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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Argenta 
Coöperatieve CV over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021 - 
Jaarrekening 
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Argenta Coöperatieve CV (de “vennootschap”), leggen 
wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en 
regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar. 

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 14 november 2019, 
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene 
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022. Wij hebben de wettelijke controle van 
de jaarrekening van Argenta Coöperatieve CV uitgevoerd gedurende 11 opeenvolgende boekjaren  

Verslag over de jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die de balans op 30 juni 2021 
omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal 
van 265 527 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 3 229 (000) EUR. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van de 
vennootschap op 30 juni 2021 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in 
België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van 
toepassing zijn op huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op 
grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de 
controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste 
ophelderingen en inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne 
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid 
van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden 
die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan 
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch 
alternatief heeft dan dit te doen. 
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Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als 
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van 
zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van 
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en 
worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van toepassing is 
op de controle van de jaarrekening in België. De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige 
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan 
de bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en 
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's 
inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het 
risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het 
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op 
het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen; 

 het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en 
het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over 
de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te 
vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de 
jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw 
beeld.  

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder meer over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 
interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het naleven van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor 
het naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de vennootschap. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris 

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde 
internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, het jaarverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.  

Aspecten betreffende het jaarverslag 

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag 
overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het 
bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang 
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij 
hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.  

Vermelding betreffende de sociale balans 

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven 
inlichtingen - waaronder deze betreffende de informatie inzake lonen en vormingen - en bevat geen van materieel 
belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. 

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de 
wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk 
gebleven tegenover de vennootschap. 
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Andere vermeldingen

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming 
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en 
statutaire bepalingen.

Wij dienen u niets mede te delen over verrichtingen die zijn gedaan of beslissingen die werden genomen en die in 
overtreding zijn met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Getekend te Zaventem.

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Dirk Vlaminckx



Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders op 18 november 2021

Geachte mevrouw, geachte heer,

Overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt 
de Raad van bestuur van Argen-Co erkende Coöperatieve Vennootschap (hierna de Vennootschap) 
verslag uit over de activiteiten van de Vennootschap tijdens het afgelopen boekjaar (periode van 1 juli 
2020 tot 30 juni 2021) en vraagt zij voor de opgestelde jaarrekening uw goedkeuring.

1. Commentaar op de jaarrekening en overzicht van de gang van zaken van de 
Vennootschap over het boekjaar 2020-2021

De Vennootschap is een erkende coöperatieve vennootschap, lid van de Nationale Raad voor 
Coöperatie. De erkenning is van onbepaalde duur voor zover de vennootschap aan de 
erkenningsvoorwaarden blijft voldoen.

1.1. Omgevingsfactoren
Hoewel het coronavirus nog steeds een impact heeft op de maatschappij bleef de impact op de 
participaties van de Vennootschap het afgelopen boekjaar beperkt: 90% van de activa van de 
vennootschap is geïnvesteerd in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep en deze groep kon zowel voor 
het boekjaar 2020 als voor de eerste zes maanden van 2021 een goed resultaat voorleggen.

Het resultaat van Argen-Co wordt echter voor het tweede jaar op rij negatief beïnvloed door de 
maatregel die de Europese Centrale Bank (ECB) afkondigde op 27 maart 2020 (ECB/2020/19) waardoor 
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep geen dividend mocht uitbetalen over het boekjaar 2019. Op 15 
december 2020 werd de ECB-maatregel enigszins versoepeld waardoor kredietinstellingen een 
beperkt dividend mochten uitkeren met een maximum van 15% van de geaccumuleerde winst over de 
boekjaren 2019 en 2020, en tot maximum  20 basispunten in termen van de tier 1-kernkapitaalratio.

De aanbeveling van de ECB blijft van toepassing tot 30 september 2021 en de ECB is van plan om de 
aanbeveling niet meer te verlengen (zie verder punt 3.1).

1.2. Balans en resultaat van het boekjaar 2020-2021
Dit commentaar gaat uit van de balans na resultaatsbestemming en geldt bijgevolg onder voorbehoud 
van de goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming door de aandeelhouders van de 
Vennootschap.

Het ontwerp van de enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Belgische 
boekhoudwetgeving.

Het balanstotaal bedraagt 265.527.346 euro.

De financiële vaste activa vormen met 217.308.437 euro of 81,8 % van het balanstotaal de
belangrijkste activapost.

De belangrijkste passivapost na resultaatsbestemming wordt gevormd door het eigen vermogen voor 
een bedrag van 258.404.552 euro.



De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt 3.229.227 euro. De raad van bestuur stelt voor 
om de te bestemmen winst als volgt te verdelen: 

• Toevoeging aan het eigen vermogen: 3.229.227 euro 
• Onttrekking uit het eigen vermogen: -7.031.579 euro 
• Vergoeding van het kapitaal: 7.031.579 euro wat overeenkomt met een dividendpercentage 

van 3,25% 

Dit voorstel tot resultaatsbestemming volgt de bepalingen van artikel 29 van de statuten van de 
Vennootschap. 

1.3. Belangrijke gebeurtenissen tijdens het boekjaar 
1.3.1. Wijziging statuten 

De buitengewone algemene vergadering van Argen-Co keurde op vrijdag 28 augustus 2020 het 
ontwerp van statutenwijzigingen goed. 1.237 aandeelhouders namen  aan de stemming deel, goed 
voor 10.298 stemmen. Alle agendapunten werden met een meerderheid van meer dan 90% 
goedgekeurd. 

Naast de aanpassingen aan de nieuwe WVV werd in dialoog met de aandeelhouders de volgende 
wijzigingen doorgevoerd: 

• De aandelen zijn voortaan overdraagbaar. 
• De aandelen werden gesplitst met een factor 10. De overdracht van aandelen naar 

kinderen of kleinkinderen werd hiermee vereenvoudigd. Hiermee hopen  we ook nieuwe 
jonge aandeelhouders  in Argen-Co te interesseren door hen de mogelijkheid te geven voor 
een lager bedrag in te tekenen. 

• De termijn voor de terugbetaling van het scheidingsaandeel bij vrijwillige uittreding werd 
met 10 maanden ingekort. 

1.3.2. Nieuwe uitgifte 
In oktober 2020 vond een beperkte uitgifte van 5 miljoen euro plaats door middel van een 
informatienota. Deze uitgifte was een succes en Argen-Co heeft dan ook beslist een nieuwe prospectus 
op te stellen en bijkomend kapitaal op te halen. Het prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 
4 mei 2021. Sinds de start van deze uitgifte op 5 mei 2021 tot aan het afsluiten van het boekjaar op 30 
juni 2021 werd 25,5 miljoen euro opgehaald. 

De uitgifte blijft nog doorlopen tot 3 mei 2022 maar kan vervroegd worden afgesloten, bijvoorbeeld 
als het maximumbedrag van 60 miljoen euro bereikt wordt. 

1.3.3. Benoeming bestuurders 
6 jaar na de oprichting van een onafhankelijk Argen-Co liepen de mandaten van de eerste verkozen 
bestuurders ten einde. De aanstelling van hun opvolgers vormde het agendapunt van de Bijzondere 
Algemene Vergadering van 23 juni 2021. Voor de functie van vertegenwoordiger van de B-
aandeelhouders selecteerde het benoemingscomité drie kandidaten uit de ingediende kandidaturen. 

  



Omwille van de toenmalige coronamaatregelen was een fysieke vergadering nog niet mogelijk. 
Daarom kregen de aandeelhouders enkele weken de tijd om online hun stem uit te brengen. Op de 
Bijzondere Algemene Vergadering werd volgend resultaat officieel gestemd: 

• Augustinus (Gust) Janssen kreeg het vertrouwen van de aandeelhouders en volgt zichzelf 
op als vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders. Gust Janssen is 58 jaar en woont in 
Haasrode. 

• Ook de huidige onafhankelijke bestuurders Rita Aerts, Cynthia Van Hulle en René Dhondt 
werden benoemd voor een tweede termijn: 
o Rita Aerts, 64 jaar uit Antwerpen 
o Cynthia Van Hulle, 65 jaar uit Stekene 
o René Dhondt, 69 jaar uit Hofstade 

Lemey NV, vertegenwoordigd door Philippe Lemey, zet het lopende mandaat als vertegenwoordiger 
van de A-aandeelhouders verder. 

1.4. Huidige investeringen en beleggingen 
In het afgelopen boekjaar bleef de nominale participatie in Argenta BVg ongewijzigd. Op het einde van 
het boekjaar bedroeg deze 214.386.651 euro (83% van het eigen vermogen). Een deel van het eigen 
vermogen werd geïnvesteerd in duurzame langetermijnprojecten voor een totaalbedrag van 4.888.733 
euro (1,9% van het eigen vermogen) en 18.975.399 euro (7,3% van het eigen vermogen) werd 
aangehouden in liquide geldbeleggingen. 

De raad van bestuur zet hierbij vooral in op beleggingen met een grote liquiditeitsgraad en van 
verschillende aard. De portefeuille bevat fondsen met duurzame beleggingen, infrastructuurprojecten 
en aandelen in maatschappijen in vooral Belgisch vastgoed. 

1.5. Deugdelijk bestuur 
De raad van bestuur telt 5 bestuurders. 

De raad van bestuur is in het afgelopen boekjaar 8 maal samengekomen. Aan presentievergoedingen 
werd 47.000 euro betaald. 

De Raad van bestuur heeft beslist geen auditcomité in te stellen en heeft zelf deze rol opgenomen. Zij 
volgt de verschillende procedures op in verband met de financiële informatie, de efficiëntie van de 
interne controle, het beheer van de risico’s voor de onderneming en het auditproces. 

Per einde boekjaar stelde de Vennootschap 2 vaste personeelsleden tewerk. Diensten die worden 
aangeboden door externen worden gefactureerd aan de Vennootschap. 

2. Risico’s en risicobeheer 
2.1. Risico’s verbonden aan de concentratie van de investeringen 

De risicofactoren, die eigen zijn aan de activiteit van de Vennootschap, moeten worden begrepen in 
het licht van de respectieve participaties die de Vennootschap aanhoudt en in de toekomst zal 
aanhouden. 

Aangezien de participatie in Argenta BVg de belangrijkste activapost van de Vennootschap is, lopen de 
risico’s verbonden aan de participatie grotendeels parallel met de risicofactoren van de Argenta Groep. 
De Vennootschap heeft met een minderheid van de stemrechten verbonden met haar participatie 
geen beslissende stem over het beleid van Argenta Groep, zoals onder meer de beraadslaging van de 
inschrijvingsprijs van nieuwe aandelen en de winstbestemming van Argenta BVg. 



Voor een beschrijving van het algemeen financieel-economisch kader en invloed daarvan op de 
activiteiten en het resultaat van Argenta BVg en Argenta Groep wordt verwezen naar de IFRS - 
jaarrekening 2020 die publiek beschikbaar is op http://www.argenta.be. 

2.2. Risico’s verbonden aan het uittreden van vennoten 
De Vennootschap is voor haar eigen werkingsmiddelen aangewezen op het coöperatief kapitaal. De 
Vennootschap heeft de intentie om haar coöperatief kapitaal te laten groeien of minstens constant te 
houden. Indien een significante groep vennoten gebruik wenst te maken van het recht om uit te 
treden, wordt dit recht in overeenstemming met de statuten ingeperkt. Wat het uittreden betreft, 
verwachten we voor de komende jaren een toename in het aantal overlijdens door de hoge 
gemiddelde leeftijd van onze aandeelhouders. 

3. Informatie over de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar 
hebben plaatsgevonden 
3.1. Einde ECB-aanbeveling inzake dividendrestricties 

De restricties met betrekking tot de dividenduitbetalingen door kredietinstellingen (ECB/2020/62) 
blijven tot 30 september 2021 van kracht. Behoudens materieel ongunstige ontwikkelingen is de ECB 
voornemens de aanbeveling in te trekken en de beoordeling van de plannen van de banken inzake 
kapitaal- en dividenduitkeringen te hervatten op basis van de uitkomst van de normale toezichtcyclus. 

3.2. Investering in Ocarina 
In het kader van haar politiek om verder te diversifiëren zal Argen-Co deelnemen aan een project om 
8 operationele windmolenparken over te nemen. Hiervoor werd Ocarina NV opgericht die 100% 
eigenaar zal worden. De leiding en coördinatie van dit project is in handen van TTR Energy NV. De 
andere deelnemers aan het project zijn de institutionele partners van Greenfund IV. Argen-Co CV zal  
3,7 miljoen euro investeren in Ocarina NV en hiermee een participatie van 4,35% verwerven. 

4. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de Vennootschap 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van dien aard zijn dat zij ernstig 
nadeel berokkenen aan de Vennootschap 

Er zijn naar best weten van de raad van bestuur geen andere omstandigheden die de ontwikkeling van 
de Vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden dan deze vermeld in dit jaarverslag. 

5. Informatie over de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werden geen specifieke werkzaamheden verricht. 

6. Gegevens over het bestaan van bijkantoren van de Vennootschap 
De Vennootschap heeft geen bijkantoren. 

7. Inbreng buiten het kapitaal 
Op 30 juni 2021 bedraagt de inbreng buiten het kapitaal 240.787.250 euro en telde de vennootschap 
60.003 aandeelhouders. We registreerden 1.071 uittredingen van rechtswege (waaronder de 
overlijdens) en 1.798 vrijwillige uittredingen. 

In de loop van vorig boekjaar verwelkomen we ook 1.027 nieuwe aandeelhouders. 

  



8. Verwerving van eigen aandelen
Noch de Vennootschap, noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een persoon handelend 
in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of een rechtstreekse dochtervennootschap 
hebben aandelen van de Vennootschap verworven.

9. Persoonlijk belang van de bestuurders
De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar geen verrichtingen of beslissingen hebben 
plaatsgevonden die een persoonlijk belang voor de bestuurders inhouden.

Cynthia Van Hulle Rita Aerts

Bestuurder Voorzitter raad van bestuur

Cynthia Van Hulle (4 Oct 2021 11:22 GMT+2)



cynthia Van Hulle (Oct 5, 2021 09:43 GMT+2)














































































