PERSBERICHT
Verenigde Nederlandse Compagnie NV (VNC) publiceert jaarverslag 2016.
31 maart 2017
Verenigde Nederlandse Compagnie NV (VNC) publiceert vandaag haar jaarverslag
over 2016. In het verslagjaar had de onderneming geen operationele activiteiten. In de
eerste maanden van 2017 werden drie bedrijven van de DGB groep overgenomen, te
weten DGB energie, De Groene Belangenbehartiger en Renewables. De resultaten
van deze bedrijven zullen in 2017 geheel worden meegenomen.
In 2016 realiseerde VNC geen omzet, maar werden wel kosten gemaakt. Als gevolg
daarvan werd een verlies geleden van € 233.000. Eind 2016 was het eigen vermogen
van VNC € 549.000 groot, hoofdzakelijk bestaande uit vorderingen en liquide
middelen. De overgenomen bedrijven zullen naar verwachting in 2017 een bruto
bedrijfsresultaat (ebitda) realiseren van €1.500.000,- De bedrijfsleiding blijft zoeken
naar bedrijven die geschikt zijn voor overname.
Om inzicht te geven in de gevolgen van de overname van de genoemde bedrijven
voor de financiële prestaties van VNC is een pro forma geconsolideerde winst- en
verliesrekeningen over 2016 opgemaakt onder de veronderstelling dat de DGBbedrijven over heel 2016 waren overgenomen.
PRO FORMA WINST- EN VERLIESREKENING VNC EN DGB 2016
(* EUR 1 miljoen)
Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst
Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto-marge
Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten
Resultaat vóór belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

30,1
23,9
6,2
0,0
6,2
3,3
2,9
2,9
0,62,3

Op deze pro forma geconsolideerde winst- en verliesrekening is geen
accountantscontrole toegepast.
Het volledige jaarverslag is per heden beschikbaar op de website van de vennootschap:
www.verenigdenederlandsecompagnie.nl

Profiel VNC NV:
Verenigde Nederlandse Compagnie is genoteerd op Euronext, handelend onder de
naam ‘VNC’. De vennootschap richt zich op het deelnemen in, het financieren van en
het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere
ondernemingen. VNC zal daarbij de belangen van de aandeelhouders beschermen en
faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de
groeiambities. Het streven van VNC is om doelgericht bedrijven te acquireren, op te
schalen en uit te bouwen. Daarbij staat de autonomie van deze deelnemingen
centraal.
Voor nadere informatie:
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