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Onze resultaten van 2013 zijn een weerspiegeling van 
de moeilijke periode waardoor de bedrijven gaan: eens 
te meer lijden we verlies. De business is genadeloos: 
sommigen slagen met succes (kijk maar naar de 
success stories van onze partners), anderen kunnen 
dan weer maar moeilijk het hoofd boven water 
houden.

Toch blijven we ons inzetten om de Brusselse 
ondernemers te motiveren, begeleiden en 
ondersteunen; een essentiële rol die we al 30 jaar lang 
trots en met plezier ter harte nemen. 

Meer dan ooit kunnen we vastberaden zeggen dat we 
een onvermijdelijke financieringspartner zijn voor de 
kmo’s uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2013 werd ons werk en dat van onze collega’s van 
de andere gewesten meermaals in de pers in de kijker 
gezet. Op 31 december 2013, bestaat de portefeuille 
van de Gimb groep uit 300 partnerondernemingen.
Onze medewerkers zetten zich meer dan ooit in voor 
de begeleiding en de opvolging van de projecten van 
onze partners.

Deze 30ste verjaardag markeert eveneens het einde 
van het tweede FEDER-programma.

Op het lokaal economische en sociale vlak bereidt 
ons filiaal Brusoc zich actief op het derde programma 
voor en stemt het zijn doelstellingen af op de targets 
die door FEDER en de Brusselse regering worden 
aanbevolen.

Brustart bereidt zich in partnerschap met Innoviris 
ook voor om aan het derde FEDER-programma deel 
te nemen om het continuüm tussen de onderzoeks- 
en zakenwereld te garanderen. Het is een ambitieus 
project dat een meerwaarde voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest beoogt aan te brengen.

De andere instrumenten uit de Gimb groep, waaronder 

Exportbru met name, hebben hun rol ook ten volle 
uitgevoerd. Exportbru ontwikkelt zijn activiteiten 
en in 2013 werd een van onze partners eervol met 
de ‘Brussels Invest & Export’-prijs bekroond. Ik heb 
het over Numeca, de Europese leider op het vlak van 
simulatie van fluïdestromingen, die bezig is aan een 
evolutie richting belangrijke wereldspeler!

Te bedenken dat een unieke knowhow ter wereld in 
het hart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
ontwikkeld ... wat een prestatie!

Wat ons imago betreft hebt u vast en zeker 
opgemerkt dat we ons logo hebben veranderd, 
naar het beeld van wat het Gewest deed. We zijn 
verheugd dat we voortaan deel uitmaken van de 
familie ‘finance.brussels’.

Ten slotte moeten we helaas vaststellen dat we vaak 
de allerlaatste strohalm zijn voor ondernemers die zich 
aan het avontuur wagen.

Ik bedank nogmaals alle medewerkers van de Gimb 
groep voor hun inzet voor het Gewest, de Brusselaars 
en meer bepaald de Brusselse ondernemingen. 
Ze verrichten prachtig werk, in moeilijke 
omstandigheden ...

Maar dit mag geen hindernis vormen, en ondanks 
het voortduren van de economische crisis, weten de 
ondernemers dat ze altijd zullen kunnen rekenen op 
ons en onze dynamische inzet en engagement.

Serge Vilain
Voorzitter van de Gimb groep

‘We blijven ons inzetten 
om de Brusselse 
ondernemers te 
motiveren, begeleiden en 
ondersteunen.’

WOORD VAN DE

VOORZITTER
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DE RAAD VAN

BESTUUR

Het jaar 2013 blijft zoals elders een moeilijk jaar voor de bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Finance.Brussels (de Gimb en haar dochterondernemingen) heeft in deze weinig gunstige 
context haar opdracht ter ondersteuning van de KMO’s voortgezet.

De Gimb legt voor het eerst geconsolideerde rekeningen voor. De consolidatieperimeter omvat, 
naast de operationele dochterondernemingen, heel wat bedrijven waarin de Gimb een gezamelijke 
controle of een belangrijke invloed heeft.

De raad van bestuur werd op het einde van het jaar hernieuwd, alsook de comités die ervan 
afhangen. Wij heten de nieuwe bestuurders, die met ons strategische keuzes en belangrijke 
beslissingen zullen nemen, welkom.

Dank aan gans het team, dat onder het voorzitterschap van Serge Vilain, kwalitatief werk heeft 
geleverd en dank ook aan onze partners die ons vertrouwen bij onze tussenkomst.

                           Vincent Riga                   Bernard Richelle              
Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur  Voorzitter van de Raad van Bestuur
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1DE BRUSSELSE 
ONDERNEMINGEN 

STEUNEN
Door de financiering van projecten van 
Brusselse KMO’s, investeert de Gimb 
in de economische ontwikkeling van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Elk filiaal (Gimb, Brusoc, Brustart, 
Brucofin, Exportbru en Hellobru) 
vervult een bijzonder specifieke 
rol volgens het profiel van de te 
ondersteunen onderneming wat toelaat 
om alle ondernemingen, onafhankelijk 
van hun omvang, te dekken en 
dit voor de meerderheid van de 
sectoren. De financiële tussenkomsten 
gebeuren onder vorm van leningen 
of deelnemingen in participaties in 
het kapitaal van de ondersteunde 
onderneming.

Exportbru biedt financieringen aan voor 
Brusselse KMO’s met een exportactiviteit 
of die zich in het buitenland wensen te 
vestigen. De Brusselse KMO’s moeten een 
personeelsbezetting van minstens 3 personen 
hebben en minimum 2 jaar bestaan. 

Sfar werd opgericht om bouw van sociale 
woningen te realiseren. Deze structuur 
staat ter beschikking van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering.

Gevraagd door de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor de bouw van meer 
dan 1 000 sociale en middelgrote woningen, is 
de Gimb via Sfar en haar filialen direct belast 
met deze gedelegeerde opdracht. 

Bruservices heeft een dubbele core business. 
Enerzijds is ze gespecialiseerd in de ‘hotelling’ 
van call centers en bedrijvencentra. Hiervoor 
baat Bruservices een gebouw uit van 7 000 m2, 
gelegen in de buurt van het Meiserplein, dat 
uitgerust is voor het onthaal van Call Centers, 
televisiestudio’s, regies, kantooroppervlakten, 
enz…
Haar klanten zijn Brucall (groep Suez-
Electrabel) en BeTV.
Maar Bruservices is ook een consulting 
maatschappij die zich gespecialiseerd heeft 
in opdrachten van herstructurering van 
ondernemingen binnen de Gimb groep. Sinds 
2007, is het immers via Bruservices dat de 
Gimb groep het Omroep Gebouw Flagey 
beheert.

De opdracht van Brinfin bestaat erin om het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij te staan 
met financieel advies en beheer. Brinfin 
zorgt voor het boekhoudkundig en financieel 
beheer van het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën, aangevuld met een opdracht om 
de gemeenten en OCMW’s die het wensen, 
bij te staan onder vorm van kredietverlening 
op korte en lange termijn. Brinfin verzekert 
tegelijkertijd opdrachten van financieel 
advies voor het thesaurie- en schuldbeheer 
van COCOF, de R.T.B.F. en het Irisnet van de 
Brusselse openbare ziekenhuizen. Er zijn haar 
ook nog enkele specifieke taken toevertrouwd 
o.a. de opstelling van Huisvestingsplannen. 
Brinfin neemt ook deel als raadgever aan de 
thesauriecomités van de Haven van Brussel.

Brusoc, belangrijkste actor sinds meer dan 
10 jaar in de lokale en sociale economie, 
komt tussen bij zelfstandigen en kleine 
ondernemingen en in projecten van 
sociale economie die gevestigd zijn in de 
Prioritaire Interventiezone van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

2SPECIFIEKE OPDRACHTEN 

UITVOEREN
VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De Gimb groep voert diensten 
uit in het kader van specifieke 
opdrachten gevraagd door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haar 
belangrijkste aandeelhouder. Haar 
ervaring en expertise zijn onontbeerlijk 
in het kader van het huisvestingsplan 
(Sfar) en het financiële beheer van de 
schulden van de Brusselse overheden 
(Brinfin).

De Gimb komt tussen om de reorganisatie 
of de expansie van private ondernemingen 
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
gevestigd zijn financieel te ondersteunen. De 
ondersteunde bedrijven bestaan al meer dan 
5 jaar.

Brustart is gericht op jonge Brusselse 
ondernemingen in oprichtingsfase of die 
minder dan 5 jaar bestaan. De selectiecriteria 
zijn gekoppeld aan de activiteitensector, aan 
de rendabiliteit en aan het groeipotentieel van 
de onderneming, alsook aan het profiel van 
de ondernemer en aan zijn vaardigheden als 
manager.

Brucofin (B2E) heeft de opdracht 
om de toegang tot de financiering te 
vergemakkelijken. Via cofinancieringen 
naast de bankinstellingen. KMO’s die minder 
dan 250 personen tewerkstelt en met een 
omzetcijfer dat lager ligt dan € 50 miljoen.

Hellobru (in handen van Brucofin, de Gimb 
en Tagora International) werd opgericht in 
september 2011 met als doel de deelneming in 
bedrijven gespecialiseerd in communicatie en 
publiciteit.

De Gimb behandelt de nieuwe aanvragen die bij het Brussels Waarborgfonds ingediend worden. Deze laat de KMO’s en vrije 
beroepen toe om gemakkelijker bankkredieten te bekomen, door aan de kredietinstellingen, mits de betaling van één enkele 
bijdrage, een wezenlijk deel van de waarborgen toe te kennen, die zij van de KMO’s en de zelfstandigen eisen voor de toekenning 
van beroepskredieten voor een investering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

EEN GROEP TER
ONDERSTEUNING 

HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST
IN HET BRUSSELS 

VAN BEDRIJVEN 

finance.brussels
srib - gimb
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KERNCIJFERS

11
DE GEDEKTE ACTIVITEITENSECTOR

Voeding & horeca (14), Audiovisueel (3), 
Risicokapitaal (2), Communicatie & media (2), 
Bouw en vastgoed (3), Duurzame ont-
wikkeling (15), ICT (7), B2B diensten (waarvan 
groothandel) (10), B2C diensten (waarvan 
kleinhandel) (22), Textiel & Ambachten (3), 
Vervoer (7)

9.948.619
INVESTERINGEN IN DE BEDRIJVEN

EURO

2.581
direct ondersteunde jobs 
dankzij de investeringen in 2013

908
GIMB

75
BRUSTART

399
BRUSOC

1.026
EXPORTBRU

173
BRUCOFIN

GIMB GROEP

78
geïnvesteerd bij Mathilde Hatzenberger 
Gallery in de dienstensector.

5.000 EURO

MINIMUM GEÏNVESTEERD BEDRAG

De Gimb en haar filialen 
financieren momenteel 
meer dan 300 Brusselse 
bedrijven, waarmee 
meer dan 20.000 
directe en indirecte jobs 
ondersteund worden. 
De meerderheid zijn 
KMO’s van minder dan 
10 personen.

bij Viangro in de voedingssector.
3.000.000 EURO

MAXIMUM GEÏNVESTEERD BEDRAG

De toegestane investeringen door de Gimb 
groep werden verleend onder de vorm van 
lening, of onder de vorm van winstdeelname 
in het kapitaal van de onderneming 
(obligaties, aandelen).

AARD VAN DE INVESTERINGEN 

De totale investeringen van de groep 
tijdens het afgelopen jaar lopen op 
tot net onder de 10 miljoen euro. 

De investeringen in Brusoc en 
Brucofin blijven relatief stabiel 
ten opzichte van vorig jaar. De 
investeringen voor Exportbru zijn 
iets gedaald. 

EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGEN VERDELING PER FILIAAL

KAPITAAL

LENING

95%

5%

INVESTERINGEN 2013

BEDRIJF

JOB 2013

ACTIVITEITEN 2013

3.853.311 EUROVOEDING & HORECA

1.015.000 EUROCOMMUNICATIE & MEDIA

663.800 EUROB2C DIENSTEN (WAARVAN KLEINHANDEL)

100.000 EUROBOUW & VASTGOED

90.000 EUROAUDIOVISUEEL

551.000 EUROTEXTIEL & AMBACHTEN

631.000 EUROB2B DIENSTEN (WAARVAN GROOTHANDEL)

201.000 EUROVERVOER

RISICOKAPITAAL 275.000 EURO

1.352.509 EUROICT
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4,27%

16,03%
EXPORTBRU

53,16%
GIMB

BRUSTART

10,81%
BRUCOFIN

15,73%
BRUSOC

Brusselse 
bedrijven 
ondersteund

1.216.000 EURODUURZAME ONTWIKKELING
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Na 30 jaar is de Gimb groep een ontegensprekelijke 
partner geworden in de financiering van Brusselse 
bedrijven. 

Van buurtwinkel, tot KMO, tot multinationaal, wij 
coachen al onze partners. We staan hen bij in hun zakelijke 
avonturen, zowel bij tegenslagen als successen zetten 
onze medewerkers zich steeds ten volle in. De ervaringen 
van onze partners delen, is bovendien een manier om 
te tonen dat het – zelfs in deze moeilijke economische 
tijden – mogelijk is om iets moois te realiseren. 

Wij zijn verheugd u de Brusselse talenten van 2013 te 
mogen voorstellen! 

U kan de volledige profielen van de bedrijven ondersteund  
door de Gimb groep consulteren onder de vorm van een 
downloadbaar e-book op de App Store (leesbaar op uw 
mobiele apparaten), of onder de vorm van een pdf, die u 
kan downloaden op www.gimb.be.

16 GENEROUS (Gimb)
 Heerlijke, biologische cookies 

zonder gluten
 Christophe Harou, Théodora Bracht, 

Aurélie Gribomont en Jean-Benoit 
Ghenne

17 GROUPE VIANGRO (Gimb) 
 Nummer 1 van de voedingssector in 

Brussel
 Philippe Borremans

18 MUSICMATIC (Gimb)
 De koning van de webradio heerst 

over de golven!
 Alexandre Saboudjian

20 LABIMA (Gimb)
 In de ban van de 

geneesmiddelen 
 Jacqueline Siméons

21 COLLIBRA (Gimb)
 De inzet van morgen in het 

centrum van de business 
 Felix Van de Maele

22 NUMECA INTERNATIONAL (Gimb)
 Digitale simulatie verovert de 

wereld
 Marc Tombroff

23 REAL IMPACT ANALYTICS 
(Brustart)

 Data hackers veroveren de wereld
 Sébastien Deletaille

24 EXKI (Exportbru)
 De Big Apple valt voor ‘Made in 

Exki’
 Frédéric Rouvez

26 SIGMA CONSO (Exportbru)
 Wanneer consolidatie een 

exportproduct wordt 
 Dominique Galloy

27 BON-BON (Brucofin)
 De koksmuts in de sterren, maar de 

voeten stevig op de grond
 Christophe Hardiquest

28 AVEOLIS & BRUSSELS BRIDGE 

(Brusoc)
 5 vragen voor....
 Nabil Lahouari & Alexandre Valette

30 ESTHER BASILUA (Brusoc)
 De droom van Mama werd 

werkelijkheid
 Esther Basilua

31 HARICOT MAGIQUE (Brusoc)
 Met de baby op stap in een 

bruisende wijk
 Audrey Somers et Laurent Daube

32 RÉCONFORT+ (Brusoc)
 Een ambitieus en goed gebouwd 

project
 Victoria Diyakova

ZIJ HAALDEN 
HET NIEUWS 

IN 2013

AMBITIOUS BRUSSELS

2013

AMBITIOUS BRUSSELSAMBITIOUS BRUSSELS
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N
iet alleen kmo’s kunnen 
functioneren als een 
familiebedrijf. De groep 
Viangro staat onder leiding 
van twee broers en één 

zus, de kinderen van Armand 
Borremans, die het bedrijf meer dan 
50 jaar geleden boven de doopvont 
hield.

‘Viangro houdt zich bezig met 
vleesverwerking, gericht op de 
kleinhandel en de markt van de food 
service’, vertelt Philippe Borremans, 
gedelegeerd bestuurder van de 
groep. ‘We zijn enorm gehecht aan 
het bedrijf.’

VLEESVERWERKING EN 
DUURZAAMHEID KUNNEN WEL 
DEGELIJK SAMENGAAN
Philippe Borremans verduidelijkt 
dat ‘je een bedrijf pas duurzaam 
maakt als je zijn voortbestaan 
veiligstelt’. Maar de man is 
bescheiden ... Viangro laat zich 
vooral lokaal bevoorraden (meer 
dan 90% voor het vlees). Het circuit 
is kort. Dit vergemakkelijkt de 
traceerbaarheid van het product en 
verbetert de kwaliteit. ‘Waarom zou 
je het elders gaan zoeken als je het 
ook dicht bij huis hebt?’

Wanneer het vlees zowat overal 
in België werd geleverd, laat 

Viangro trouwens geen lege 
vrachtwagens terugkeren. Het stelt 
ze ter beschikking van kleinere 
producenten die in Brussel willen 
laten leveren. De producten 
passeren dus via Viangro voor ze 
worden verdeeld. Die aanpak is heel 
ecologisch, want hij vermindert het 
aantal vrachtwagens op de baan.

HET BEROEP VAN SLAGER IS 
NIET BEPAALD SEXY ...
Een groot probleem voor het 
bedrijf schuilt in de werkkrachten. 
Opgeleide slagers zijn zeldzaam. 
Het is dus niet gemakkelijk om ze 
te vinden. Viangro besloot dus om 
slagersopleidingen te organiseren. 
‘De twee sleutels tot succes, dat is 
dicht bij je mannen staan, en het 
‘gezellenstelsel’. Dat verschilt niet 
van de leervormen die we zien in een 
kleine slagerij of een keuken. Het is 
dezelfde aanpak.’

Want hoewel Viangro een groot 
bedrijf is, werkt het altijd op 
ambachtelijke wijze. Dat geldt voor 
de vakkennis die we aanwenden 
om het vlees uit te kiezen, maar ook 
voor de productiekennis. ‘Dankzij 
die beheersing van de ambachtelijke 
kant van de stiel zullen we de 
kwaliteit kunnen garanderen van de 
producten die we op lange termijn 
aan onze klanten aanbieden.’

Succesvolle bedrijven zijn 
er genoeg, maar er zijn er 
maar weinig met zo’n leuke 
geschiedenis als Generous. 
Achter Generous staan 

twee koppels: Aurélie en Jean-Benoît, 
universitair geschoolden die zich tot 
de banketbakkerskunst bekeerden, en 
Théodora en Christophe. Zij is grafisch 
vormgeefster en hij verkoper en toevallig 
ook ... licht allergisch voor gluten!

Christophe en Théodora kwamen 
elke zondag lunchen in het Brussels 
eethuisje van Aurélie en Jean-Benoît. 
Je vindt immers niet overal biologische 
lekkernijen zonder gluten. Het gerucht 
deed de ronde en er stroomden nieuwe 
klanten toe. De twee koppels leerden 
elkaar beter kennen en gaven toe het 
concept te willen uitwerken. En waarom 
zouden ze dat eigenlijk niet samen doen, 
aangezien hun vaardigheden elkaar 
perfect aanvullen? 

Zo werden op een mooie dag in mei 2012 
het merk Generous, zijn emblematische 
personages en vooral zijn heerlijke 
cookies geboren.

‘BEDANKEN MET KOEKJES’
Generous staat voor ambachtelijke, 
biologische en glutenvrije koekjes, 
maar eerst en vooral ook kleurrijke 
personages. En wel van eigen bodem! 
Doen Sylvain Speculoos, Nicole 
Noisette, Céline Citron, Charlotte 
Chocolat en Victor Vanille je aan 
niemand denken? Dat is perfect normaal.

HET BEELD VAN GLUTEN 
VERANDEREN
Een mooie verpakking is leuk. 
Maar het product moet ook 
lekker zijn. 

Want wie allergisch is voor 
gluten, moet zich vaak veel lekkers 

ontzeggen, moet de ingrediëntenlijsten 
angstvallig afspeuren en zich wenden 
tot voedingsalternatieven die meestal 
niet zo lekker zijn ... Kortom, een heus 
hindernissenparcours!

Het jonge viertal wou dat euvel al 
spelend overwinnen, die beperking 
gebruiken als een bron van inspiratie. 

‘Glutenvrij betekent dat je geen 
tarwebloem gebruikt, die het deeg 
meestal zacht en soepel maakt. Je maakt 
gebruik van andere soorten bloem 
en speelt er zo mee om uiteindelijk 
een lekkere smaak te krijgen. Zo kan 
iedereen het pakje openen, allergisch of 
niet, en van het koekje genieten. En het 
is dat wat we wilden bereiken. Want je 
zit altijd met dat beeld van het kind op 
de speelplaats, dat als enige met een 
allergie zit en zijn vreselijke, smaakloze 
koekje met niemand kan delen.’ 

En nu kan dat wel. Hij moet het zelfs 
delen. Want niet alleen de naam, de 
personages en de oprichters zijn gul.

De cookies zijn dat ook. Zonder mate te 
gebruiken in goed gezelschap!

‘We wilden hulde brengen aan al die typische 
personen: onze familie, buren, de grootmoeder 
die zorgt dat er voor het vieruurtje altijd warme 
wafels zijn ...’, legt Aurélie uit. ‘En daarom 
kozen we verschillende personages om iedereen 
te vertegenwoordigen, de Belg van hiernaast. 
Iedereen heeft wel een Charlotte of een Sylvain 
in zijn familie. We willen de koekjes tot leven 
brengen en vooral hulde brengen aan andere 
personen. Gul zijn is ook dank u kunnen 
zeggen.’

GENEROUS NV

658 jobs
Tussenkomst

Gimb : 
3 000 000 €

(lening)

4 jobs
Tussenkomst 

Gimb : 
150 000 €

(lening)

CHRISTOPHE HAROU, THÉODORA BRACHT, 
AURÉLIE GRIBOMONT EN JEAN-BENOIT GHENNE, 
de 4 medeoprichters van Generous.

VIANGRO GROEP NV

PHILIPPE BORREMANS, 
Algemeen directeur van Viangro.

NUMMER 1 
VAN DE VOED NGSSECTOR

IN BRUSSEL

CÉLINE CITRON, CHARLOTTE CHOCOLAT, SYLVAIN SPÉCULOOS, VICTOR VANILLE, NICOLE NOISETTE

C KIES
ZONDER GLUTEN

HEERLIJKE, BIOLOGISCHE
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Ken jij Radionomy al? Dankzij deze Brusselse onderneming die 
Alexandre Saboundjian en drie anderen in 2008 uit de grond stampten, 
kunnen geïnteresseerde webgebruikers hun eigen webradio maken, met 

een programmering en muziek naar keuze. Het economisch model is 
eenvoudig en doeltreffend. De dienst leeft immers van de reclame. En 

dat werkt! De cijfers liegen er niet om: 7000 webradio’s, voor meer dan 45 
miljoen uur luisterplezier per maand!

MUSICMATIC NV

DE KONING 

72 jobs
Tussenkomst 

Gimb : 
1 000 000 €

(lening)

ALEXANDRE SABOUNDJIAN is een 
onvermijdelijke speler op de markt 
van de online radio geworden. 

A
l heel snel na zijn oprichting 
in 2008 brak Radionomy 
los op het internet. Dag op 
dag nam het aantal nieuwe 
webradio’s toe. Ondertussen 

komen er elke dag meer dan 100 
webradio’s bij op het platform.

De jongste straffe stoot van 
Saboundjian was de overname 
van Winamp en Nullsoft van AOL. 
Nullsoft is via zijn Shoutcast-platform 
niets minder dan een van de grootste 
firma’s voor radiostreaming ter wereld. 
Het resultaat? Radionomy schopt het 
echt tot ‘koning van de webradio’, 
met Alexandre Saboundjian als 
president. ‘Vandaag zouden er 120.000 
webradio’s zijn, al is dat moeilijk te 
controleren. Dat is dus het aantal 
beschikbare radio’s, van het kleinste 
radiootje tot CBS. Na integratie van de 
hele Shoutcast zullen we 60.000 radio’s 
onder onze vleugels hebben. Dat is 
bijna 50% van de markt.’ 

Maar dat lukt niet zonder de hulp 
van de Gimb. De procedure moest 
immers op nogal korte tijd afgerond 
zijn. Zonder de reactiesnelheid van de 
Gimb hadden we nooit op tijd aan de 
vereiste criteria kunnen voldoen.

WINAMP WORDT BRUSSELS
Via de overname van Nullsoft 
kreeg Radionomy ook de beroemde 
software Winamp in handen. Het is 
een audioplayer, net als iTunes of 
Windows Media Player, die door een 
heel grote community van audiofielen 
wordt bejubeld.

De gebruikers maakten zich trouwens 
grote zorgen over het lot van 
Winamp. Er werd gesproken over een 
overname door Microsoft, maar ook 
over de mogelijkheid om het open-
source te maken (alles aanbieden 
voor de ontwikkeling). Uiteindelijk 
heeft Radionomy het in zijn armen 
gesloten, met het vastberaden plan 

het een tweede jeugd te geven. 
‘Deze player is wat verouderd’, legt 
Alexandre Saboundjian uit. ‘We willen 
er een nieuwe player van maken 
die hier zal worden ontwikkeld, 
in Brussel.’ De mediaspeler moet 
ook alomtegenwoordig worden: op 
kantoor, op de gsm, in de wagen en 
op alle denkbare platforms. Het is 
het perfecte instrument om je eigen 
radio uit te zenden. Het aanbod van 
Radionomy wordt hierdoor versterkt. 
En als het doel wordt ingelost, zou het 
nog verder moeten kunnen worden 
ontwikkeld.

Alexandre Saboundjian legt zich nu 
toe op twee grote werkdomeinen: 
enerzijds de uitbreiding van het 
publiek naar de Verenigde Staten, en 
anderzijds de verdere monetisatie 
van de radio’s in Europa via vooral de 
opening van kantoren in verschillende 
landen.

VAN DE WEBRADIO
HEERST OVER DE GOLVEN!
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J
acqueline Siméons is nog altijd 
in de ban van haar beroep. In 
1971 deed ze haar intrede bij 
Labima. Ze ontfermde zich 
in het prille begin over de 

kwaliteitscontrole. En sinds 1992 staat 
ze aan het roer van het farmaceutisch 
bedrijf dat haar vader Jean Siméons in 
1952 uit de grond stampte. Een 100% 
familiebedrijf, want ook haar dochter 
Nelly Slegers staat haar met raad en 
daad bij.

De laboratoria van Labima ontwikkelen, 
produceren, verpakken en verdelen 
geneesmiddelen, en dan vooral OTC, 
geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn 
in de apotheek. Een paar voorbeelden 
zijn een middel tegen misselijkheid, 
iets tegen reisziekte en een anti-
histaminelotion.

EEN BEDRIJF OP MENSENMAAT 
DAT HET TOCH VER SCHOPT
Met zijn 14 werknemers blijft Labima 
een bedrijf op mensenmaat als je 
het vergelijkt met de grote groepen 
in zijn sector. En toch blijft Labima 

uitbreiden en groeien. De omzet van 
2013 voor zijn eigen producten 

is ten opzichte van 2012 zelfs 
verdubbeld!

Het geheim van dat 
succes? Eerst en vooral 

de kwaliteit van de 
geneesmiddelen, en 
het feit dat ze op een 
relatief lokale markt 
worden verdeeld. 
En dan is er nog het 
succes van R-Calm 
Dimenhydrinate, 
een middel tegen 
misselijkheid dat 
zich echt wist te 

onderscheiden van 
de andere producten 

uit zijn assortiment. 
Dit geneesmiddel 

tegen reisziekte werpt 
zich op als concurrent van 

Motilium en Touristil, die trouwens 
een werkzaam bestanddeel bevatten – 
domperidone – dat onlangs flink aan 
de kaak werd gesteld. Het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG) 
besloot deze twee geneesmiddelen 
sinds 1 december 2013 trouwens enkel 
nog op doktersvoorschrift verkrijgbaar 
te maken. R-Calm is daarentegen 
gebaseerd op een ander werkzaam 
bestanddeel (dimenhydrinate) en 
blijft dus vrij verkrijgbaar. Een 
voordeel van formaat dat de firma een 
vooraanstaande plaats op haar markt 
oplevert!

ETHIEK EN PASSIE
Jacqueline Siméons weet dat haar bedrijf 
enkel kan blijven groeien als het een 
uitmuntende werkkwaliteit en een grote 
flexibiliteit aan de dag legt. Het respect 
voor de waarden die het laboratorium 
kenmerken, is bovendien fundamenteel 
bij Labima. Het is ondenkbaar dat die 
om welke reden dan ook zouden worden 
opgeofferd. 

Flexibiliteit, kwaliteit, ethiek, ... Het 
zijn stuk voor stuk eigenschappen 
die de laboratoria van Labima raak 
omschrijven, maar die van Jacqueline 
Siméons een duidelijke visie, een 
stevig paar schouders en bovenal ... 
een onvermoeibare passie vragen. En 
die passie draagt ze al 43 jaar met de 
glimlach over op iedereen die het geluk 
heeft aan haar zijde te mogen staan!

N DE BAN VAN
GENEESMIDDELEN

LABIMA NV

17 jobs
Tussenkomst 

Gimb : 
700 000 €

(lening)

D
e wereldleiders van 
morgen zijn geen 
Bill Gates of Steve 
Jobs meer. Vergeet 
het maar! De leiders 

van morgen zijn zij die erin 
slagen de astronomische 
hoeveelheden gegevens die 
nu circuleren te beheren, en 
dat zowel binnen bedrijven 
als daarbuiten. Zij die erin 
slagen die gegevens onderling 
te laten communiceren, ze te 
doen overeenstemmen en te 
analyseren.

Het in 2008 opgerichte bedrijf 
Collibra ontwikkelt software 
voor datamanagement en
-governance. Collibra is een 
spin-off van de VUB en de 
vrucht van 10 jaar onderzoek in 
het domein van de semantiek. 
Algemeen directeur Felix 
Van de Maele wil bedrijven 
helpen hun datastromen te 
optimaliseren.

INZICHT IS ALLES
Bedrijven denken vaak dat 
technologie alleen al volstaat 
om de massa aan gegevens 
die ze verzamelen te beheren. 
Maar dat is niet zo. Zonder 
een goede organisatie van de 
informatie zal geen enkele 
analysetool doeltreffend zijn. 

De software van Collibra richt 
zich tot grote ondernemingen 
die vaak gebruikmaken 
van verschillende 

informaticasystemen tegelijk. 
Ze maakt het mogelijk om de 
informatie automatisch van 
één systeem naar een ander 
te vertalen. Ze voorkomt 
een allegaartje van deze 
informaticasystemen. Collibra 
noemt die standaardisering van 
regels en procedures business 
semantics management.

EERST HET ONDERZOEK, 
DAN HET BEHEER
De jonge onderzoekers 
hebben een onstilbare 
honger naar innovatie en 
wagen zich nu aan nieuwe 
uitdagingen. Collibra moet 
zijn groei beheren en toch 
zijn commerciële activiteiten 
blijven ontwikkelen. Dat geldt 
vooral voor de Verenigde 
Staten, waar het bedrijf 
onlangs een filiaal opende. En 
ondertussen moet het uiteraard 
nieuwe innovatieve producten 
blijven ontwikkelen! 

Maar Felix Van de Maele heeft 
er vertrouwen in. Hoewel 
het bedrijf nu voor enigszins 
andere uitdagingen en taken 
staat dan in het begin van het 
avontuur, blijft de passie in alle 
hevigheid oplaaien!

DE INZET VAN MORGEN
HET CENTRUM VAN DE BUSINESS

COLLIBRA SA

28 jobs
Tussenkomst 

Gimb : 
250 000 €

(kapitaal)

FELIX VAN DE MAELE, 
partner en oprichter van Collibra

JACQUELINE SIMEONS, Eigenaar en 
algemeen directeur van Labima 
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VER VEREN DE WERELD
DATA HACKERS

REAL IMPACT ANALYTICS BELGIUM NV

K
en jij Real Impact 
Analytics? Het is 
een Brussels bedrijf 
gespecialiseerd in 
gegevensverwerking, dat 

zich vooral op de wereld van de 
telecom en de banksector richt. Een 
internationaal succesverhaal, want 
ondanks het feit dat het bedrijf uit 
zijn voegen barst heeft het geen 
enkele klant in België!

MET EEN GOUDEN KANS OP 
WEG NAAR SUCCES
Voormalige Solvay-studenten 
Sébastien Deletaille en Loïc Jacobs 
van Merlen werkten elk voor 
consultancybedrijven en daarna 
voor telecomoperatoren. ‘We zijn 
gaan beseffen dat de operatoren 
bergen gegevens hadden waar ze 
niet veel mee deden. We zagen er 
een mooie kans in’, legt Sébastien 
Deletaille uit.

Al heel snel drijft hun intuïtie 
hen ertoe te gaan prospecteren 
in opkomende landen, waar de 
grote vissen uit de sector nog niet 
rondzwemmen. ‘We werkten aan 
heel eenvoudige toepassingen. 
Soms zaten die gewoon in een Excel 
-bestand. We zagen een gouden kans. 
Klanten waren bereid om geld op 
tafel te leggen.’

Het vervolg is bekend: ze zetten een 
start-up op en openen kantoren in 
Brussel, Dubai, Johannesburg en 
São Paulo. In 4 jaar tijd werven ze 

35 medewerkers aan, en dat nog 
steeds in de geest van de start-up. 
Hun omzet voor 2013 grenst aan de 3 
miljoen euro en zou dit jaar tussen 6 
en 8 miljoen moeten liggen. Petje af!

CONSULTANTS VAN TOPNIVEAU
De kracht van Real Impact schuilt 
in het feit dat de verkoop van de 
software gepaard gaat met advies op 
maat. Onze teams worden versterkt 
door een leger van vooraanstaande 
consultants. ‘We verkopen niet alleen 
software die beter is dan die van 
onze concurrenten, we hechten ook 
veel belang aan de overdracht naar 
de mensen, naar de organisatie. We 
zorgen ervoor dat elke toepassing 
volledig aan een bedrijfsproces is 
gekoppeld.’

Maar dit kaliber van specialisten 
vinden we niet alleen terug onder de 
consultants ... Het bedrijf wist ook 
grote namen uit de wereld van de 
gegevensanalyse in zijn raadgevend 
comité te krijgen. Denk maar aan 
Tom Davenport, een van de keizers 
in het domein van de business 
intelligence. 

De concurrentie is gewaarschuwd, 
want Real Impact is aan zijn 
verovering van de wereld begonnen! 

37 jobs
Tussenkomst 

Brustart : 
125 000 €

(lening)

H
et verhaal begint iets meer dan 
20 jaar geleden. Het Europees 
ruimteagentschap heeft het 
hoofd in de wolken en vraagt 
de VUB of het mogelijk is 

software te maken die de terugkeer van 
de shuttle op aarde kan simuleren. Het 
project wordt om budgettaire redenen 
uiteindelijk nooit voltooid. Maar 
Numeca wordt in 1992 wel in het leven 
geroepen als spin-off van de afdeling 
fluïdummechanica, onder leiding van 
professor Charles Hirsch.

Sindsdien is het bedrijf fors van de 
grond gekomen. Het won onderweg 
zelfs een paar prijzen, waaronder 
onlangs nog de Brussels Best Exporters 
Award. Maar daar houdt zijn ambitie, 
en die van CEO Marc Tombroff, niet 
op ...

WERELDWIJD AANWEZIG
Numeca is Europees leider op het 
vlak van de digitale simulatie van 

fluïdestromingen. Zijn uiteenlopende 
klanten hebben ronkende namen zoals 
Boeing, Airbus, Audi, General Motors 
en Rolls-Royce.

In twintig jaar tijd is de vraag naar 
zijn producten geëxplodeerd. En het 
is gemakkelijk te begrijpen waarom... 
Vroeger moesten constructeurs, 
ongeacht hun sector, hun prototype 
testen in een windtunnel. Een 
vliegtuigbouwer bijvoorbeeld, moest 
verschillende vleugels testen voor hij 
de juiste vond.

De software van Numeca simuleert 
die testen nu, met bovendien 
een veel grotere mathematische 
nauwkeurigheid. Je kunt je al 
voorstellen hoeveel tijd en geld dit 
moet uitsparen! Daar komt nog bij dat 
de ingenieur met de jongste software 
van het bedrijf zelfs de vorm van het 
object in de software kan wijzigen om 
het zo nog krachtiger te maken.

EEN ALLESBEHALVE ONREDELIJKE 
AMBITIE 
Ten opzichte van zijn concurrenten 
bekleedt Numeca op wereldschaal de 
derde plaats. Marc Tombroff en Charles 
Hirsch willen over vijf tot zeven jaar de 
tweede plaats veroverd hebben.
Gezien hun groei en huidig palmares 
kunnen we daar gerust in geloven. We 
wensen ze een behouden vlucht naar 
de top!

INDISCRET VRAGEN...

Oprichtingsdatum: 1993

Startkapitaal: 30.986€

Omzet: 14,65M€

Aantal jaar ervaring: 20 jaar

Ambities: momenteel zijn we de meest 
dynamische onderneming in de sector 
van de technologische innovatie. We 
zijn de nummer 1 in Europa en nummer 
3 in de wereld. Door commerciële 
ontwikkeling en blijvende innovatie 

willen we binnen 10 jaar de nummer 2 
in de wereld zijn.

En als we het konden overdoen: 
dan deden we exact hetzelfde

NUMECA INTERNATIONAL NV

109 jobs
Tussenkomst 

Gimb : 
247 894 €

(kapitaal)

MARC TROMBOFF, 
General manager van Numeca.

VEROVERT DE WERELD

DIG TALE
SIMULATIE

 SÉBASTIEN DELETAILLE, partner en 
oprichter van Real Impact Analytics Belgium.
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WAAROM DE VERENIGDE STATEN?
Wie zich in het buitenland vestigt, 
moet zich daar kunnen bevoorraden. 
En daar knelt het schoentje, want 
we willen verse streekproducten 
aanbieden. En uiteraard heb je een 
potentieel groot cliënteel nodig. Als 
je de Westerse wereldkaart bekijkt – 
zonder de problemen en culturen uit te 
vergroten – dan zie je dat er niet zoveel 
plaatsen zijn waar je aan die twee eisen 
van de bevoorrading en het cliënteel 
kunt voldoen. De noordoostelijke 
Amerikaanse markt is een potentiële 
markt, met vooral een grote 
concentratie in New York, Washington, 
Boston en Philadelphia.

HOEWEL DE AMERIKAANSE 
CULTUUR OP DE ONZE LIJKT, ZIJN 
ER TOCH VERSCHILLEN. HOE GA JE 
DAARMEE OM?
Dat is een beperking die het ons moeilijk 
maakt. Maar toch is de noordoostelijke 
Amerikaanse markt een grote en 
dus productieve landbouwmarkt. Er 
zijn veel boerderijen in de buurt van 
New York. Sommige daarvan zijn 
echt fantastisch, met organische of 
biologische gewassen, die handelen met 
respect voor de natuur en voor dieren. 
Want in de Verenigde Staten is het heel 
trendy om mens en natuur dichter bij 
elkaar te brengen, en vooral de natuur 
te respecteren. Onze klanten zijn heel 
gevoelig voor die waarden, voor alles 
wat wij aanprijzen op het vlak van 
kwaliteit, versheid, voedingsevenwicht, 
hygiëne en biologische waarde. 
Gemakkelijk is het niet, maar ik 
denk dat we nu wel klaar zijn om die 
moeilijkheden te overwinnen.

JULLIE BLIJVEN VERANKERD IN 
BELGIË?
We gaan proberen te doen zoals andere 
Belgen die succes boekten in New York. 
Je weet ook wel dat heel leuke bedrijfjes, 
en dan vooral in de voedingssector , 
erin zijn geslaagd voet aan de grond 
te krijgen op de Amerikaanse markt, 
met op-en-top Belgische concepten en 
tegelijk een heel gemoedelijke aanpak, 
zoals je die ook hier ziet. En ze zetten 
mooie successen neer, en dat niet alleen 
met het product, maar ook met het 
management van het team, de look en 
het design. Kortom, ik maak me niet al 
te veel zorgen. Nu, ik ben altijd wel wat 
ongerust, wat normaal is als je je in een 
avontuur stort, maar dat is gezond. 
Het voorbeeld van de anderen geeft me 
vertrouwen.

WAT IS DE BEDOELING? BIO IS 
IN DE MODE IN DE VERENIGDE 
STATEN. DE CONCURRENTIE KAN 
WEL EENS BIKKELHARD ZIJN.
We willen in New York 20 tot 30 
restaurants openen. Daarna kunnen we 

misschien naar Washington, Philadelphia 
en uiteindelijk Boston trekken. Dus een 
vijftigtal restaurants op de lokale markt 
die deze vier grote steden in het Noord-
Oosten vormen, is perfect haalbaar.

HOE ZIT HET NU MET DE 
ONTWIKKELING IN EUROPA? ZIJN 
ALLE INSPANNINGEN NU OP NEW 
YORK GERICHT?
Ons strategisch ontwikkelingspunt 
blijft Frankrijk, waar we elk jaar 4 tot 
5 bijkomende restaurants openen. Op 
het vlak van investeringen is dit dus een 
prioritaire markt. Daarna wordt dat die 
van New York, als je rekening houdt met 
het aantal restaurants. België trekt nu 
het leeuwendeel van onze investeringen 
naar zich toe, maar we moeten ook nog 
uitbreiden in Vlaanderen. Alles begint 
op zijn plaats te vallen. We zaaien, de 
scheuten groeien geleidelijk en op een 
bepaald moment geven we ze een stokje 
zodat ze optimaal kunnen groeien. 
We geven ze meststof. Dat is wat we 
momenteel doen in Parijs, en wat we 
daarna ook in New York zullen doen. 800 jobs

Tussenkomst 
Exportbru : 
500 000 €

(lening)

Exki heeft bijna geen inleiding meer nodig. Deze snelrestaurantketen met 
biologische en exclusieve voeding werd meer dan 13 jaar geleden opgericht 
in België. Nu ja, bij ons heeft ze geen inleiding meer nodig! Want Exki gaat 

een nieuwe uitdaging aan met onder meer de financiële steun van Exportbru: 
zich in de Verenigde Staten vestigen, meer bepaald in New York. Daar waar 

niemand ze kent. We hadden een gesprek met Frédéric Rouvez, een van de drie 
oprichters van de restaurantketen.

63
800
WERKNEMERS

VERDEELD OVER 

LANDEN15 

RESTAURANTS

EXKI IN ENKELE CIJFERS

EXKI NV

DE BIG APPLE VALT VO R 

‘MADE IN EXKI’
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D
e firma SigmaConso is 
gespecialiseerd in financiële 
consolidatie en reporting. 
Haar team ontwikkelde 
software voor doorgaans 

grote groepen. ‘Een geconsolideerde 
rekening is een groepering van de 
individuele rekeningen van alle filialen 
die deel uitmaken van de groep’, 
vertelt Dominique Galloy, gedelegeerd 
bestuurder van Sigma Conso.

EEN GROEIENDE NOOD
Geconsolideerde rekeningen zijn 
niet alleen iets voor beursgenoteerde 
bedrijven. Zodra er een zeker aantal 
grote criteria zijn ingelost, is elke groep 
wettelijk verplicht om geconsolideerde 
resultaten uit te brengen. 

Maar die wettelijke verplichting is niet 
alles ... We weten immers dat financieel 
analisten de rekeningen kritisch onder 
de loep nemen. Geconsolideerde 
rekeningen en rapporten blijken 
essentieel voor het management van 
een groep: ‘Ze zijn noodzakelijk om de 
juiste beslissingen te kunnen nemen, om 
te weten wanneer we moeten ingrijpen 
of eventueel moeten vertrekken. Ze zijn 
dus van cruciaal belang.’

De potentiële markt van SigmaConso is 
dus relatief ruim, ook al moeten we er 
altijd op toezien dat we ons afstemmen 
op de wetgeving en de specifieke noden 
van de landen waar het bedrijf actief is.

WE MOESTEN WEL NAAR HET 
BUITENLAND
In slechts enkele jaren is Sigma 
Conso uitgegroeid tot een 
internationale speler. Dat was voor 
het bedrijf een echte noodzaak 
geworden. De Belgische markt is 
immers te beperkt. ‘Concreet hadden 
we vóór 2010 al een toonaangevende 
positie op de Belgische markt. Naar 
schatting zouden nog geen 900 
groepen consolidatienoden hebben. 
We moesten dus wel naar het 
buitenland.’

De financiering van Exportbru 
maakte trouwens de overname van 
een activiteit van 150 klanten in 
Frankrijk mogelijk. En zo konden 
de teams van Dominique Galloy 
zich ontvouwen op deze markt. Met 
vijf- tot zesduizend groepen over 
de landsgrenzen heen zou de groei 
van Sigma Conso op lange termijn 
verzekerd moeten zijn.

23 jobs
Tussenkomst 
Exportbru : 
350 000 €

(lening)

SIGMA CONSO BCBA

DOMINIQUE GALLOY, 
algemeen directeur van Sigma Conso.

CHRISTOPHE HARDIQUEST, 
eigenaar en chef-kok van Bon-Bon

EEN EXPORTPRODUCT WORDTWANNEER CONSOLIDATIE 
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Een jongensdroom. Je bent 
14 jaar en komt aan in 
de hotelschool. Je slaat 
een boek open, ziet Paul 
Bocuse, Bernard Loiseau 

en al die grote koks ... En op een 
dag ben je er zelf een! Ergens is dat 
schitterend. Het flatteert, voelt goed. 
En dan gaat het kriebelen om nog 
verder te gaan’, legt kok Christophe 
Hardiquest ons op een ochtend uit 
in zijn restaurant Bon-Bon in Sint-
Pieters-Woluwe.

Een nieuw atelier in 2011, een 
tweede Michelin-ster in 2014. De 
kunstenaar en zijn restaurant blijven 
maar opzien baren en bekroningen 
sprokkelen. Zonder nog maar de 
Gault & Millau te vergeten, die hem 
voor het tweede jaar op rij een 19/20 
gaf! Maar Christophe Hardiquest 
laat zich niet verblinden door de 
sterren. Hij blijft leren, zichzelf 
verbeteren en experimenteren, in 
alle nederigheid.

SUCCESVOL, MAAR IMMER 
MENSELIJK
Christophe Hardiquest is een 
heethoofd. Dat zegt hij zelf. Maar 
hij is ook diep menselijk. Dat hij 
niet op zijn mondje is gevallen, 
verhindert hem niet te waken over 
zijn team, zijn restaurant en zijn 

klanten alsof het familie is. ‘Ik vind 
dat we met elkaar moeten kunnen 
praten. We moeten hetzelfde doel 
hebben: tevreden klanten. En ik 
vind dat elk modern bedrijf, een 
bedrijf van morgen, een ‘familie’ 
moet zijn. We zitten allemaal in 
hetzelfde schuitje en varen samen, 
naar dezelfde bestemming. Een 
moderne bedrijfsleider is iemand die 
begaan is met zijn mensen.’ In zijn 
gesprekken en werk met de teams 
van de Gimb voelt hij die geest van 
een familiebedrijf die hem zo nauw 
aan het hart ligt. En dankzij die geest 
kan hij zijn hoofd vrijmaken en 
vooruitgaan.

De kok uit Borgworm (Waremme) 
werkt in een open keuken. 
Zijn gasten kunnen zo in zijn 
creatieruimte, de ziel van zijn huis 
kijken. Gasten waarvoor hij alles 
geeft, of ze nu van zijn gerechten 
houden of niet. ‘Mijn stiel, koken, 
artistiek of niet, het maakt niet uit ... 
Ik beoefen hem met liefde! Als je 
naakt voor de mensen gaat staan, als 
je ze alles geeft wat je wilt geven, dan 
is dat een daad van liefde. Zo zeg ik 
ze dat ik van ze hou.’

16 jobs
Tussenkomst 

Brucofin : 
75 000 €

(lening)

BON-BON BVBA

MAAR DE VOETEN STEVIG OP DE GROND

DE K KSMUTS IN 
DE STERR N, 

2726



5 vragen voor...
Nabil Lahouari & Alexandre Valette

Alexandre en Nabil hebben allebei een bedrijf opgericht. Ze deden 
dat met de hulp van Brusoc, die ecologische en economische 

oplossingen aanbiedt. Alexandre (Aveolis) is eigenlijk ingenieur, en 
Nabil (Brussels Bridge) verkoper. Hun twee (aanvullende) profielen 

brachten hen ertoe samen MyWatt op te richten.

1
Wat is MyWatt?

Alexandre Valette : MyWatt is 
eigenlijk een bedrijf dat advies 
geeft en oplossingen toepast om 
de energiefacturen in gebouwen of 
gezinswoningen te verminderen. 
De typische klant van MyWatt is 
iemand met een nogal waanzinnig 
of echt hoog verbruik. En die 
mensen zitten een beetje met de 
handen in het haar en weten niet 
waar ze moeten beginnen om die 
factuur terug te dringen.

4
Gezamenlijke plannen?

Alexandre Valette : In een volgens 
mij nabije toekomst zullen we 
ongetwijfeld een bedrijf hebben 
dat MyWatt heet, en waarvan 
Aveolis voor 50% en ook Brussels 
Bridge voor 50% aandeelhouder 
zal zijn. We zullen alle middelen 
op tafel leggen om het bedrijf te 
runnen.

Nabil Lahouari : Omdat dat goed 
marcheert, wilden we ook zien hoe 
dat ging. Omdat het goed bolt, heb 
ik in ieder geval zin om een stapje 
verder te gaan en een volwaardige 
entiteit op te richten!

2
Hoe werken jullie samen?

Nabil Lahouari : We wisten 
alle twee wat te doen. Ik werf 
dus het cliënteel, hij volgt de 
werken op. Alles wordt supergoed 
geïnstalleerd en de klanten zijn 
tevreden. Ik denk dat we zo 
efficiënter zijn.

Alexandre Valette : MyWatt op 
zich bestaat niet echt. Het is eerder 
een merk, een uithangbord. De ene 
keer factureert Brussels Bridge, de 
andere keer Aveolis. En dan maken 
we een balans op om te zien waar 
we staan. 

5
Tips voor startende 

ondernemers?

Nabil Lahouari : Als ik één 
tip mag geven : stel eerst een 
businessplan op aan een lokaal 
economieloket om het project goed 
te keuren. Hierdoor is men beter 
gewapend in het zoeken naar een 
financiering.

Alexandre Valette : Iemand 
ontmoeten en samen aan een 
avontuur beginnen ... Je moet 
kansen grijpen als ze voor je neus 
liggen. Vaak kom je toevallig 
iemand tegen. En dan moet je de 
koe bij de hoorns vatten!

3
Wat deed Brusoc voor 

MyWatt?

Nabil Lahouari : We wisten niet 
goed wat gedaan, dus namen we 
contact op met Brusoc, die ons in 
het kader van onze begeleiding 
heeft ontvangen. We hebben onze 
wens uitgesproken om ons te 
associëren en onze motieven om 
samen te werken uiteengezet.

Alexandre Valette : Brusoc geeft 
ons al een zekere gemoedsrust!

INTERV  EW

AVEOLIS
1 job

Tussenkomst 
Brusoc : 
22 000 €
(Starterfonds)

BRUSSELS 
BRIDGE

1 job
Tussenkomst 

Brusoc : 
16 000 €
(Starterfonds)

WAAR ZE VAN HOUDEN

in hun werk:
Alexandre: de vrijheid in de 
organisatie 
Nabil: mensen raadgeven

in hun dagelijks leven: 
Alexandre: zeilen 
Nabil: boxen 

bij elkaar: 
Alexandre: zijn oprechtheid 
Nabil: zijn volharding

bij anderen: 
Alexandre: de betrouwbaarheid
Nabil: het respect

ALEXANDRE VALETTE
manager AVEOLIS

NABIL LAHOUARI
manager BRUSSELS BRIDGE

AVEOLIS BVBA & BRUSSELS BRIDGE BVBA

INVESTERING BRUSOCINVESTERING BRUSOC AMBITIOUS BRUSSELSAMBITIOUS BRUSSELS
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ESTHER BASILUA,
ondernemer.

HARICOT MAGIQUE BVBAESTHER BASILUA

VAN MAMA WERD 
DE DROOM

WERKELIJKHEID

IN EEN BRUISENDE WIJK

MET DE BABY
P STAP

INVESTERING BRUSOCINVESTERING BRUSOC AMBITIOUS BRUSSELSAMBITIOUS BRUSSELS

D
e klanten noemen haar 
‘Mama’. Altijd met liefde. 
Iedereen in de Kureghem wijk 
kent Esther Basilua. Toch is 
haar winkeltje met exotische 

producten zo lang nog niet open. 
Nog niet eens een jaar. Achter haar 
toonbank, of zittend achter de tv als 
het wat rustiger is, geniet Mama van de 
droom die ze heeft verwezenlijkt.

Haar droom heet ‘Maison Mère’. Het is 
het winkeltje dat Esther opende op de 
Bergensesteenweg in Anderlecht. De 
Congolese leefde eerst van het OCMW. 
Maar dat volstond niet om haar vier 
kinderen te onderhouden. Ze moest op 

zoek naar werk: ‘Ik heb 
gepoetst, heb gekookt 
in een grootkeuken 
... En daarna vond 
ik dat ik maar eens 
zelfstandige moest 

worden.’

Op haar 53e beslist ze 
dus zich in het avontuur 

te storten. En daar begint het 
hindernissenparcours ... Esther 
moet zich door alle administratieve 
rompslomp worstelen. Maar eerst 
moet ze zes maanden een opleiding 
bedrijfsbeheer volgen. Uiteindelijk 
heeft Esther drie jaar nodig om alles 
rond te krijgen, van het businessplan 
tot het verkrijgen van wat kapitaal, 
via een microkrediet van Brusoc. De 
ligging vond ze via Atrium. Nochtans 
was haar dossier geweigerd. ‘Ik kreeg 
een negatief advies. Maar ik liet het 
hoofd niet hangen en begon opnieuw. Ik 
probeerde het een tweede keer. En toen 
heeft Atrium me wel aanvaard.’

Sindsdien werkt Esther twaalf uur per 
dag. Haar winkeltje is geopend van 8 
tot 20 uur. Maar dat volstaat niet. Ze 
had het graag opengehouden tot 22 
u. ‘Ik ben niet moe, want ik doe mijn 
werk graag.’ Mama heeft haar droom 
waargemaakt. En ze glimlacht wanneer 
ze de inkomsten van haar winkel ziet. 

Achter haar toonbank, in haar winkeltje 
met exotische producten, in de 
warme wijk waar ze haar plaats heeft 
gevonden, blijft Esther Basilua dromen. 
Ze heeft nog andere plannen, die ze 
nog even geheim wil houden. ‘Wanneer 
je een idee in je hoofd hebt, wanneer 
je droomt – en dromen is altijd leuk – 
dan moet je die dromen waarmaken. 
Zoals ik heb gedaan. Het begin is altijd 
moeilijk. Maar je mag niet opgeven. Blijf 
doorzetten!’

W
at een kabaal komt je 
tegemoet als je dit café-
poussette op een hoek 
van de Louis Bertrandlaan 
binnenstapt! Het is een 

vrolijke bende die enkel kinderen 
kunnen creëren !  En meer bepaald... de 
allerkleinsten.

De parkeerplaats voor de 
wandelwagentjes (of ‘poussettes’, 
vandaar de naam) bevindt zich links 
als je binnenstapt. Je herkent ze meteen 
aan het opvallende blauwe bordje met 
‘parking’ op. 

De toon is meteen gezet. Hier kun 
je maar beter ‘babyproof’ zijn, want 
alles is hier gericht op gezinnen met 
kleine kinderen. De stopcontacten en 
tafelhoeken zijn beschermd, er zijn 
zitverhogers, er is een speelruimte en 
een winkel met kinderspulletjes.

‘Het concept bestaat al in het 
buitenland’, vertelt Laurent Daube, een 
van de twee oprichters. ‘Anderzijds 
hebben Audrey en ik als jonge ouders 
kunnen ondervinden dat het niet altijd 
gemakkelijk is om met een kind op stap 
te gaan.’ Laurent en Audrey, zowel in 
de stad als op het werk een koppel, 
hadden al een webshop met spulletjes 

en advies voor jonge ouders. Maar 
ze wilden de band met hun klanten 
aanhalen.

‘TROTS TE HERINVESTEREN IN DE 
WIJK’
De ligging van het eerste café-
poussette in België spreekt voor zich. 
Het ligt in Schaarbeek, in een laan 
die Laurent een van de mooiste van 
Brussel vindt: ‘In de eerste plaats 
omdat we in deze gemeente wonen. 
We zijn trots te herinvesteren in een 
wijk die in het verleden met een vaak 
kwalijke reputatie kampte, maar die nu 
evolueert en blijk geeft van een nieuwe 
dynamiek.’

Publiek is er wel, met een mooi 
cliënteel ‘stamgasten’. ‘Er zijn heel wat 
jonge gezinnen die in de buurt zijn 
komen wonen en die hier graag op 
adem komen.’ Kinderen die niet willen 
vertrekken, dat is de mooiste beloning 
voor dit koppel dat bestand is tegen 
een horde krijsende baby’s. ‘Sommige 
wijkbewoners hebben het meermaals 
gezegd: bedankt dat je dit doet, hier’.

1 job
Tussenkomst 

Brusoc : 
17 500 €

(Micro-krediet)

AUDREY SOMERS EN LAURENT DAUBE, 
oprichters.

2 jobs
Tussenkomst 

Brusoc : 
27 000 €
(Starterfonds)
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RÉCONFORT+ CVBA-SO

EN GOED GEBOUWD 
EEN AMBITIEUS

VICTORIA DIYAKOVA,
ondernemer 

V
ictoria Diyakova is 
me er nogal eentje 
... Een uitgesproken 
Russisch accent, 
altijd een glimlach op 

haar lippen. Het soort vrouw dat 
met een vingerknip bergen kan 
verzetten.

En die energie had ze ook nodig 
om het project in haar hoofd 
concrete vorm te geven. Een 
coöperatief project gewijd aan 
ecorenovatie en ecoconstructie, 
met werknemers die intern 
werden opgeleid: Réconfort+. 
Werknemers die bovendien uit 
een kwetsbaar publiek komen 
en een re-integratie doormaken. 
Réconfort+ dient dus niet alleen 
een economisch en ecologisch 
doel, het is ook een sociaal 
project!

EEN PROJECT VOOR DE 
TOEKOMST
Het project van Victoria gaat 
uit van de vaststelling dat de 
moderne wereld ten prooi valt 
aan alarmerende problemen: 
de economische crisis, 
maatschappelijke veranderingen 

en klimaatveranderingen. Het 
is ieders verantwoordelijkheid 
om dit te keren. ‘We moeten 
alle technieken veranderen, 
alternatieven vinden voor 
schadelijke producten, denken 
aan de levenskwaliteit van 
bewoners, aan de ecologische 
rehabilitatie van bewoners en 
woningen enzovoort.’

Haar negen arbeiders waren 
langdurig werkloos. Ze leidt ze op 
in die nieuwe bouwtechnieken 
en die nieuwe producten, met 
het oog op een langdurige 
tewerkstelling en professionele 
re-integratie. Réconfort+ biedt 
zijn diensten ook aan een soms 
kwetsbaar publiek aan. Victoria 
ziet haar project als een manier 
om hulp te bieden aan gezinnen 
in moeilijkheden, en die vooral 
met hoge energiekosten kampen.

EEN BIJNA FAMILIALE 
COÖPERATIEVE
Het bedrijfshoofd zet trots de 
puntjes op de i: haar bedrijf is 
niet zomaar een bvba of nv. 
Ze verkoos de vorm van een 
coöperatieve vennootschap met 

een sociaal oogmerk. Dit betekent 
dat elke arbeider en bediende 
kan beslissen om deel te nemen 
aan het bedrijfsleven en dus 
kan beslissen over zijn eigen 
toekomst.

In ons tijdperk een gewaagd, 
maar wel noodzakelijk project. 
Tot nog toe is Réconfort+ 
tevreden over de resultaten en 
koestert het grote ambities voor 
de toekomst. Met de passie en 
ziel die Victoria Diyakova en haar 
team in hun werk steken, lijdt 
het geen twijfel dat het bedrijf 
binnenkort model zal staan voor 
andere ondernemingen.

VOORBEELDEN VAN REALISATIES

INRICHTING VAN 
DE KEUKEN

VOOR

VOOR

NA

NA

DE BOUW VAN EEN 
BADKAMER IN EEN TUNNEL

RENOVATIE VAN HET SALON

PROJEC

VOOR

NA

INVESTERING BRUSOCINVESTERING BRUSOC AMBITIOUS BRUSSELSAMBITIOUS BRUSSELS

4 jobs
Tussenkomst 

Brusoc : 
50 000 €

(F.D.O.S.E.)
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OVERZICHT VAN ALLE

IN ALFABETISCHE VOLGORDE*

PARTNERS

A-B-C
PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
.RAD Product 4.000 € 2 B2C Diensten Brusoc
180° 12.500 € 1 Communicatie en media Brustart
3E 500.000 € 88 Duurzame ontwikkeling Exportbru
6+1 (nieuwe naam: 20something) 75.000 € 14 Communicatie en media Brusoc
A l’infini 8 21.500 € 37 B2B Diensten Brusoc
A vos services 30.000 € 36 B2C Diensten Brusoc
Abaoud Maryame 9.000 € 1 Horeca Brusoc
ABSI 662.500 € 45 ICT Brucofin
Adjé Angel Larissa 15.500 € 0 B2C Diensten Brusoc
Afeex International 30.000 € 3 Vervoer Brusoc
Afrikamäli 36.000 € 5 Kleinhandel Brusoc
Agrosur Planet 60.000 € 1 Voeding Brusoc
AkaStarter 150.000 € 4 Communicatie en media Brustart
Alliance Culinaire 32.000 € 1 Horeca Brusoc
Altrolux 35.000 € 2 Communicatie en media Brusoc
Ambu 90 200.000 € 35 B2B Diensten Gimb
Aoulad Haddou Abdelmouna - British Way's 15.000 € 2 Groothandel Brusoc
Arbre Mandarine 15.000 € 2 Kleinhandel Brusoc
Arexmo 95.000 € 9 Vervoer Brusoc
Artexis Group 17.971.130 € 337 Communicatie en media Gimb
ATAT 7.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Ateliers des Tanneurs 50.000 € 5 B2B Diensten Brusoc
Ateliers TIC Tanneurs 30.000 € 20 B2C Diensten Brusoc
Aveolis 22.000 € 1 Duurzame ontwikkeling Brusoc
Azzihamidi Mohammadi 8.800 € 1 Horeca Brusoc
B.X.L. 123.578 € 3 Textiel en confectie Gimb
B2Boost 300.000 € 23 ICT Gimb
Babe 19.000 € 1 Vervoer Brusoc
Bahammou 55.000 € 3 Horeca Brusoc
Baïta 52.000 € 42 B2C Diensten Brusoc
Basma Afrah 25.000 € 3 B2C Diensten Brusoc
Bauwens Pascal 16.000 € 1 Ambachten Brusoc
Be Park 30.000 € 8 B2C Diensten Gimb
Belgique Gourmande 875.000 € 21 Kleinhandel Brucofin
Belgium Rollers 150.000 € 4 B2C Diensten Gimb
Belicia 17.000 € 2 Groothandel Brusoc
Benismih 22.500 € 1 Kleinhandel Brusoc

PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
BI3 Fund 250.160 € 0 Risicokapitaal Brustart
BioTech Tools 2.049.064 € 10 Biotechnologie en gezondheid Gimb & Brustart
Blake & Partners 90.000 € 32 B2B Diensten Exportbru
Bloody Jack 100.000 € 2 Textiel en confectie Brusoc
Blue Lines 150.000 € 4 Duurzame ontwikkeling Brustart
BM Services 20.000 € 2 Vervoer Brusoc
Bon Bon 75.000 € 16 Horeca Brucofin
Boukhachkhach Ali 13.000 € 1 Vervoer Brusoc
Brands 752.150 € 12 Kleinhandel Brucofin
Bridgewater Consulting 13.500 € 4 B2B Diensten Brusoc
Brussels Bridge 16.000 € 1 Duurzame ontwikkeling Brusoc
Brussels Recycling Metal 287.500 € 16 B2B Diensten Brucofin
Budget Vision 15.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Business Investment 365.000 € 21 Kleinhandel Brucofin
ByPastel 75.000 € 1 Bouw en vastgoed Brucofin
Caffé Al Dente 50.000 € 8 Voeding Brustart
Cardionics 150.000 € 7 Biotechnologie en gezondheid Gimb
Carrosserie CD 160.000 € 3 B2C Diensten Brucofin
CdS (Cédric de Surgères) 362.500 € 60 B2B Diensten Brucofin
Centre de Bien Etre Alia 25.000 € 3 B2C Diensten Brusoc
Centre de formation 2000 30.000 € 27 B2B Diensten Brusoc
Chellala 56.500 € 8 Horeca Brusoc
Chourafa Ourtass 20.000 € 2 Kleinhandel Brusoc
Cinéart 300.000 € 30 Audiovisueel Gimb
Citeo 250 € 0 Vervoer Gimb
Clos d’Evan 50.000 € 13 Horeca Brusoc
Collibra 650.000 € 28 ICT Exportbru, Brustart 

& Gimb
Consulting Line 725.000 € 39 B2B Diensten Brucofin
Crechinvest 40.000 € 3 B2B Diensten Gimb

D-E-F
PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
D-Sight 100.000 € 5 ICT Brustart
de pinxi 150.000 € 15 Audiovisueel Exportbru
Delijious 250.000 € 106 Voeding Gimb
Delvaux 3.000.000 € 220 Textiel en confectie Gimb
Diantaka-Fides Transport 90.000 € 1 Vervoer Brusoc
Domchi International 275.000 € 6 Voeding Exportbru
E-Capital 500.000 € 0 Risicokapitaal Gimb
E.F.S. 3.000.000 € 337 Communicatie en media Exportbru
E.S.M. 50.000 € 1 Groothandel Brusoc
Easyday 52.000 € 15,4 B2C Diensten Brusoc
Eco-Vida 535.000 € 12 Voeding Gimb & Brucofin
Ecopostale 50.000 € 9 Duurzame ontwikkeling Brustart
El Mahyaoui Mohamed 25.000 € 5 B2B Diensten Brusoc
Emakina 250.000 € 500 ICT Exportbru
Emixis 300.000 € 19 ICT Gimb
Emodal 15.000 € 4 Horeca Brusoc
Esther Ngoma Basilua Nzuzi 17.500 € 1 Kleinhandel Brusoc
Europ Express Belgium 250.000 € 89 B2B Diensten Brucofin
European Business Services 30.000 € 3 Vervoer Brusoc

* De bedrijven die in 2013 failliet gingen, werden niet opgenomen in deze lijst. * De bedrijven die in 2013 failliet gingen, werden niet opgenomen in deze lijst.

Een volledige beschrijving van elke partner 
is beschikbaar op  www.gimb.be

EEN OVERZICHT VAN ALLE PARTNERS EEN OVERZICHT VAN ALLE PARTNERS
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PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
Euros G3 Services 60.000 € 9 Vervoer Brusoc
Exki 500.000 € 800 Voeding Exportbru
Exotic Discount 35.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Famous Clothes 4.000.000 € 230 Textiel en confectie Gimb
Ferronnerie Nicolas 42.000 € 2 Bouw en vastgoed Brusoc
Foods Diffusion 10.000 € 1 Groothandel Brusoc
For.et 35.000 € 10 Horeca Brusoc
Fork Bxl 37.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Francis Férent Exploitation 500.000 € 39 Textiel en confectie Brucofin
FSE International 350.000 € 14 Biotechnologie en gezondheid Gimb

PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
I-Propeller 40.000 € 14 B2B Diensten Brustart
Ici Architectes 20.000 € 4 B2B Diensten Brusoc
Impresor 375.000 € 23 B2B Diensten Brucofin

PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
Galeries 125.000 € 12 B2C Diensten Brucofin
Galia Venture 205.979 € 27 Risicokapitaal Brustart
Garage Chamade 20.000 € 1 B2C Diensten Brusoc
Garage Gemeca 17.500 € 3 B2C Diensten Brusoc
Garuda 50.000 € 4 Horeca Brusoc
Generous 150.000 € 4 Voeding Gimb
Gervois Brigitte 25.000 € 2 B2B Diensten Brusoc
Ginion Sports Cars 200.000 € 2 B2C Diensten Brucofin
Ginion Waterloo 450.000 € 72 B2C Diensten Brucofin
GMP Belgium Bibliofilm 100.000 € 12 B2B Diensten Exportbru
Gowie Solutions Médias Online 60.000 € 7 Communicatie en media Brustart
GreenWorks 110.000 € 25 B2B Diensten Brusoc
Groupe Léon Vanlancker 2.110.000 € 99 Voeding Gimb & Exportbru
Groupe Viangro 3.000.000 € 538 Voeding Gimb
H.I.M. Perfume 35.000 € 1,5 Kleinhandel Brusoc
Happy Fish Belgium 250.000 € 14 Voeding Brucofin
Haricot Magique 27.000 € 2 Horeca Brusoc
Harmonie Ladies Coaching 28.000 € 2 B2C Diensten Brusoc
Hayez Imprimeurs 625.000 € 27 B2B Diensten Brucofin & Gimb
Hayi Hassan 12.000 € 1 B2C Diensten Brusoc
Hello Agency 561 € 112 Communicatie en media Gimb
Histoires de Femmes 15.000 € 1 Groothandel Brusoc
Horomeca Solutions 32.500 € 2 B2B Diensten Gimb & Brusoc
House of Kids 250.000 € 5 Textiel en confectie Exportbru

G-H

I-J-K

PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
Imprimeries Pauwels 280.000 € 25 B2B Diensten Brucofin
Innovation Unlimited 100.000 € 13 Communicatie en media Gimb
Interel Holding 500.000 € 77 Communicatie en media Brucofin
Interpneu Boonen 1.000.000 € 26 B2C Diensten Brucofin
IPG Group 1.100.000 € 1461 Telecommunicatie Brucofin
IPM Press Print 5.000.000 € 342 B2B Diensten Gimb
Jabu Mané 20.000 € 2 B2C Diensten Brusoc
Jft international 15.000 € 2 Vervoer Brusoc
Julien & Nicolas 15.000 € 2,5 Textiel en confectie Brusoc
Justine Service 7.500 € 8 B2C Diensten Brusoc
K-meleon 150.000 € 5 Textiel en confectie Gimb
Kadensa 450.000 € 20 B2B Diensten Brucofin
Kamilou 83.000 € 18 Horeca Brusoc
Karamuka Nadine 10.000 € 1 B2C Diensten Brusoc
Karerangabo Didier Masumbuka 23.000 € 1 Vervoer Brusoc
Khaddad Mohamed 5.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Kheriou Siham 20.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Kings Entertainment & Media 40.000 € 2 Communicatie en media Brusoc
KRC Travel 95.000 € 10 Vervoer Brusoc

L-M
PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
L'ère de la terre 26.000 € 2 Horeca Brusoc
L2F 55.000 € 4 Groothandel Brusoc
La Cambre 450.000 € 23 Horeca Brucofin
La Wetterenoise 743.567 € 43 Voeding Gimb
Labima 700.000 € 17 Biotechnologie en gezondheid Gimb
Le Renard Bleu 22.000 € 1,5 Horeca Brusoc
Le Solo 50.000 € 13 Horeca Brustart
Les Art’chitectes de l’Event 60.000 € 2 B2B Diensten Brusoc
Les Filles Plaisirs Culinaires 87.500 € 11 Horeca Brusoc
Les Petits Hardis 440.000 € 1 B2B Diensten Brucofin
Look&Fin 72.500 € 3 ICT Brustart
Lookhatme 40.000 € 5 Textiel en confectie Brusoc
Lowet Dorian 12.500 € 1 B2B Diensten Brusoc
Loyaltek 150.000 € 7 ICT Brustart
M.N.S. 400.000 € 8 Voeding Brucofin
M.T. Isoltechnics 23.000 € 4 Bouw en vastgoed Brusoc
Ma Campagne Express 305.000 € 13 Kleinhandel Brucofin
Maille France 550.000 € 26 Textiel en confectie Gimb
Maison de la Radio Flagey 1.195.787 € 2 B2B Diensten Gimb
Majel 200.000 € 10 Kleinhandel Brucofin
Mara Production 50.000 € 4,5 Audiovisueel Brusoc
Marc Tillaert 25.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Marka 40.000 € 2 Textiel en confectie Brusoc
Market Breaks 40.000 € 2 Horeca Brusoc
Market Connection 21.000 € 1 Vervoer Brusoc
Mary 144.250 € 16 Voeding Brucofin
Mathilde Hatzenberger 21.500 € 1 B2C Diensten Brusoc
MDG 495.787 € 24 Voeding Gimb

* De bedrijven die in 2013 failliet gingen, werden niet opgenomen in deze lijst. * De bedrijven die in 2013 failliet gingen, werden niet opgenomen in deze lijst.
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PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
Media Actie Kureghem Stad 40.000 € 10 B2C Diensten Brusoc
Media Expo 200.000 € 4 Communicatie en media Brustart
Meessen de Clercq 373.125 € 5 Communicatie en media Brucofin
Memnon Archiving Services 2.273.333 € 43 Audiovisueel Gimb & Brucofin & 

Exportbru
Mendie Sylvie 7.500 € 1 B2C Diensten Brusoc
Mission Locale de Saint-Josse-Ten-Noode 75.000 € 130 B2C Diensten Brusoc
Mitra Mercury 65.000 € 5 Vervoer Brusoc
MM Event 60.000 € 2,5 Horeca Brusoc
Mmmmh ! 400.000 € 13 Voeding Brustart & Gimb
Mobile Control Systems 200.000 € 12 ICT Gimb
Moda Concept 250.000 € 9 B2C Diensten Brucofin
Modern Century 50.000 € 1 Ambachten Brusoc
Mondial Telecom 550.000 € 33 Telecommunicatie Gimb
Monizze 150.000 € 12 ICT Gimb
Mulieris 33.000 € 24 B2C Diensten Brusoc
Murmuur 30.000 € 12 Bouw en vastgoed Brusoc
Museumfood 71.473 € 18 Voeding Brustart
MusicMatic 1.000.000 € 72 Communicatie en media Gimb
My Sherpa 60.000 € 10 B2C Diensten Gimb
Myagy 7.500 € 2 Communicatie en media Brusoc
Monizze 150.000 € 38 Telecommunicatie Gimb
Mulieris 30.000 € 2 Textiel en confectie Brusoc
Murmuur 15.000 € 39 Horeca Brucofin
Museumfood 71.473 € 1 B2C Diensten Brusoc
My Sherpa 60.000 € 0 ICT Gimb
Myagy 7.500 € 1 Vervoer Brusoc

N-O-P-Q
PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
National Control Systems 572.140 € 10 ICT Gimb
Nejad NAJAF 25.000 € 1 Bouw en vastgoed Brusoc
Network Mining 80.000 € 11 ICT Gimb
New Business & Technologies 30.000 € 3 B2B Diensten Brusoc
New Skill 400.000 € 5 ICT Gimb
Numeca International 247.894 € 109 ICT Gimb
Omnitrans sprl 13.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Only good deals 10.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Ordiges 250.000 € 70 ICT Exportbru
Originn 70.000 € 2 B2B Diensten Brustart
Ovizio 527.549 € 13 ICT Gimb
OWT Gerance 1.000.000 € 46 B2C Diensten Brucofin
Oz Kaynak 35.000 € 2 Horeca Brusoc
Pacific Business Center 35.000 € 1 B2C Diensten Brusoc
Pascal Knuets Immobilier & Associés 220.000 € 5 B2C Diensten Brucofin
Passerin-Nonpareil 15.000 € 2 Textiel en confectie Brusoc
Pepibru 50.000 € 5 B2B Diensten Brusoc
Pharco 350.000 € 15 Biotechnologie en gezondheid Exportbru
Phydalpho 37.000 € 1 Vervoer Brusoc
Plant Design 50.000 € 4,3 Duurzame ontwikkeling Brusoc
Port de Bruxelles 83.453 € 5645 Vervoer Brinfin
Prabhuta 15.000 € 2 Textiel en confectie Brusoc

R-S-T

Proxyclick 180.000 € 7 B2B Diensten Brustart
QBIC Brussels Fund 500.000 € 5 Risicokapitaal Gimb

PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
Radionomy 200.000 € 15 Communicatie en media Brustart
Railnova 50.000 € 7 ICT Gimb
Rainbow.ka 30.000 € 4 Vervoer Brusoc
Rami Excursions 40.000 € 5 Vervoer Brusoc
Real Impact Analytics Belgium 125.000 € 8 ICT Brustart
Réconfort+ 50.000 € 4 Duurzame ontwikkeling Brusoc
Rehobothe 25.000 € 1 Groothandel Brusoc
Renewable Energy Construct Arlon 67 620.000 € 0 Duurzame ontwikkeling Gimb
Robert Simon 21.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Ronem 17.000 € 3 Vervoer Brusoc
Rosy Dis 250.000 € 22 B2C Diensten Brucofin
Royal Léopold Club 1.650.000 € 9 B2C Diensten Brucofin
S.B.D.I. 830.290 € 0 Bouw en vastgoed Gimb
S.B.G.E. 3.609 € 16 B2C Diensten Brinfin
S.L.R.B. 1.735 € 105 B2C Diensten Brinfin
S.T.I.B. 247.893 € 7250 Vervoer Brinfin
Sacha 60.000 € 4 Vervoer Brusoc
Salama 8.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Same same but different 30.000 € 2 Textiel en confectie Brusoc
Sasha Wood 95.000 € 3 Groothandel Brusoc
Schumacker Jonathan 8.300 € 2 Horeca Brusoc
Sdesign 90.000 € 4 Communicatie en media Gimb
Secret Gourmand 20.000 € 3 Horeca Brusoc
Service Express Horeca 38.000 € 2 B2B Diensten Brusoc
Sidibe Gueye Bemine 13.000 € 1 Vervoer Brusoc
Sigma Conso 350.000 € 23 ICT Exportbru
Sika Beauté 20.000 € 2,5 B2C Diensten Brusoc
Smarto 40.000 € 3 Horeca Brusoc
Sn Airholding 4.500.000 € 3500 Vervoer Gimb
Social Lab 250.000 € 47 Communicatie en media Exportbru
Sofuza 38.000 € 2 Vervoer Brusoc
Soltechno 65.000 € 3 Duurzame ontwikkeling Brusoc
Soul Kitchen 35.000 € 2 Horeca Brustart
Squash De La Forêt De Soignes 668.000 € 10 B2C Diensten Brucofin
Story House 20.000 € 1 Audiovisueel Brusoc
Strawberries 60.000 € 4 Groothandel Brusoc
Studio Francine.com 95.000 € 9 ICT Brusoc
Sunworks Bruxelles 135.500 € 20 Duurzame ontwikkeling Brusoc
Supersec 50.000 € 3 Voeding Brustart
Sushi Factory 150.000 € 12 Voeding Brustart
T.s Taxi 17.500 € 2 Vervoer Brusoc
Take Five 75.000 € 3 Communicatie en media Brusoc
Tcs Digital World 270.000 € 18 ICT Brustart
Terrabio 60.000 € 8 Duurzame ontwikkeling Brusoc
Terres Neuves 15.000 € 2 Communicatie en media Brusoc
The Coffee Machine 60.000 € 6 B2C Diensten Gimb
The Egg Exploitation 850.000 € 5 Communicatie en media Brucofin & Gimb
The Right Connection 60.000 € 1 Kleinhandel Brusoc

* De bedrijven die in 2013 failliet gingen, werden niet opgenomen in deze lijst. * De bedrijven die in 2013 failliet gingen, werden niet opgenomen in deze lijst.
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* De bedrijven die in 2013 failliet gingen, werden niet opgenomen in deze lijst.

EEN OVERZICHT VAN ALLE PARTNERS

PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
Theodorus II 1.000.000 € 4 Risicokapitaal Gimb
Theodorus III 500.000 € 4 Risicokapitaal Gimb
Tms 80.000 € 2,5 Kleinhandel Brusoc
Topblind 61.450 € 4 Groothandel Brusoc
Tpf 3.000.000 € 3000 Bouw en vastgoed Gimb & Exportbru
Tps Technologies 500.000 € 35 Duurzame ontwikkeling Gimb
Tradex 25.000 € 2 Kleinhandel Brusoc
Traiteur Loriers 400.000 € 49 Voeding Brucofin
Trinist 362.500 € 10 B2C Diensten Brucofin
Trinity Engineering 300.000 € 11 Audiovisueel Gimb
Tuncars 30.000 € 8 Vervoer Brusoc

PARTNER INVESTERING JOB ACTIVITEITSECTOR FILIAAL
Ubidata 450.000 € 13 B2B Diensten Gimb
Union des Locataires d’Anderlecht-Cureghem 230.000 € 11 B2C Diensten Brusoc
Vadis Consulting 150.000 € 21 ICT Brustart
Vanlancker Holding 70.000 € 0 Voeding Exportbru
Vanparys-Candihold 1.180.000 € 37 Voeding Gimb & Brucofin
Vidéo Europe 135.000 € 4 B2B Diensten Brucofin
Vintage Services 200.000 € 7 Horeca Brustart
Volu & C° 60.000 € 3 Horeca Brusoc
W&S 4.000 € 1 Kleinhandel Brusoc
Winery 50.000 € 8 Horeca Brustart
Yakky 25.000 € 1 B2C Diensten Brusoc
Zeiout Talibi Ouafa 9.500 € 1 Kleinhandel Brusoc
Zen Car Brussels 250.000 € 7 B2C Diensten Brustart

U-V-W-X-Y-Z

FINANCIËLE 

& BEHEERSVERSLAG
RESULTATEN
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VERSLAG VAN DE GIMB GROEP
NIET GECONSOLIDEERD 2013

De Gimb heeft in de loop van 2013 een tegemoetkoming verstrekt in 11 
investeringsdossiers voor een totaalbedrag van € 5,8 miljoen, waarvan € 
0,5 miljoen in kapitaal en € 5,3 miljoen in leningen.

We merken op dat voor de tegemoetkomingen in kapitaal € 0,15 miljoen 
betrekking heeft op de vrijmaking van vroegere kapitaalinschrijvingen.

In de loop van het jaar waren er geen desinvesteringen buiten een gedeeltelijke 
terugbetaling als gevolg van een kapitaalvermindering in een deelneming.

De Gimb bleef ook de ontwikkeling van haar dochterondernemingen 
steunen, in het bijzonder Brusoc (sociale en lokale economie), Exportbru 
(financiering van exportprojecten) en Brucofin (leningen in cofinanciering met 
kredietinstellingen) waarvoor er in 2013 heel wat tegemoetkomingen waren, 
ondanks de daling voor Brucofin: 55 dossiers voor een totaal van € 1,6 miljoen 
binnen Brusoc, 7 dossiers voor een totaal van € 1,6 miljoen binnen Exportbru 
(waarvan nog € 0,25 miljoen moet worden vrijgemaakt) en 3 dossiers voor een 
totaal van € 1,1 miljoen voor Brucofin.

De activiteiten van de dochteronderneming Sfar, die in het kader handelt van 
de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedelegeerde missie voor de bouw 
van ongeveer 1.000 sociale woningen, werden in 2013 ook voortgezet met in het 
bijzonder de beëindiging van de bouw van het project Middelweg en het project 
Zuid D.

De dochteronderneming Brustart (financiering van ‘starter’-projecten) kende 
dan weer 3 leningen toe over het boekjaar voor een totaal van € 0,4 miljoen.

2.1 Resultaten van het boekjaar 

Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van € 2.588.000 vergeleken met 
een verlies van € 3.417.000 in 2012. 

De bedrijfsopbrengsten (€ 1.123.000), die voornamelijk factureringen aan 
zogenaamde ‘deelnemingen’ bevatten ter vergoeding van de door de Gimb 
uitgevoerde prestaties binnen deze ‘deelnemingen’ evenals herfactureringen 
van algemene kosten met betrekking tot prestaties van de Gimb in haar 
dochterondernemingen, dalen in vergelijking met vorig boekjaar (-12%). Die 
daling wordt vooral vastgesteld in de management fees die aan de deelnemingen 
worden aangerekend.

De bedrijfskosten (€ 5.283.000) zijn met 9% gestegen tegenover vorig boekjaar. 
Die verhoging wordt vooral vastgesteld in de diverse goederen en diensten (+22%) 
als gevolg van de vrij grote niet-recurrente kosten in 2013. De personeelskosten 
maken 66% uit van de totale bedrijfskosten en stijgen met 4,8%. 

De financiële opbrengsten bedragen € 2.466.000 tegenover € 2.920.000 in 2012, 
dat is een daling van 15,5%. Ze bestaan uit geïnde interesten op toegekende 
leningen (€ 1.291.000), ontvangen dividenden (€ 171.000) en opbrengsten uit 
thesauriebeleggingen (€ 1.004.000).

De geïnde interesten op de leningen dalen (-4%), voornamelijk door de omzetting 
van de converteerbare obligatieleningen in 2012.

De ontvangen dividenden dalen met € 61.000 in vergelijking met 2012.

De thesauriebeleggingen dalen met 25% in vergelijking met vorig jaar. Die daling 
valt te verklaren door de uiterst lage rente op de financiële markten in de loop 
van het jaar.

De financiële kosten (€ 220.000 ten opzichte van € 479.000 in 2012) bestaan 
hoofdzakelijk uit waardeverminderingen (€ 181.000) op vlottende activa 
(kortetermijngedeelte van de leningen). Zij dalen met € 250.000 ten opzichte 
van 2012. 

We merken ook op dat de terugnemingen van waardeverminderingen (€ 16.000) 
die van de financiële lasten worden afgetrokken, konden worden geboekt 
dankzij de terugvorderingen in geschillendossiers.

De uitzonderlijke winsten (€ 61.000 tegenover € 706.000 in 2012) bevatten 
terugnemingen van eerder geboekte waardeverminderingen en de terugneming 
van een voorziening voor risico’s en kosten die overbodig is geworden. De 
uitzonderlijke winsten bevatten op 31 december 2012 de meerwaarden op 
overdrachten van financiële vaste activa, terwijl er in 2013 geen waren.

De uitzonderlijke kosten (€ 733.000 tegenover € 3.002.000 eind 2012) bevatten 
hoofdzakelijk de tijdens het boekjaar geboekte waardeverminderingen op 
deelnemingen en leningen (langetermijngedeelte) voor een totaal van € 732.000.

De waardeverminderingen op de leningen die in de financiële kosten en 
uitzonderlijke kosten werden geboekt, betreffen drie ondernemingen die in 
2013 hun faillissement hebben aangevraagd, een bedrijf dat in 2012 failliet 
ging en waarvoor de ingeroepen borg maar moeilijk invorderbaar blijkt, en een 
onderneming die in een precaire financiële situatie verkeert.

De waardeverminderingen op de deelnemingen betreffen vier bedrijven. Geen 
daarvan vormde het voorwerp van een faillissementsaanvraag. Gezien hun 
financiële situatie werden voorzichtigheidshalve toch waardeverminderingen 
geboekt.

2.2 Balans op 31 december 2013

Het balanstotaal bedraagt € 131,2 miljoen tegenover € 134,1 miljoen eind 2012.

Het actief van de balans bestaat voornamelijk uit financiële vaste activa en 
financiële middelen die overeenkomen met respectievelijk 52% en 36% van het 
totaal. Het saldo bevat de materiële vaste activa en de vorderingen op korte 
termijn.

De financiële vaste activa bedragen per 31 december 2013 € 68 miljoen tegenover 

€ 67 miljoen eind 2012. De toename van € 1 miljoen wordt voornamelijk verklaard 
door de nieuwe investeringen van het jaar, waarvan de impact wel gedeeltelijk 
wordt gecompenseerd door de overschrijvingen in vlottende activa van de 
leningen op korte termijn (enkel het langetermijngedeelte werd opgenomen in 
de financiële vaste activa) en de geboekte waardeverminderingen.

De financiële middelen aan het einde van het boekjaar (€ 47 miljoen) zijn met 
€ 4 miljoen gedaald in vergelijking met 31 december 2012. Die vermindering valt 
vooral te verklaren door de investeringen tijdens het boekjaar.

De vaste activa bedragen € 4,6 miljoen tegenover € 4,8 miljoen aan het einde 
van vorig boekjaar.

De vorderingen op korte termijn (€ 11 miljoen) bevatten voornamelijk het 
kortetermijngedeelte van de leningen.

De passiva omvatten hoofdzakelijk het eigen vermogen (€ 128,6 miljoen), dat 
98% van het totaal vertegenwoordigt. Het saldo bestaat uit voorzieningen voor 
risico’s en kosten (€ 0,5 miljoen) en schulden (€ 2,1 miljoen).

De schulden omvatten de lopende schulden eigen aan de activiteit van de 
vennootschap.

De voorzieningen voor risico’s en kosten bevatten hoofdzakelijk een voorziening 
uit 2011 om het eventuele risico te dekken om een in 2011 geïnde prijsaanvulling 
te moeten terugbetalen in het kader van de overdracht van een deelneming in 
2007. Er werd een meerwaarde van € 2.650.000 gerealiseerd en een bijkomend 
bedrag bleef openstaan als gevolg van een geschil. Het vonnis was in het 
voordeel van de Gimb en de andere aandeelhouders waardoor in 2011 een 
bedrag van € 401.000 werd geïnd. Het bedrijf heeft echter beroep aangetekend 
tegen het vonnis van de rechtbank en daarom werd een voorziening voor risico’s 
en kosten aangelegd. Het hof van beroep heeft nog geen vonnis uitgesproken en 
dus wordt de voorziening behouden.

Zoals eerder vermeld, werd een in 2005 aangelegde voorziening voor risico’s en 
kosten van € 26.000 teruggenomen omdat ze overbodig was geworden. 

In het geschil tussen de Gimb en het failliete Polygone International nv werd in 
2013 naast de strafrechtelijke procedure waarvan sprake in het verslag van vorig 
boekjaar ook een burgerlijke procedure opgestart door de faillissementscurator. 
Er werd een conclusiekalender opgesteld die doorloopt tot 2015. De zaak zal niet 
vroeger voorkomen.

De Raad van Bestuur en de advocaat die de belangen van de Gimb verdedigt, 
zijn van mening dat het niet nodig is om in dit dossier voorzieningen aan te 
leggen.
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van de vennootschap. Er is ook geen enkele omstandigheid te melden die een 
betekenisvolle invloed op de ontwikkeling van de vennootschap zou kunnen 
hebben.

De Raad van Bestuur heeft gedurende het boekjaar 2013 geen kennis gehad van 
een handeling of beslissing die de onmiddellijke toepassing van de bepalingen 
uit artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen tot gevolg zou hebben.

De Raad van Bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot het verslag, dat geen enkele handeling of activiteit 
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 2013, 
dat er geen bijkantoor bestaat en dat er geen gebruik werd gemaakt van een 
specifiek of riskant financieel instrument.

De Raad van Bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van zaken, van 
de staat van de vennootschap en van haar resultaten weergegeven te hebben. 
Hij verklaart verder dat de vennootschap geen enkel belangrijk of abnormaal 
risico heeft geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerheden waarmee 
de vennootschap werd geconfronteerd, inherent waren aan de uitgeoefende 
activiteit. 

Aangezien de vennootschap op 31 december 2013 een overgedragen verlies 
vertoont, dient dus in toepassing van artikel 96 van het Wetboek van 
Vennootschappen de toepassing van de boekhoudregels van continuïteit 
verantwoord te worden. Rekening houdend met het niveau van het eigen 
vermogen van de vennootschap, wordt de toepassing van de waarderingsregels 
in de veronderstelling van de continuïteit helemaal gerechtvaardigd.

De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om de rekeningen 
goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris. De 
raad stelt eveneens voor het resultaat als volgt toe te wijzen:

Verlies van het boekjaar - 2.587.782,23 €

Overgedragen resultaat van het vorige 
boekjaar

- 16.843.898,36 €

Te bestemmen resultaat - 19.431.680,59 €

Over te dragen verlies  - 19.431.680,59 €

Opgemaakt te Brussel op 28 april 2014.

Vincent RIGA,   Bernard RICHELLE, 
Vice-Voorzitter   Voorzitter

Bij de belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar vermelden 
we de inschrijving van de Gimb op de kapitaalverhoging van Artexis Group 
door de inbreng van schuldvorderingen ten belope van € 10 miljoen in februari 
2014 ten gevolge van een heronderhandeling van de overeenkomst tussen de 
Gimb en Artexis Group in het kader van een converteerbare obligatielening 
waarop in 2009 werd ingeschreven. 

Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft er zich geen enkele andere belangrijke 
gebeurtenis voorgedaan met een materiële impact op de financiële situatie 

Een overzicht van alle jaarverslagen en jaarrekeningen 
van de Gimb groep en haar filialen, vindt u in pdf-

formaat op de website www.gimb.be 
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VERSLAG VAN DE GIMB GROEP
GECONSOLIDEERDE REKENINGEN 2013

FINANCIËLE RESULTATENFINANCIËLE RESULTATEN

De groep Gimb heeft voor de eerste maal geconsolideerde rekeningen 
opgemaakt per 31 december 2013. Een openingsconsolidatie werd eerst 
opgesteld per 1 januari 2013. 

Overeenkomstig de waarderingsregels omvat de consolidatiekring de volgende 
ondernemingen: 

Consoliderende onderneming:  
- Gimb n.v. :

Dochterondernemingen:
- B2E n.v.
- Brinfin n.v.
- Bruservices n.v.
- Brusoc n.v.
- Brustart .n.v.
- Exportbru s.a 
- Hellobru n.v.
- Hello Agency n.v.
- Sfar n.v.
- Sfar Alsemberg n.v.
- Sfar Bolivar n.v.
- Sfar Chemin Vert n.v.
- Sfar Middelweg s.a ;
- Sfar Midi n.v.
- Sfar Molenblok n.v.
- Sfar Paroisse n.v.
- Sfar Polders n.v.
- Sfar Roue n.v.
- Sofibru n.v.

Gemeenschappelijke dochterondernemingen:
- Pepibru n.v.
- Pepicentre n.v.

Verbonden ondernemingen:
- 2Bhub n.v.
- Generous n.v.
- La Wetterenoise n.v.
- MDG n.v.
- Memnon Archiving Services n.v.
- Qbic Brussels n.v.
- Rec Arlon 67 n.v.

2.1 Geconsolideerde resultaten van het boekjaar
Het boekjaar wordt afgesloten met een geconsolideerd verlies van K€ 4.556, 
waarvan K€ 4.541 aandeel van de groep en K€ 15 aandeel van derden.

De belangrijkste bijdragers tot het geconsolideerde resultaat van de groep zijn de 
volgende ondernemingen (in 1.000 EUR):

Srib: -2.588
Bruservices : -663
B2e :  197
Brustart : -165
Sfar (en haar filialen) : 147
Hello Agency : 86
Brinfin : -63
Brusoc :  -25
Exportbru :  51
Memnon :  -189
La Wetterenoise : -42
MDG : -38

Wij verwijzen de lezer naar de beheersverslagen over de maatschappelijke 
rekeningen van de verschillende geconsolideerde dochterondernemingen voor 
wat de toelichting bij de resultaten voor het boekjaar 2013 betreft. 

Naast de bijdrage van de verschillende dochterondernemingen tot het 
geconsolideerde resultaat van het boekjaar werd het boekjaar beïnvloed door de 
afschrijving van goodwill vastgesteld met betrekking tot de dochteronderneming 
Hello Agency bij de openingsconsolidatie. Die laatste bedraagt K€ 3.833 per 1 
januari 2013 en wordt afgeschreven over een termijn van vijf jaar, waarbij de 
afschrijvingslast van het boekjaar gelijk is aan K€ 767.

Daarnaast werd bij de opening ten belope van K€ 2.524 andere goodwill 
vastgesteld aangaande de dochteronderneming Bruservices. Die laatste werd 
bestemd voor de gebouwen wegens de latente meerwaarde die erop bestaat. 
De afschrijvingslast van het boekjaar met betrekking tot die herwaardering 
bedraagt K€ 343 en heeft tevens een invloed op het geconsolideerde resultaat 
van het boekjaar.

2.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2013
Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 185,1 miljoen EUR.

Gimb draagt ten belope van 71% bij tot het balanstotaal. 

De activa van de balans bestaan voornamelijk uit materiële vaste activa (K€ 
13.111) en financiële vaste activa (K€ 45.240), vorderingen op meer dan één jaar 
(K€ 8.674), voorraden (K€ 19.696), vorderingen op korte termijn (K€ 23.707) en 
thesaurie (K€ 69.869).

De materiële vaste activa omvatten hoofdzakelijk gebouwen ten belope 
van K€11.762, waarvan het belangrijkste deel uitmaakt van de activa van de 
dochteronderneming Bruservices (K€ 5.093 + K€ 2.181 overeenkomstig de 
nettoboekwaarde van bovenvermelde herwaardering). De andere gebouwen 
maken deel uit van de moedermaatschappij Gimb

De vaste activa omvatten ook de nettoboekwaarde per 31.12.2013 van goodwill 
op Hello Agency waarvan hiervoor sprake (K€ 3.066).

De financiële vaste activa maken hoofdzakelijk deel uit van Gimb (K€ 27.049), 
B2E (K€ 9.842), Exportbru (K€ 4.341), Brusoc (K€ 1.416) en Brustart (K€ 1.353) 
en omvatten de nettoboekwaarde van de deelnemingen (buiten dochter- en 
verbonden ondernemingen) en het langetermijngedeelte van de leningen in de 
deelvennootschappen.

De schuldvorderingen op meer dan één jaar omvatten voornamelijk het 
langetermijngedeelte van de schuldvordering die ontstond uit de erfpacht 
ondertekend met ‘het property management’ van Ukkel aangaande de woningen 
gebouwd door Sfar Polders (K€ 8.180).

De voorraden omvatten de gebouwen bestemd voor verkoop ten belope 
van K€ 16.859 en de uitstaande bestellingen m.b.t. gebouwen ten belope van 
K€ 2.204. Die voor verkoop bestemde gebouwen hebben betrekking op woningen 
gebouwd door Sfar Middelweg en Sfar Midi in het kader van de gedelegeerde 
opdracht voor de bouw van sociale woningen toevertrouwd door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan Sfar. De bestellingen in uitvoering omvatten ook de 
uitstaande bedragen van Hello Agency (K€ 633).

De kortetermijnvorderingen omvatten de handelsvorderingen (K€ 6.353) 
en de overige vorderingen (K€ 17.354). De handelsvorderingen bevinden 
zich voornamelijk in Hello Agency (K € 5.418). De overige vorderingen, die 
grotendeels het kortetermijngedeelte van de leningen omvatten, bevinden 
zich vooral in Gimb (K€ 10.626), B2E (K€ 2.052), Exportbru (K€ 1.782), Brusoc 
(K€ 1.672) en Brustart (K€ 501).

De thesaurie bevindt zich voornamelijk in Gimb (K€ 46.837), Brusoc (K€ 7.929), 
B2E (K€ 5.469), Exportbru (K€ 4.094) en de Sfar en haar filialen (K€ 1.676).

De passiva van de balans omvatten vooral het eigen vermogen (132,4 miljoen 
EUR) dat 71,5% van het totaal vertegenwoordigt. De andere belangrijke 
posten van de passiefzijde zijn schulden op meer dan één jaar (K€ 37.118 en 
kortetermijnschulden (K€ 12.196). 

Het geconsolideerde eigen vermogen omvat het kapitaal van Gimb (K€ 79.576), 
de geconsolideerde reserves (K€ 41.624) en de kapitaalsubsidies (K€ 11.309).

De kapitaalsubsidies komen voornamelijk van Brusoc (K€ 9.350).

De schulden op meer dan één jaar omvatten hoofdzakelijk het saldo op lange 
termijn van de financiële schuld ten opzichte van de bank Belfius, die de Sfar-
projecten financiert (K€ 30.655). Die schuld wordt gewaarborgd door de regering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de gedelegeerde 
opdracht ‘Woonplan’ toegewezen aan Sfar.

De andere langetermijnschulden bestaan vooral uit het saldo op meer dan één 
jaar van de EIB-lening in B2E (K€ 4.327) en het saldo op meer dan één jaar van 
de leasingschuld Bruservices voor de financiering van het gebouw (K€ 1.779).

De schulden op een jaar of meer omvatten voornamelijk, naast het 
kortetermijngedeelte van de schulden waarvan sprake is in de voorgaande 
alinea (K€ 2.181), de kortlopende kredietlijnen bij de kredietinstellingen van 
Hello Agency (K€ 2.647), de handelsschulden (K€ 4.242), de belasting-, loon- en 
sociale schulden (K€ 1.743).
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Bij de belangrijke gebeurtenissen sinds de afsluiting van het boekjaar vermelden 
wij de inschrijving van Gimb op de kapitaalverhoging van Artexis Group door 
de inbreng van schuldvorderingen ten belope van 10 miljoen EUR in februari 
2014, alsook de verkoop van gebouwen gebouwd door Sfar Middelweg in januari 
2014 en de toewijzing eind februari van een erfpacht op het afgewerkte gebouw 
van Sfar Midi. 

In maart 2014 werd een overeenkomst tot borgstelling onderhandeld ingevolge 
de beslissing van de regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest van 
7/02/2013 om zich borg te stellen in het kader van het dossier Viangro t.b.v. K€ 
1.500 en dit, in het kader van de stemming door het Parlement van de begroting 
op 13/12/2013. Dit contract zal binnenkort getekend worden.

Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft zich geen enkele andere belangrijke 
gebeurtenis voorgedaan met een materiële impact op de financiële situatie 
van de groep Gimb. Er is ook geen enkele omstandigheid te melden die een 
betekenisvolle invloed op de ontwikkeling van de groep zou kunnen hebben.

De raad van bestuur benadrukt eveneens, om te voldoen aan de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot het verslag, dat geen enkele handeling of activiteit 
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werd uitgevoerd gedurende 2013 
en dat er geen gebruik werd gemaakt van een specifiek of riskant financieel 
instrument.

De raad van bestuur verklaart een getrouw beeld van de evolutie van zaken, 
van de staat van de groep en van haar resultaten weergegeven te hebben. Hij 
verklaart verder dat de groep geen enkel belangrijk of abnormaal risico heeft 
geïdentificeerd en dat de enige risico’s of onzekerheden waarmee de groep werd 
geconfronteerd, inherent waren aan de activiteiten. 

Opgemaakt te Brussel op 28 april 2014.

Vincent RIGA,   Bernard RICHELLE, 
Vice-Voorzitter   Voorzitter

Een overzicht van alle jaarverslagen en jaarrekeningen 
van de Gimb groep en haar filialen, vindt u in pdf-

formaat op de website www.gimb.be 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN SINDS 
DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR

3

JAARVERSLAG GIMB 2013 JAARVERSLAG GIMB 2013

4544


