-450.456

407.376

74.830

93.624

82.220

2.157

807

0

Financiële Vaste Activa

606.853

687.864

Uitgiftepremies

- Participaties bij klanten

606.653

637.664

Reserves

200

50.200

Vorderingen op meer dan één jaar

1.006.762

387.807

Schulden

- Leningen aan klanten

1.006.762

387.807

Schulden op meer dan één jaar

Vorderingen op ten hoogste één jaar

211.152

155.284

Schulden op ten hoogste één jaar

- Leningen aan klanten

178.576

103.605

Overlopende rekeningen

- Handels-en overige vorderingen

32.576

51.679

Liquide middelen

98.668

405.961

1.175

4.361

Kapitaal

Overgedragen verlies

1.924.610

1.641.276

Vlottende Activa

Overlopende rekeningen

23

Balanstotaal

investeren • inspireren • innoveren
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De doelgroep
Bedrijven uit de sociale economie,
zoals maatwerkbedrijven, bedrijven
uit de lokale diensteneconomie en
andere bedrijven die tewerkstelling
creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Sociale ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van de
duurzame ontwikkelingsdoelen van
de Verenigde Naties en die, waar
mogelijk, samenwerken met bedrijven die tewerkstelling creëren voor
personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
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Bouwen aan duurzaam
JAARVERSLAG 2018

Trividend in 2018

Trividend
Provincie Antwerpen

De Wassende Maan

2018 was opnieuw een boeiend jaar voor Trividend. We kenden
6 nieuwe leningen toe, converteerden 1 lening in kapitaal en
realiseerden 2 exits, voor een totaal bedrag van bijna 1 miljoen
euro. Qua productie van nieuwe kredieten was dit het tweede
beste jaar sinds de oprichting van Trividend.
Daarnaast kenden we, dankzij de co-financiering van SIFO, een
nieuwe lening toe aan Natuurwerk, die de organisatie de nodige tijd moet bieden om een moeilijke periode af te ronden.
Natuurwerk heeft zich succesvol gespecialiseerd in natuurbeheer met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (lokale
diensteneconomie). DuCoop kreeg een lening voor de verdere
uitbouw van het warmtenet en afvalwaterrecuperatiesysteem dat
in de nieuwe Gentse Stadswijk gebouwd wordt. Hnst kreeg een
converteerbare lening om, na het succesvol lanceren van de
eerste jeanscollectie, verder in te zetten op sales en marketing,
zowel van de jeanscollectie als van het zelf ontwikkelde jeansdoek.

Ook onze netwerkstrategie was succesvol. Onze investering
vormde steeds een hefboom om ook bij andere partijen financiering te verkrijgen. In totaal voor meer dan 5 miljoen euro.
Zoals u verder kan lezen in dit verslag, zetten we ook verder in op
de uitbouw van Trividend Provincie Antwerpen. Dit fonds werd in
2017 opgericht en kende in 2018 3 achtergestelde leningen toe
aan mooie bedrijven. Naast De Krone en Twerk (zie verder), ging
het om w.r.yuma dat circulaire zonnebrillen op de markt brengt
en een productieproces ontwikkelt zodat zo snel mogelijk doelgroepmedewerkers kunnen ingeschakeld worden.
Tot slot werkten we ook hard aan de toekomst. Zo lanceerden
we samen met heel wat partners de Adviesraad voor Sociaal
Ondernemen waar een 20-tal sociale ondernemers advies feedback kregen op hun plannen. Begin 2019 hebben we de verwachte kapitaalronde afgerond, wat zo’n 900 duizend euro extra
kapitaal opleverde en een terugneming van aandelen die ons
overgedragen verlies substantieel verminderde.

De Wassende Maan is méér dan alleen bio. Naast een natuurlijk respect voor de bodem, zorgt DWM in al zijn activiteiten voor harmonie tussen mens en omgeving.
Het team van 5 boeren werkt in vaste dienst. Ze worden bijgestaan door seizoenarbeiders.
Op de boerderij zijn er samenwerkingen met verschillende
initiatieven die mensen met beperkingen begeleiden: De Vierklaver, Zonnehoeve Living+ en de Christoforusgemeenschap.
Zij staan in voor het wassen van de groentebakken, of doen
vrij zelfstandig allerlei klusjes op de boerderij.
Trividend staat De Wassende maan bij met een achtergestelde lening van 75.000 euro

JEC De Krone
Vzw De Krone is een job-ervaringscentrum dat jongeren
met ASS (Autisme-Spectrum-Stoornis), helpt om in het
gewone arbeidscircuit aan de slag te kunnen.
Met de uitbating van het fort van Duffel wil vzw De Krone
hen de kans geven om te ervaren wat arbeid is.
De diversiteit aan mogelijkheden maakt dat er
voor ieder een taak kan zijn weggelegd.
In het pannenkoekenhuisje in het Tivolipark in Mechelen, had De Krone een
opportuniteit om haar werking verder
uit te breiden. Een heel succesvolle
zomer was daar het resultaat van.
Trividend Antwerpen staat De Krone bij met een achtergestelde lening
van 30.000 euro.

In 2017 ging Trividend in zee met de Provincie Antwerpen. Dit werd het fonds Trividend - Provincie Antwerpen. Een fonds
met 300.000 euro kapitaal dat zich richt
op Antwerpse ondernemingen met een focus op ecologie en/of sociale tewerkstelling. Het fonds geeft renteloze leningen tot
50.000 euro.

www.dewassendemaan.be

www.jec-dekrone.be

De portefeuille
Producten

Billy Bike

Sectorverdeling

Participaties
34%

Leningen
53%

Duurzame voeding 1,67%
Wonen 0,28%

Hernieuwbare
energie
17,16%
Converteerbare
leningen
13%

Productie 5%

Mobiliteit
11,54%

Ondersteunende
initiatieven
17,32%

Te w e r k s te l l i n g
47,01%

Sinds begin februari kan iedereen
de Billy Bike-app downloaden via
de Google Play Store en de Apple App Store. Voordien werden
de elektrisch aangedreven fietsen
uitgebreid getest door een groep
van 500 personen. Om de toestroom te kunnen slikken heeft
Billy Bike zijn vloot fietsen verdubbeld: 150 extra fietsen worden
toegevoegd aan het hipste peloton van Brussel.
Een van de grote voordelen van
Billy is het zogenaamde free-float
systeem: binnen een bepaalde
zone kun je de fiets overal ach-

terlaten. Wil je een Billy Bike? Je
kunt hem vooraf reserveren. De
app vertelt je waar je de dichtste
fiets kunt vinden. Wanneer je in de
buurt van je Billy Bike komt, lichten
voor- en achterlicht op. Zo hoef je
niet lang te zoeken, ook bijvoorbeeld in een fietsenstalling.
Vorig jaar haalde het platform nog
een bedrag van 250.000 euro op
via een crowdfunding-campagne.
Samen met SOIF De Punt verschafte Trividend een converteerbare lening van 100000 euro.
www.billy.bike.be

Twerk
TWERK is een sociale (werk)plaats in Herentals. Mensen met autisme spelen
er de hoofdrol, en TWERK speelt een hoofdrol in hun leven. TWERK biedt
maatwerk aan mensen met autisme, en levert ook maatwerk voor allerhande
bedrijven: gepersonaliseerde FairTrade chocolade en verpakking, scanning,
mailing en digitalisering. 2018 was een geweldig jaar voor TWERK: 5 nieuwe
collega’s kregen een goede job, ze verwerkten ruim 11 ton FairTrade chocolade (15% meer dan in 2017), en verminderden het aandeel plastiek in hun
verpakking met 35%. Ook TWONEN nadert zijn eindfase: 9 mensen met
autisme nemen gaandeweg hun intrek in een eigen flat.
Trividend verschafte in 2015 een eerste lening van 120.000 euro. Dit werd
aangevuld in 2018 met 210.000 euro waarvan 2/3 met cofinanciering van
SIFO.
www.twerk.be

