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Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden 
die aangepaste financiële diensten aanbieden aan kleine lokale ondernemingen en een 
grote sociale meerwaarde nastreven. Incofin cvso ondersteunt MFI’s die ondernemende 
mensen op weg helpen om zelf aan de slag te gaan en hun levensomstandigheden te 
verbeteren. 

Missie

1.132 
aandeelhouders

in 2014

€ 46 miljoen   
totale portefeuille

in 2014

MFI's

Incofin cvso investeringsketen

De 1.132 aandeelhouders van Incofin cvso vertegenwoordigden op 31 december 2014 een 
kapitaal van 25,2 miljoen euro. Er werd in 2014 voor 3,2 miljoen euro aan nieuw kapitaal 
opgehaald. Incofin cvso investeert dat in MFI’s, die kleine ondernemers via financiële dien-
sten een betere toekomst bieden. Het fonds genereert zo een sociaal én financieel rende-
ment. Incofin cvso investeerde in 2014 in 21 landen. Het fonds bereikte zo 2.813.670 micro- 
ondernemers in 37 MFI’s. Het gemiddelde leningsbedrag in 2014 bedroeg 933 euro.
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‘Roeien tegen 
de stroom in’
In 2014 liet de wereldwijde politieke instabiliteit zich gevoelen, ook 
in de sector van de microfinanciering, maar meer dan ooit blijkt 
Incofin cvso een solide fonds, dat best tegen een stootje kan. In 2014 
kende het kapitaal van Incofin cvso een groei van 3,2 miljoen euro.

Interview | Voorzitter Frans Verheeke
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Incofin cvso zag in 2014 haar kapitaal stij-

gen van 22 naar 25,2 miljoen euro. Het 

aantal aandeelhouders heeft de kaap van 

duizend overschreden: met 204 nieuwe 

aandeelhouders stond de teller op 31 de-

cember 2014 op 1.132. Incofin werd door 

de overheid opnieuw erkend als ontwik-

kelingsfonds: daardoor kunnen ook de 

volgende jaren (2015–2019) fiscale at-

testen uitgeschreven worden – een mooie 

ondersteuning voor de aandeelhouders 

om op een duurzame manier te blijven 

investeren in microfinanciering. 

“Microfinanciering blijft een groot suc-

ces, ondanks die algemene onzekerheid 

die er vandaag op wereldschaal heerst,” 

zegt Frans Verheeke, Voorzitter van 

Incofin cvso. “De wereld is vandaag een 

stuk labieler dan een vijftal jaren geleden. 

Met Incofin cvso zijn we in het verleden 

ook in de nieuwe onafhankelijke staten, 

de gewezen Sovjet-Republieken, opera-

tioneel geworden. Die landen zijn sinds 

enige tijd politiek instabieler geworden. 

Maar ook in moeilijkere omstandigheden 

blijft de microfinanciering overeind: daar 

mogen wij best trots op zijn.” 

Financieel en 
sociaal rendement 

Met de gedeeltelijke verkoop van de 

bloeiende microfinancieringsinstelling 

(MFI) Confianza in Peru in 2013 creëerde 

Incofin  cvso een belangrijke financiële 

buffer voor de toekomst. Het bewijst voor 

Frans Verheeke andermaal hoe sociaal én 

financieel rendement – twee cruciale waar-

den voor Incofin  cvso – perfect verenig-

baar zijn. “Incofin cvso begon Confianza 

te steunen toen het nog een klein MFI’tje 

was dat midden in de Andes probeerde te 

overleven in het guerillageweld. Zowel so-

ciaal als financieel is deze MFI een groot 

succes geworden. De meerwaarde die we 

hier samen gerealiseerd hebben is enorm.”

Bij elke investering stelt Incofin cvso zich 

de vraag: is dit project financieel rendabel 

voor de onderneming, maar creëert het  

ook een meerwaarde voor de brede maat-

schappij? Toen Frans Verheeke in de zomer 

van 1992 Incofin cvso oprichtte, wilde hij 

steun geven aan derdewereldlanden, zon-

der aan liefdadigheid te doen. “We zijn 

daarin echt pioniers geweest. Het concept 

van microfinanciering was hier totaal on-

bekend. We zijn ermee begonnen uit een 

soort intuïtieve kracht, met veel hoop en 

liefde, om een stuk van de wereldproble-

matiek te verhelpen. Wat we vandaag re-

aliseren met Incofin  cvso zijn misschien 

druppels op een hete plaat – maar waar er 

veel druppels vallen, daar regent het!” 

Pionier
Zijn pioniersrol vervult Incofin cvso van-

daag bij uitstek in ‘moeilijke’ landen, zo-

als Haïti of Congo. “Congo is het rijkste 

land ter wereld met de armste bevolking. 

Het is allerminst evident om daar te wer-

ken. Wij hebben in Congo een fonds me-

de-opgericht, FPM SA, waarmee we finan-

ciering verschaffen op maat van micro-, 

kleine en middelgrote ondernemingen. 

Daar roeien wij echt tegen de stroom in. 

Dit vind ik een van onze grote verdien-

sten: wij nemen het risico om te investe-

ren in ‘moeilijke’ landen. Tegelijk hande-

len wij met de grootste voorzichtigheid. 

Voor politieke risico’s en valutarisico’s 

zijn we ingedekt en we volgen de MFI’s ter 

plaatste nauw op.” Incofin cvso investeert 

bewust in opleidingen en omkadering 

van starters, zodat het rendement ver-

zekerd is. Die zogenaamde ‘Technische 

Assistentie’ moeten de instellingen voor 

een deel zelf mede bekostigen. “Wij ge-

ven steun, maar de MFI’s moeten mee-

investeren, mee-geloven in hun project. 

Ze moeten helpen om zowel sociaal als 

financieel de rendabiliteit naar omhoog 

te krijgen. Dat langetermijndenken komt 

in al onze projecten terug.” Frans Verheeke 

waakt erover dat de idealen uit de begin-

jaren centraal blijven staan. “Men heeft 

altijd geloofd dat met de groei van de rijk-

dom de ongelijkheid verminderd is. Dat 

het tegendeel waar is, is een besef dat met 

Thomas Piketty nu ook luidop weerklank 

krijgt. De ongelijkheid is vermeerderd, 

omdat wie geen vermogen heeft geen start 

kan nemen.” 

Zelfredzaam
Incofin  cvso biedt mensen een vermo-

gen zodat ze zelf iets kunnen uitbouwen 

en zelfredzaam worden. “Als bankier bij 

VDK-Spaarbank heb ik me altijd aange-

sproken gevoeld door die wat atypische 

roeping van de bank voor de gewone 

mens. Dat idee passen we met Incofin cvso 

toe op een veel grotere schaal. Vandaag zit 

Incofin in de hele wereld, we werken let-

terlijk van Mongolië tot Ecuador. Dat is het 

mooie aan werken met microfinanciering: 

het bezorgt je een wereldwijde blik. Met 

ons jaarverslag en de website tonen wij 

aan de aandeelhouders en aan het brede 

publiek op welke wijze microfinanciering 

een stukje van de wereldproblematiek kan 

verhelpen. Want microfinanciering is één 

van de oplossingen die echt werken: we 

hebben wel degelijk een grote impact op 

de levenskwaliteit van de mensen.”

“Microfinanciering werkt: 
we hebben wel degelijk 
een grote impact op de 
levenskwaliteit van de mensen”

Interview|



Wereldwijd 
investeren

NIEuwE INVEstErINgEN IN 2014

10
   bestaande klanten

Kazachstan - Asian Credit Fund 

Argentinië - Fie Gran Poder 
Ecuador - Finca Ecuador

Ecuador - Fundación Alternativa 

Cambodja - HKL 

Tadzjikistan - Imon 

Armenië - Kamurj 
Kirgizië - Kompanion 
Armenië - SEF International 
Cambodja - TPC

5
   nieuwe partners

Georgië - Crystal  
Cambodja - Kredit 

Oost-Timor - Tubai Rai Metin 
Mongolië - VisionFund Mongolia 

Cambodja - VisionFund Cambodia

Landen waarin Incofin vóór 
2014 investeerde, zijn licht-
groen ingekleurd.
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Nieuwe partners

In 2014 investeerde Incofin cvso 13,63 miljoen euro in microfinan-
cieringsinstellingen (MFI’s) overal ter wereld. Sommige leningen gingen 
naar MFI’s die al partner waren of het vroeger geweest zijn, daarnaast 
investeerde Incofin ook in vijf nieuwe partners. 

Georgië 

Crystal

In de afgelegen, landelijke gebieden in 

het westen van Georgië hebben duizen-

den mensen geen toegang tot financiële 

dienstverlening. Crystal biedt de rurale 

bevolking financieringsproducten aan 

die specifiek ontworpen zijn voor de land-

bouwsector en rekening houden met de 

zaai- en oogstperiodes. De leningen in lo-

kale munt zijn veelal klein: vanaf 20 euro. 

Een bijzonder performant informatica-

systeem laat toe om beslissingen over het 

toekennen van een lening snel te nemen. 

Omdat Crystal intensieve contacten met 

haar klanten onderhoudt, zijn er slechts 

weinig achterstallige betalingen. Haar 

sterke sociale performantie werd onlangs 

gelauwerd door Mix-Market, een website 

die informatie over microfinanciering-

stellingen vrij en transparant beschikbaar 

stelt. Crystal kende de voorbije 3 jaren 

een mooie groei van 40 % per jaar.

Cambodja

Kredit

Sinds haar oprichting in 1993 is Kredit 

vooral actief in de noordwestelijke 

en zuidelijke delen van Cambodja. 

Klantvriendelijkheid en transparan-

tie zijn de kernwoorden voor deze MFI. 

Cambodja beschikt nu over een centraal 

Credit Bureau, wat Kredit toelaat om sys-

tematisch te controleren of klanten ook 

leningen hebben bij andere microfinan-

cieringsinstellingen. Zo wordt een hoge 

schuldgraad bij de klanten vermeden. 

Kredit past zowel de individuele als de 

groepsmethodologie toe, en stimuleert 

de financiering van bedrijven en de land-

bouw. Voor meer ontwikkelde bedrijven 

en ondernemers biedt de instelling ook 

aangepaste financiële producten aan. 

Met de licentie van MDI (Microfinance 

Deposit Institution) kan Kredit ook 

spaarproducten aanbieden.

Oost-Timor 

Tubai Rai Metin

Tubai Rai Metin (TRM) is een kleine, veel-

belovende instelling in een klein, arm en 

erg jong land. De context is beslist uit-

dagend: Oost-Timor heeft een zwakke 

infrastructuur, weinig geschoolde werk-

nemers en een hoge werkloosheidsgraad. 

Van de 1,1 miljoen inwoners heeft het 

merendeel geen toegang tot het financi-

eel systeem. TRM biedt financiering aan 

in afgelegen gebieden waar landbouw en 

kleine handeltjes de enige manieren zijn 

voor armere gezinnen om een inkomen te 

verwerven. Met een rurale score van 94% 

draagt de instelling aanzienlijk bij tot de 

heropbouw van de economie van het lan-

delijke Oost-Timor.

|wereldwijd investeren



Mongolië 

VisionFund Mongolia

De Mongoolse afdeling van het inter-

nationale netwerk VisionFund is nog 

jong: de MFI wordt vandaag geleid door 

een manager die het klappen van de 

zweep leerde als financieel directeur 

van VisionFund Cambodja. VisionFund 

Mongolia is nu nog licht verlieslatend, 

maar er wordt voor deze jonge MFI al 

snel een break-even verwacht. De in-

stelling scoort uitstekend op de Client 

Protection Principles – een protocol dat 

door de microfinancieringsector in het le-

ven geroepen is om de vaak ongeletterde 

MFI-klanten te beschermen. VisionFund 

Mongolia verstrekt zowel individuele als 

groepsleningen, vaak aan gezinnen bin-

nen de Mongoolse ger-gemeenschappen 

die rond de hoofdstad Ulanbaatar leven. 

De klanten worden op een transparante, 

klantvriendelijke en rechtvaardige ma-

nier behandeld.

Cambodja 

VisionFund Cambodia

60 procent van de klanten van VisionFund 

Cambodia leeft onder de armoedegrens 

van 2 dollar per dag. Toch betaalt 99 pro-

cent zijn leningen tijdig terug. Dat dankt 

de instelling aan zijn strakke organisatie 

en goed uitgewerkte kredietrisicosys-

teem. Het sociale aspect is voor deze 

MFI een speerpunt. Voor elk van zijn 

werknemers is er een gedegen opleiding 

voorzien. Arme klanten kunnen er een 

beroep doen op niet-financiële diensten 

zoals een levensverzekering, zodat ze 

hun leefomstandigheden kunnen verbe-

teren. VisionFund is over het hele land 

bereikbaar: in 17 van de 24 provincies 

heeft de MFI een kantoor. 

GeorgiëCrystal

25Kantoren302Werknemers34.775Klanten

Oost-Timor
Tubai Rai Metin

12Kantoren139Werknemers6.797Klanten

Cambodja

Kredit

16
Kantoren

1.249
Werknemers

87.553
Klanten

Mongolië

VisionFund Mongolia

9
Kantoren

83
Werknemers

8.038
Klanten

CambodjaVisionFund Cambodia

17
Kantoren

1.107Werknemers219.252Klanten
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COLOMBIA
FOCUS OP

Cumbal
Ipiales

Pasto

Oppervlakte

1.141.748 km²
Aantal inwoners

45,7 miljoen 
Belangrijkste economische sectoren

Landbouw
Textielindustrie
Mijnbouw

Hoofdstad 

Bogota

Incofin cvso investeert in een aantal belangrijke MFI’s in Latijns-Amerika.  
Een van die MFI’s is Contactar, dat al meer dan 20 jaar microkredieten 
verstrekt in de landelijke delen van Zuidwest-Colombia.
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Verse melk ophalen
bij kleine boeren

Micro-ondernemer 
José Polibio Tipaz

José Polibio Tipaz startte in 2007 met 

negen streekgenoten en bevriende melk-

producenten uit Cumbal de San Judas 

Zuivelorganisatie op. Veel ervaring had-

den ze niet, motivatie des te meer. Hun 

doel: rauwe melk opkopen van kleine 

boeren uit de streek, aan een correcte prijs, 

zodat ook zij een toekomst kunnen uit-

bouwen. De San Judas Zuivelorganisatie 

haalde elke dag zo’n 300 liter op. Toen het 

bedrijf groeide, waren dringend nieuwe 

investeringen nodig. Via het ministerie 

van sociale welvaart konden ze een koel-

tank kopen om de melk in te bewaren. 

Het zelfvertrouwen groeide, José Polibio 

Tipaz en zijn partners besloten om ver-

der in hun business te investeren. Bij 

Contactar sloten ze een eerste lening af 

van 435 dollar. Daarna volgden er nog 

een zevental nieuwe leningen, voor een 

totaal van 13.000 dollar. Met dit geld 

konden ze de koelruimte verbeteren en 

een hoofdzetel bouwen voor de organi-

satie. De investeringen loonden: de San 

Judas Zuivelorganisatie wist een natio-

naal bedrijf aan te trekken dat de melk 

aan een betere prijs opkoopt: die steeg 

van 21 naar 40 dollarcent per liter. 

Toen een bedrijf waaraan ze de melk ver-

kochten, lang wachtte met de betalingen, 

kwamen ze ook zelf in de problemen. 

Dankzij hun goede organisatie heeft de 

San Judas Zuivelorganisatie al zijn ver-

bintenissen toch kunnen nakomen, de 

moeilijkheden zijn intussen bedwon-

gen. Dat de zaak kon groeien, dankt het 

aan het vertrouwen dat Contactar in hen 

stelde. Contactar bood behalve leningen 

ook opleidingen en advies aan, over voed-

selverwerking, kwaliteitsvolle product-

voorstelling en productiekosten. Vandaag 

telt de San Judas Zuivelorganisatie al 24 

leden: allemaal inwoners uit de streek, die 

ook willen bouwen aan een betere levens-

kwaliteit voor zichzelf en hun familie.

Colombia|

Cumbal

CONTACTAR  
Corporación Nariño Empresa y 

Futuro (Contactar) werd opgericht 

in 1991. De organisatie verleent 

krediet aan kleine producenten 

en handelaars in Colombia. Ze 

beschikt over een netwerk van 39 

filialen, verspreid over de departe-

menten Nariño en Putumay. De MFI 

is niet alleen aanwezig in landelijke 

gebieden, maar financiert ook de 

eigenlijke landbouwproductie. Con-

tactar ondersteunt haar klanten via 

individuele kredieten, solidariteits-

groepen, associatieve kredieten en 

village banking.

www.contactar-pasto.org
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Micro-ondernemer 
Luz Marina Ortega

Luz Marina Ortega woont met haar echt-

genoot Miguel Ángel in Pasto, in het 

zuidwesten van Colombia. Miguel maakt 

artisanale producten: houten lepels, soep-

lepels, fruitschalen en dienbladen… een 

ambacht dat hij van zijn ouders heeft ge-

leerd. Toen hun kinderen groter werden, 

besloot Luz Marina dat ze meer in het 

leven wou dan huisvrouw zijn. Voortaan 

zou ze meehelpen bij de verkoop van 

hun waren. Tot dan richtte Miguel zich 

op de lokale markt. Luz Marina wou an-

dere steden verkennen, hun koopwaar 

aanprijzen, van deur tot deur. In de stad 

Cali sprak een collega zijn bewondering 

uit voor die mooie producten: hij raadde 

haar aan om ze bij een winkelketen aan 

te bieden. Luz Marina verzamelde haar 

moed en trok, met twee zakken koopwaar 

onder de arm, naar de eigenaar. Tot haar 

verbazing aanvaardde die haar producten 

én bood haar meteen een contract aan ter 

waarde van 1.700 dollar voor maandelijk-

se leveringen. De deal deed hun gemid-

delde verkoop verviervoudigen, maar het  

atelier had onvoldoende middelen en 

personeel, noch de financiële middelen 

om de bestelling te kunnen uitvoeren.  

In een ijzerhandel in Pasto probeerde Luz 

Marina alsnog om een machine op krediet 

te kopen. De winkelier weigerde, maar 

verwees haar door naar Contactar. Daar 

kreeg Luz Marina behalve een lening, ook  

verschillende opleidingen aangeboden: 

kostenbeheer, ontwerp, productvoorstel-

ling... Contactar verleende het onderne-

mersechtpaar in totaal negen leningen, 

goed voor ongeveer 19.000 dollar. Met 

dat geld kochten ze een stuk grond en 

bouwden een huis, pasten het atelier aan 

en investeerden in machines. 

Ook voor de opleiding van de kinderen 

was er nu geld: vandaag werkt één zoon 

Artisanale producten 
voor winkelketens

|Colombia

bij de nationale politie, de andere studeert  

lichamelijke opvoeding aan de universi-

teit. Ook de zaken draaien goed. Dankzij 

verschillende leningen bij Contactar kon-

den Luz Marina en Miguel Ángel hun 

markt verder uitbreiden. Luz Marina 

en Miguel verkopen in warenhuizen in 

Bogotá, Cali en Palmira, en nemen deel 

aan de grootste handelsbeurs in Colombia 

in die sector, Expoartesanias, waar ze nog 

altijd nieuwe klanten ontmoeten.

“Ook voor de opleiding van de 
kinderen is er nu geld”

Pasto
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Micro-ondernemer 
Carmen Elena Reina

De Colombiaanse Carmen Elena Reina 

leerde haar echtgenoot Wilson kennen 

in Ecuador, toen die een moeilijke peri-

ode doormaakte. Een diefstal had hem 

geruïneerd. Hij verkocht de weinige be-

zittingen die hij nog had en ging aan de 

slag als hulpbakker in Quito in Ecuador. 

Voor Carmen Elena was er geen werk, zij 

keerde noodgedwongen terug naar haar 

geboortedorp in het zuiden van het de-

partement Nariño in Colombia.

Ze begon er cavia’s en kippen te kwe-

ken. De zaak groeide, maar Carmen 

Elena beschikte niet over de middelen 

om de installaties te verbeteren of om 

meer kweekdieren en voeding te kopen. 

Zonder al te veel hoop op een lening, 

klopte ze aan bij Contactar. De finan cieel 

adviseur kwam daarop langs in haar zaak 

en stond haar een eerste lening toe van 

450 dollar, die ze investeerde in verbe-

teringsplannen. De inkomsten stegen, 

Carmen Elena betaalde haar lening pro-

bleemloos af en kon zelfs sparen – geld 

dat ze opnieuw in de zaak investeerde. 

Later besloot ze een tweede lening af te 

sluiten bij Contactar, voor een gelijkaar-

dig bedrag. Met dit geld schafte ze huis-

raad aan, dat ze van dorp tot dorp ging 

verkopen. Een jaar later keerde Wilson 

terug uit Ecuador en het echtpaar startte 

een bakkerij in Ipiales: La Uruguaya. 

Voor de aankoop van een oven en grond-

Dromen van een  
eigen bakkerij

stoffen gingen ze een nieuwe lening aan 

bij Contactar. Het bedrag was dit keer iets 

groter, maar het wederzijdse vertrouwen 

was er – de lening kwam er snel. 

Na de geboorte van hun dochter gebruik-

ten Elena en Wilson wat spaargeld voor 

een leencontract voor een klein huis, waar 

ze de bakkerij en een winkeltje in onder-

brachten. Na de komst van hun tweede 

kind, kochten ze een huis om in te wo-

nen: ook daarvoor deden Elena en Wilson 

een beroep op Contactar, die ditmaal een 

krediet toestond van 10.500  dollar. Het 

is hard werken: tussen 6 uur ’s avonds en 

“Sinds onze lening van 
Contactar, is onze financiële 
situatie aanzienlijk verbeterd”

3 uur ’s ochtends maken Elena en Wilson 

het brood, daarna leveren ze de bestel-

lingen aan de winkels waarmee ze een 

contract hebben. Carmen Elena doet de 

leveringen met de motorfiets, Wilson per 

fiets. Het koppel is vastbesloten de lening 

voor het huis volledig af te betalen en 

vooruitgang te maken. Sinds Contactar 

die eerste lening toekende, is de finan-

ciële situatie van het gezin aanzienlijk 

verbeterd. Carmen Elena is trots op wat 

ze al verwezenlijkten: hun bedrijf, hun 

huis. “Een eigen huis betekent niet per 

se dat je rijk bent, maar heb je geen huis, 

dan zit je in armoede.” 

Colombia|

Ipiales
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ExPERTIsEs 
EN FONDsEN

ONZE
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sociale performantie

Incofin cvso waakt over de sociale component van de investeringen en 
garandeert zo het beloofde financiële en sociale rendement. Daartoe ont-
wikkelde Incofin IM, zijn fondsenadviseur, een eigen instrument: ECHOS®.

Alleen maar investeren in MFI’s is niet 

voldoende om erkend te worden als een 

‘sociale investeerder’. Incofin cvso inves-

teert in de eerste plaats in MFI’s die een 

hoge sociale performantie kunnen aan-

tonen. Daarvoor berekent Incofin IM via 

ECHOS® de sociale performantie score 

van een MFI, gebaseerd op 5 dimensies. 

1. Sociale performantie 

Hoe realiseert de MFI haar sociale 

doelstellingen? Hoe worden die 

doelstellingen geïnstitutionaliseerd en 

gepromoot binnen de organisatie?

2. Financiële inclusie  
Hoe slaagt de MFI erin om mensen te 

bereiken die uitgesloten zijn van het nor-

male bancaire circuit? Hoe biedt ze deze 

mensen aangepaste producten? 

3. Kwaliteit van de dienstverlening 
Respecteert de MFI de Client Protection 

Principles? 

4. Personeelsbeleid 

Hoe gaat de MFI om met haar perso-

neel? Is er aandacht voor het gender-

beleid? Is er transparantie in het 

remuneratiesysteem? 
5. Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen 

Hoe neemt de MFI haar rol op in de 

maatschappij? Heeft de MFI ook aan-

dacht voor het milieu? 

De ECHOS®-vragenlijst wordt door de in-

vesteringsmanager van Incofin IM inge-

vuld tijdens de doorlichting. Enkel MFI’s 

die minimum 55 % behalen, komen in 

aanmerking voor financiering. Er is ove-

rigens een sterke correlatie tussen de fi-

nanciële gezondheid van een MFI en zijn 

sociale performantie. MFI’s die financieel 

gezond zijn, scoren normaal gezien ook 

goed op sociale parameters. 

Incofin IM is ervan overtuigd dat soci-

ale performantie belangrijk is voor de 

hele sector. De fondsenadviseur neemt 

daarom regelmatig deel aan sectoriniti-

atieven over thema’s zoals de kwaliteit 

van de dienstverlening, sociale perfor-

mantie management en rapportering, 

transparantie in prijszetting of financiële 

inclusie. Incofin IM is lid van het Steering 

Committee van Principles for Investors in 

Inclusive Finance (PIIF) en nam in 2014 

deel aan de eerste publieke rapporterings-

oefening van PIIF. Tijdens die oefening 

werd de sociale performantie en duur-

zame investeringspolitiek van Incofin 

IM vergeleken met andere PIIF-leden. 

Incofin IM ontving een ‘A’ voor haar in-

spanningen voor duurzame investerin-

gen. Het volledige rapport is beschikbaar 

op de website van PIIF. 

Incofin IM is ook stichtend lid van Global 

Impact Investing Network (GIIN) een 

organisatie die het bereik en de doel-

treffendheid van impact investing wil 

verbeteren. Daarnaast zetelt Incofin 

IM ook in de Raad van Bestuur van de 

Social Performance Task Force (SPTF). 

Ze is er moderator van de investeerders-

werkgroep, die een twintigtal leden telt. 

In 2014 riep Incofin IM deze werkgroep 

tweemaal bijeen om te debatteren over 

thema’s als de realisatie van de Client 

Protection Principles, het voorkomen 

van een te hoge schuldgraad en promo-

tie van de universele normen van sociale 

performantie.

www.smartcampaign.org

www.sptf.info

www.mftransparency.org

www.unpri.org

www.thegiin.org

Expertises en fondsen|
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Technische assistentie

Incofin  cvso heeft de voorbije drie jaar 

een budget van 150.000 euro vrijgemaakt 

voor de financiering van technische assis-

tentie. Een bewuste strategie: zo versterkt 

Incofin cvso de impact, de duurzaamheid 

en het rendement van zijn investeringen. 

Zowel de operationele als de financiële 

7 MFI’s intensief 
begeleid in 2014

Congo

Advans Banque 
Congo

Mongolië

Credit Mongol

Ecuador

Espoir

Argentinië

Fie Gran Poder

Ecuador

Fundación 
Alternativa

Armenië

Kamurj

Azerbeidzjan

Viator

Sinds 2011 verleent Incofin cvso, in het kader 
van zijn sociale visie, technische assistentie 
aan de microfinancieringsinstellingen waarin 
het investeert. Die begeleiding focust vooral op 
risicobeheer, social performance management 
(SPM) en herstructureringen. 

leefbaarheid van de MFI’s worden dank-

zij de technische ondersteuning aanzien-

lijk verbeterd. In 2014 kregen zeven MFI’s 

in zes verschillende landen toegang tot 

de technische assistentie-fondsen. Voor 

2015 staan drie nieuwe projecten in de 

steigers. 

| Expertises en fondsen
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uitkering van de fondsen 
voor technische assistentie 
per interventiedomein

Risicobeheer

Sociale performantie

Herstructurering

Personeelszaken

52%

26%

14%

8%

8%

Voorbeelden 
van technische 
assistentie

Advans Banque Congo

Advans Banque Congo, opgericht in 2009, 

geeft ondersteuning aan kleine en mid-

delgrote ondernemingen en biedt veel 

Congolezen een gemakkelijkere toegang 

tot bankdiensten. Eind 2013 was de au-

ditafdeling echter onvoldoende gestruc-

tureerd. De drie auditeurs die er werkten, 

hadden slechts een beperkte ervaring in de 

banksector. Met de steun van Incofin cvso 

kon Advans Banque twee consultants aan-

werven in de afdelingen Risicobeheer en 

Interne Audit. De Technische Assistentie 

omvatte ook een permanente inspanning 

om het personeel te begeleiden en op te 

leiden. Er werden meer dan twaalf oplei-

dingen georganiseerd, die toelieten om 

de vaardigheden van het team te conso-

lideren. Daarnaast werd er een volledige 

auditmethodologie ontwikkeld en geïm-

plementeerd, met referentieprocedures en 

–documenten voor kredietrisicoanalyse en 

interne audits.

Fundación Alternativa 

Sinds 1991 stimuleert Fundación Alternativa 

privéondernemers en lokale sociale ac-

toren om de financiële en sociale situ-

atie in achtergestelde gemeenschappen te 

verbeteren. Incofin  cvso verleende deze 

ngo financiële steun zodat het een online 

opvolgingssysteem kon implementeren. 

Dit systeem laat toe om aan de hand van 

indicatoren een betrouwbare evaluatie te 

maken van de sociale performantie, de 

strategie en de werking van de instelling.

Expertises en fondsen|
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Andere fondsen 
van Incofin cvso

FAF

Het Fairtrade Access Fund stimuleert 

eerlijke handel met kleine boeren uit het 

Zuiden. Door te investeren in het fonds 

creëert Incofin meer kansen voor boe-

ren en landarbeiders. In 2014 was het 

Fairtrade Access Fund voor het eerst ac-

tief in Afrika en voegde het twee nieuwe 

producten toe aan de portefeuille: cacao 

en noten. 

Het Fairtrade Access Fund, opgericht in 

2012 in samenwerking met Fairtrade 

International en Grameen Foundation, 

investeert in kleine, goed geleide boeren-

coöperaties en -associaties van landbou-

wers die Fairtrade-gecertificeerd zijn of 

het certificaat hebben aangevraagd.  

Koffie blijft het belangrijkste product 

binnen de portefeuille, met een aandeel 

van 53 %. In 2014 zocht het fonds actief 

naar nieuwe producten en landen. Er wer-

den handelsfinancieringen toegekend 

aan coöperaties in Peru en Ivoorkust. 

Twee nieuwe investeringen gingen naar 

Braziliaanse noten-exporteurs, die sa-

menwerken met erkende Fairtrade-

organizaties in Bolivië. Er werd ook ge-

investeerd in een Braziliaanse coöperatie 

van bijenkwekers: voor het fonds is dit de 

tweede lening in de honingsector, de eer-

ste in Brazilië. 

Door te investeren in nieuwe producten 

als cacao en noten en in nieuwe landen 

(Colombia, Brazilië, Bolivië, Guatemala 

en Mexico) werd de portefeuille sterk 

gediversifieerd. Het fonds investeerde 

in 2014 voor het eerst in Afrika, in een 

cacao-coöperatieve in Ivoorkust. 

In 2014 groeide het Fairtrade Access Fund 

van 7,6 miljoen dollar tot 13,8 miljoen 

dollar, een groeicijfer van 79%. Het fonds 

investeerde 14,8 miljoen dollar in 23 

verschillende organisaties, vooral kleine 

landbouwproducenten, maar ook een aan-

tal exporteurs. Het fonds bereikte 43.281 

boeren in elf landen: samen bewerkten zij 

meer dan 104.000 hectare land. 

Van de 23 investeringen in 2014 waren er 

twaalf volledig nieuw. In vijf gevallen was 

het Fairtrade Access Fund zelfs de eerste 

internationale investeerder. In 2015 zal 

Fairtrade Access Fund verder zoeken naar 

kwaliteitsvolle investeringsmogelijkheden 

in verschillende landen en producten.

Incofin cvso investeert in het Fairtrade Access Fund (FAF), waarmee het 
eerlijke handel met kleine boeren uit het Zuiden stimuleert. 
In Congo investeert Incofin in het FPM SA-fonds, een Congolese financie-
ringsmaatschappij die erkend is door de Centrale Bank van Congo.

| Expertises en fondsen
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FPM

In de Democratische Republiek Congo 

heeft vandaag amper 5% van de lokale 

bevolking toegang tot financiële dien-

sten. Incofin cvso investeerde in 2014 in 

het FPM SA-fonds, een Congolese finan-

cieringsmaatschappij die erkend is door 

de Centrale Bank van Congo.

Het “Fonds pour l’inclusion financière 

en République Démocratique au Congo 

(FPM SA)” investeert in financiële en 

microfinancieringsinstellingen die zich 

richten tot micro-, kleine en middelgro-

te ondernemingen. Dankzij het kapitaal 

dat FPM SA investeert, krijgen talloze 

kleine ondernemers toegang tot finan-

ciële diensten. Het fonds draagt zo bij 

aan de ontwikkeling van de lokale pri-

vate sector en stimuleert ondernemer-

schap, wat zal leiden tot jobcreatie en 

armoedevermindering. 

FPM SA is een aanvulling op FPM ASBL, 

de vzw die al sinds 2007 technische assis-

tentie verleent aan financiële- en micro-

financieringsinstellingen in Congo. De 

voorbije jaren heeft deze vzw al meer dan 

50 projecten uitgevoerd. FPM SA heeft 

een startkapitaal van 25 miljoen dollar 

en streeft ernaar om over een periode van 

5 jaar tot 60 miljoen dollar aan kredietlij-

nen te verschaffen.

“Dankzij FPM, 
krijgen veel klei-
ne ondernemers 
toegang tot finan-
ciële diensten”

Expertises en fondsen|
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 · Paul Steppe - Erevoorzitter Directiecomité Centea

 · Marc Timbremont - Voormalig algemeen directeur Huisvesting Het Volk

 · Herman Van de Velde - Voorzitter VKW

 · Peter Van den Brock - Voormalig Directeur a. D. Pax-Bank , Vorstand 

Pax-Bank-Stiftung

 · Leen Van den Neste - Voorzitter Directiecomité VDK Spaarbank

 · Miguel Van Hoof - Bestuurder Wereld Missie Hulp

 · Ann Van Impe - Compliance Officer VDK Spaarbank

 · Bart Vannetelbosch - Beheerder Sociaal fonds Arbeiders Voedingsnijverheid

 · Henri Vansweevelt - Voormalig vice-president Bekaert groep

 · Frank Vereecken - Directeur VDK Spaarbank

 · Koenraad Verhagen - Adviseur investeringen microfinanciering 

 · Pieter Verhelst - Adviseur Europees & Internationaal Beleid MRBB

 · Dirk Vyncke - Erevoorzitter Vyncke

ErE-BESTuurDErS

 · Jan Bevernaege - Bestuurder Volksvermogen 

 · Erik Bruyland - Voormalig Senior journalist bij Trends

 · Frank Lambert - Voorzitter Antwerp Management School Fonds voor 

duurzaam en innovatief ondernemen

 · Guido Lamote - Voormalig CEO Trias

 · Walter Vandepitte - Erevoorzitter Group AVEVE

 · roland Van der Elst - Voormalig hoogleraar EHSAL

Bestuurscomité
Het Bestuurscomité is verantwoordelijk voor de voorbereiding 

en opvolging van de actuele en de langetermijnstrategieën, ob-

jectieven en plannen, budgetten en de opvolging van de algeme-

ne aangelegenheden van de vennootschap. Het Bestuurscomité 

heeft in 2014 vier keer vergaderd. 

Het Bestuurscomité is op de volgende manier samengesteld:

 · Frans Verheeke (Voorzitter)

 · Willy Bosmans

 · Jos Daniëls

 · Eric Delecluyse

 · Yvan Dupon

 · Paul Steppe

 · Leen Van den Neste

 · Ann Van Impe

Het mandaat van het Bestuurscomité is onbezoldigd.

Deugdelijk bestuur

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders komt jaarlijks 

bijeen op de laatste woensdag van april. In 2014 was dit op 

30 april 2014.

raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft in 2014 driemaal vergaderd. 

Tijdens deze vergaderingen werden de financiële cijfers, het 

jaarlijks budget en de algemene werking van Incofin cvso be-

sproken. 

De Raad van Bestuur van Incofin houdt om de twee jaar een 

tweedaagse vergadering, waarin in het bijzonder de strategie 

van de vennootschap wordt besproken, in het licht van de be-

haalde resultaten, van de toekomstperspectieven en van de 

evoluties in de microfinancieringssector. De laatste strategi-

sche oefening vond plaats in november 2013.

Voor hun mandaat ontvangen de leden van de Raad van 

Bestuur geen bezoldigingen en voordelen in natura van welke 

aard ook. 

De samenstelling van de Raad van Bestuur per eind 2014 is 

de volgende:

VOOrzITTEr    

 · Frans Verheeke - Voorzitter Volksvermogen 

BESTuurDErS    

 · Willy Bosmans - Particulier

 · Benoît Braeckman - Voormalig hoofd patrimoniumbeheer Electrabel

 · Erik Brijs - Vice-president Accounting & Control Umicore

 · Jos Daniëls - Erevoorzitter Raad van Bestuur KBC verzekeringen

 · Frank De Leenheer - Investor Relations & Corporate Communications 

Manager Gimv

 · Alfons De Potter - Vice-voorzitter ACV bouw industrie & energie 

 · Johan De Schamphelaere - Bestuurder VDK Spaarbank

 · rein De Tremerie - Algemeen secretaris ACV-CSC Metea

 · Eric Delecluyse - Voormalig voorzitter ACV Voeding en Diensten

 · Yvan Dupon - Particulier

 · Michiel Geers - Algemeen secretaris Volksvermogen

 · Tony Janssen - Voormalig Voorzitter ACV Metaal en Europese 

Metaalbond

 · Mark Leysen - Voorzitter Lintrust

 · Philip Leysen - Bestuurder Tradicor

 · Fanny Machiels - Bestuurder-Directeur Group Machiels

 · Greet Moerman - Beheerder Sociaal fonds Bedienden Voedingsnijverheid

 · Guy Pourveur - Bestuurder van vennootschappen

 · André Sarens - Directeur beheer Netparticipaties Electrabel

 · Frans Samyn - Voorzitter Tabor

 · Ignace Schatteman - Intern Auditor VDK Spaarbank

|Financieel Verslag22

Vlnr. rij achteraan: 

Peter Van den Brock – Eric Delecluyse  

 Frank De Leenheer – Philippe Leysen  

Koenraad Verhagen – Frans samyn 

tony Janssen – Marc timbremont  

Michiel geers – Yvan Dupon  

rein Detremerie – Frans Verheeke  

Ann Van Impe – greet Moerman 

Paul steppe – Jos Daniels 

Vlnr. rij vooraan: 

Benoît Braeckman – guy Pourveur 

Ignace schatteman – Frank Vereecken  

willy Bosmans – Leen Van den Neste  

Herman Van de Velde – Henri Vansweevelt
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Investeringscomité
Het Investeringscomité staat in voor de uitvoering van het inves-

teringsbeleid van de vennootschap, zoals bepaald in de inves-

teringsrichtlijnen. Het Investeringscomité is samengesteld uit 

leden van de Raad van Bestuur die gespecialiseerd zijn in finan-

ciële zaken en ontwikkelingsproblematiek. Het Comité heeft in 

2014 tien keer vergaderd.

De leden van het Investeringscomité zijn:

 · Frans Verheeke (Voorzitter)

 · Johan De Schamphelaere

 · Tony Janssen

 · Walter Vandepitte ( tot 30/04/2014)

 · Michiel Geers

 · Peter van den Brock

 · Ignace Schatteman

 · Pieter Verhelst ( vanaf 01/12/2014)

Het mandaat van het Investeringscomité is onbezoldigd.

Auditcomité
Het Auditcomité houdt toezicht op de procedures en de proces-

sen van de vennootschap, alsook op alle aspecten die betrekking 

hebben op de risico’s en het beheer ervan. Het Auditcomité is 

samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en vergadert in 

principe tweemaal per jaar, in 2014 was dit éénmaal .

 · Roland Van der Elst (Voorzitter, tot 11.06.2014)

 · Frans Samyn (Voorzitter, vanaf 11.06.2014)

 · Marc Timbremont

 · Henri Vansweevelt

Het mandaat van het Auditcomité is onbezoldigd.

Commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frank 

Verhaegen en Maurice Vrolix, werd op de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders van 30 april 2014 benoemd als commis-

saris van Incofin cvso en dit voor 3 jaar.

Verslag van de 
Commissaris
De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegen-

woordigd door Frank Verhaegen en Maurice Vrolix, heeft bij de 

wettelijke jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud afgele-

verd. De jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 geeft een 

getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de 

resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in 

België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.

Financieel Verslag| 23Incofin cvso Jaarverslag 2014
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Verslag van de Raad 
van Bestuur
Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2014 en vragen 

wij u om uw goedkeuring te geven over de jaarrekening zoals die 

werd afgesloten op 31 december 2014. De Raad heeft toezicht ge-

houden op de activiteiten van de vennootschap met aandacht voor 

het specifieke sociale oogmerk ervan.

Per einde 2014 bedraagt het balanstotaal van Incofin k€ 49.218, 

dit is een stijging met 4,9% ten opzichte van vorig jaar. Het eigen 

vermogen van Incofin cvso bedraagt op het einde van het boekjaar 

k€ 29.288 in vergelijking met k€ 25.986 per einde boekjaar 2013. 

Het geplaatst kapitaal stijgt met k€ 3.163 tot k€ 25.198 dankzij de 

intrede van nieuwe aandeelhouders. 

De Raad van Bestuur van Incofin cvso stelt voor om over boekjaar 

2014 de aandeelhouders een vergoeding van het kapitaal te bieden 

van k€ 591 (zijnde 2,5% dividend). De nieuwe vennoten en de ven-

noten die tijdens het boekjaar hun kapitaal hebben verhoogd zullen 

hiervoor pro rata worden vergoed volgens artikel 34 van de statuten.

De schulden in de vorm van leningen op korte en lange termijn 

daalden in de loop van 2014 met k€ 750 als gevolg van de daling 

van de portefeuille. Per eind 2014 heeft Incofin cvso voor k€ 18.885 

aan schulden effectief opgenomen, zijnde 64% van het eigen ver-

mogen. Daarnaast heeft het fonds nog niet-opgenomen kredietlij-

nen voor een totaalbedrag van k€ 7.615. Deze kredietlijnen kunnen, 

zoals bepaald binnen de krijtlijnen vastgesteld door de Raad van 

Bestuur, tot maximaal 100% van het volume van het eigen vermo-

gen worden opgenomen.

 

De investeringsportefeuille bedraagt op jaareinde k€ 45.958 en be-

staat voor k€ 14.623 uit deelnemingen en voor k€ 31.335 uit lenin-

gen. De leningenportefeuille in 2014 bestaat uit 39 leningen aan 32 

microfinancieringsinstellingen verspreid over 17 landen.

Gedurende 2014 stijgt de deelnemingsportefeuille met k€ 812 tot 

k€ 14.623 dankzij (i) de uitkering van stockdividenden bij Banco 

Fie, Fie Gran Poder, Akiba en Proempresa ad k€ 844, (ii) de nieuwe 

investering in het fonds FPM (DRC, Congo) ad k€ 79 en (iii) de op-

volgingsinvestering in Incofin IM ad k€ 125. De Raad van Bestuur 

heeft beslist om een waardevermindering te boeken ad k€ 237 op 

haar deelneming in FIE Gran Poder naar aanleiding van een duur-

zame depreciatie van de Argentijnse Peso (ARS) gedurende de laat-

ste jaren. De MFI kon de voorbije jaren steeds zeer goede resultaten 

voorleggen terwijl dit het laatste jaar niet meer het geval was.

De leningenportefeuille bedraagt op het einde van het boekjaar 

k€ 31.335. De algemene provisie voor eventuele waardevermin-

deringen bedraagt per einde boekjaar k€ 1.403, zijnde 4,5% van 

de leningenportefeuille, en wordt in mindering gebracht van de 

leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de MFI’s waarin 

Incofin investeert, is doorgaans van goede kwaliteit (met een ge-

middelde achterstand in betalingen (PAR 30) van de MFI-klanten 

van 2,3%). De MFI’s, waaraan Incofin kredieten verstrekt, zijn hun 

betalingsverplichtingen tegenover Incofin correct nagekomen, met 

uitzondering van één MFI in Azerbeidzjan, waarvan een rechtbank 

in Baku de bankrekeningen wegens onduidelijke motieven geblok-

keerd heeft. Incofin heeft een lening van k€ 813 aan deze instel-

ling uitstaan. Incofin heeft het dossier aan Delcredere overgemaakt, 

omdat het over een verzekeringsdekking tegen politieke risico’s be-

schikt. Per einde jaar was er één rentebetaling achterstallig. Het is 

voorbarig om enig definitief oordeel over deze zaak te vellen. 

De beschikbare cash bedraagt per einde boekjaar k€ 4.036. De ove-

rige balansposten betreffen voornamelijk voorziene interesten op 

de leningenportefeuille ad k€ 502 en overige vorderingen ad k€ 118 

(hoofdzakelijk terug te vorderen BTW). 

Als buitenbalansverplichtingen vermelden wij de contracten met 

KBC Bank en MFX Solutions in de vorm van Cross Currency 

Interest Rate Swaps en termijnverrichtingen ter indekking van de 

wisselkoersrisico’s voor de uitstaande leningen aan MFI’s. Hierbij 

werden alle niet-euro-intresten en kapitaalstromen, voor leningen 

uitgegeven in lokale munt door Incofin ingedekt met een cross 

currency swap. Per einde 2014 heeft Incofin indekkingsproducten 

openstaan voor een totaal notioneel bedrag van k€ 31.335, aan 

indekking koers, zijnde 100% van de openstaande leningenpor-

tefeuille. Het volume aan ingedekte leningen in exotische munten 

aan MFI’s in 2014 bedraagt 23% van de ingedekte leningen. De 

overige 77% bestaat uit USD leningen aan MFI’s.

toelichting bij de resultatenrekening 
van Incofin voor het boekjaar 2014
Incofin cvso sluit het boekjaar af met een resultaat na belastin-

gen van k€ 730. Dit resultaat ligt beduidend lager dan vorig jaar 

(2013: k€ 1.842). In 2013 werd een meerwaarde gerealiseerd op 

de transactie bij Confianza voor k€ 1.592 en een waardevermin-

dering op FIE Gran Poder geboekt van k€ 509. 

De financiële resultaten bedragen over het afgelopen boekjaar 

ad k€ 2.802 en bestaan voornamelijk uit (i) ontvangen interes-

ten op MFI leningen ad k€ 2.249, (ii) ontvangen stock dividen-

den ad k€ 844, (iii) ontvangen cash dividenden ad k€ 127 en (iv) 

financieringskosten ad k€ 555. De andere financiële resultaten 

omvatten upfront fees, bankkosten en de herwaardering van 

monetaire waarden op bankrekeningen aan slotkoers.

24 |Financieel VerslagIncofin cvso Jaarverslag 2014
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De winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen be-

draagt over boekjaar 2014 ad k€ 1.106 en stijgt met 25% in ver-

gelijking met 2013 dankzij de significante stijging van de inkom-

sten uit de leningenportefeuille (+15%) en de goede resultaten 

van de deelnemingenportefeuille. De diensten en diverse goede-

ren bedragen k€ 1.368 over boekjaar 2014 en liggen in lijn met 

de operationele kosten van het boekjaar 2013. De opbouw van 

de algemene provisie (2014: k€ 335) om mogelijke toekomstige 

wanbetalingen en valutaschommelingen op te vangen bedraagt 

1% van de uitstaande bruto leningenportefeuille (gewogen op 

basis van de ECA risico scores). 

Dit jaar heeft het fonds een uitzonderlijke waardevermindering 

geboekt op de participatie in Fie Gran Poder voor een bedrag van 

k€ 237. Dit betekent dat het fonds een winst van het boekjaar 

vóór belastingen heeft gerealiseerd van k€ 869. Na aftrek van be-

lastingen gerelateerd aan de afgehouden roerende voorheffing 

op intresten ontvangen uit het buitenland bedraagt de winst van 

het boekjaar ad k€ 730. Mogen wij u verzoeken de jaarrekening 

per 31 december 2014 te willen goedkeuren. Na goedkeuring 

stellen wij u voor de winst van het boekjaar en de overgedragen 

winst van vorig boekjaar als volgt aan te wenden:

Te bestemmen winstsaldo 3.606.266 euro

Te bestemmen winst van het boekjaar 730.365 euro 

Overgedragen winst van het vorig boekjaar 2.875.900 euro

Toevoeging aan het eigen vermogen  36.518 euro

Toevoeging aan de wettelijke reserve 36.518 euro

Toevoeging aan onbeschikbare reserves 0 euro

Toevoeging aan het kapitaal en uitgiftepremie 0 euro

Over te dragen resultaat 2.978.413 euro

Over te dragen winst 2.978.413 euro

Uit te keren winst 591.335 euro

Vergoeding van het kapitaal 591.335 euro

risico’s en onzekerheden
Als gevolg van haar activiteit is Incofin cvso onderworpen aan 

een reeks risico’s zoals onder andere kredietrisico’s, landenri-

sico’s, wisselkoersrisico’s en liquiditeitsrisico’s. De Raad van 

Bestuur besteedt de nodige aandacht aan de opvolging van deze 

risico’s en is van oordeel dat de risico’s beperkt zijn en meer dan 

voldoende afgedekt zijn.

sociale performantie
Incofin  cvso investeert in 37 MFI’s, verspreid over 21 lan-

den. Samen bereiken deze MFI’s 2.813.670 klanten (in 2013: 

2.458.721), waarvan 71% vrouwen. De inschakeling van deze 

lokale intermediairen zorgt voor een zeer groot hefboomeffect 

voor de Incofin-investeringen. De som van de kredietportefeuilles 

van de instellingen waarin Incofin investeert, bedraagt m€ 2.917.

De MFI’s uit de portefeuille van Incofin zijn gezonde en perfor-

mante financiële instellingen: ze beschikken over een krediet-

portefeuille van goede kwaliteit (met beperkte achterstallen), ze 

houden hun algemene kosten onder controle en ze zijn rendabel.

 

Bestuurders
Gelieve U tevens uit te spreken over de te verlenen kwijting aan 

de Raad van Bestuur en aan alle bestuurders afzonderlijk in ver-

band met de uitoefening van het mandaat gedurende het afge-

lopen boekjaar.

Commissaris
Gelieve U tevens uit te spreken over de te verlenen kwijting aan 

de commissaris in verband met de uitoefening van het mandaat 

gedurende het afgelopen boekjaar.

Benoemingen 
 · De heer Luc Van Dessel nam in de loop van dit verslag-

jaar ontslag als bestuurder. De Raad van Bestuur heeft op 

11/6/2014 in deze vacature voorzien door de voorlopige 

benoeming van de heer Alfons De Potter om het mandaat 

van de heer Van Dessel te voleindigen. De Raad van Bestuur 

stelt aan de Algemene Vergadering voor de benoeming 

van de heer De Potter te bevestigen en gezien dit mandaat 

tevens vervalt op de dag van de Algemene Vergadering dd 

29/04/2015 dit eveneens te hernieuwen voor de statutaire 

periode van zes jaar.

Herbenoemingen 
Volgende bestuursmandaten vervallen op de dag van de Algemene 

Vergadering dd. 29/04/2015

 · De heer Andre Sarens

 · De heer Yvan Dupon

 · De heer Willy Bosmans

 · De heer Benoît Braeckman

De Raad van Bestuur stelt voor deze mandaten te hernieuwen 

voor de statutaire periode van zes jaar. 

Ontslag/einde mandaat
 ·  De heer Roland Van der Elst 

 · Mevrouw Fanny Machiels 

 · De heer Luc Van Dessel
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Adviserende rol van 
Incofin Investment 
Management (IM)
Incofin Investment Management (Incofin IM) is manager van het 

fonds RIF II en adviseur van Incofin cvso en nog 8 andere fondsen 

en faciliteiten voor een totaalbedrag van ongeveer 600 miljoen USD.

Met een internationaal en meertalig team van 37 experten biedt 

Incofin Investment Management aangepaste financiële diensten 

aan. Incofin heeft vooral een uitgebreide ervaring met microfi-

nanciering in internationale markten en het onderhouden van 

relaties met investeerders wereldwijd. 

Incofin IM verkreeg in 2014 als eerste Belgische microfinan-

cieringsexpert, de AIFM licentie van de FSMA, de Belgische 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De AIFM-

richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is 

een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert 

waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 

moeten voldoen. De AIFM licentie wordt beschouwd als een 

kwaliteitslabel. 

De door Incofin IM gebruikte methoden liggen volledig in lijn 

met die van Incofin cvso. Incofin IM streeft ook een ‘double bot-

tom line’-aanpak na met gelijke aandacht voor financiële en so-

ciale performantie. Deze worden geëvalueerd door middel van 

de ECHOS© tool en de CRS risk management tool.

Rural Impulse 
Fund II

(2010)
140M
USD

Rural Impulse
Fund I

(2007)

USD

Impulse

(2004)

USD

VDK

(2007)
80M 
USD

Volksvermogen 

(2004)
15M
USD

Fairtrade 
Access Fund

(2012)
30M
USD

BIO

(2012)
15M 
USD

FPM

(2014)

USD

Invest In

 
Visions

(2015)

USD
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2014 2013

Balanstotaal 49.218 46.897

Portefeuille 45.957 46.381

Deelnemingen 14.623 13.561

Leningen 31.335 32.820

Gem. investeringsbedrag in MFI’s 1.144 1.144

Gem. leningsbedrag aan MFI’s 803 1.018

Eigen vermogen 29.288 25.986

Kapitaal 25.198 22.035

Schuldfinancieringen 18.885 19.635

Beschikbaar (niet-opgevraagd) 7.615 1.865

Financieringsgraad 64% 76%

Algemene provisie leningenportefeuille 1.403 1.068

% van balanstotaal 2,85% 2,28%

Rendement 2014 2013

Rendement leningenportefeuille (IRR) 7,30% 7,30%

Gewogen gem. financieringslast 3,06% 3,20%

Dividend 2,50% 2,50%

MFI performantie 2014 2013

Portefeuille MFI’s (M EUR) 2.917 2.259

Gem. leningsbedrag (EUR) 933 764

Totaal aantal bereikte klanten 2.813.670 2.458.721

% vrouwen 71% 69%

Portfolio at risk – 30 days (PAR30) 2,30% 2,10%

# MFI’s 37 37

# landen 21 22

Portefeuille per land 

   Portefeuille k€

     

Cambodja

Bolivia

Peru

Ecuador

Georgië

Mongolië

Azerbeidzjan

Armenië

Nigeria

Congo, DRC

Kirgizië

Argentinië

Costa Rica

Tadzjikistan

Colombia

Haïti

Nicaragua

Kazachstan

Tanzania

Burkina Faso

Oost-Timor

Portefeuille per MFI 

   Portefeuille k€      

Kerncijfers in k€
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Jaarrekening per 31.12.2014 in k€

Balans 

Activa 12/2014 12/2013

Deelnemingsportefeuille 14.623 13.561

Aanschaffingswaarde 11.457 11.003

Stockdividenden 3.912 3.067

Waardevermindering -746 -509

Leningenportefeuille 29.932 31.752

Leningenportefeuille > 1 jaar 16.007 19.249

Leningenportefeuille < 1 jaar 15.328 13.570

Algemene provisie -1.403 -1.068

Vlottende activa 627 628

Overige vorderingen 125 88

Overlopende rekeningen 502 540

Liquide middelen 4.036 956

Activa 49.218 46.897

Passiva 12/2014 12/2013

Eigen vermogen 29.288 25.986

Kapitaal 25.198 22.035

Reserves 1.111 1.074

Overgedragen resultaat 2.978 2.876

Vreemd vermogen 18.885 19.635

Schuldfinancieringen > 1 jaar 11.085 14.100

Schuldfinancieringen < 1 jaar 7.800 5.535

Kort lopende schulden 1.045 1.277

Overige schulden 146 387

Dividenden 591 506

Voorziening Technische Assistentie (TA) 72 85

Overlopende rekeningen 236 298

Passiva 49.218 46.897

Cashflow 

Cashflow 12/2014

Operationele cashflow 

EBIT 1.424

Overige cash resultaten -121

Niet cash resultaten -287

Deelnemingsportefeuille -608

Herwaardering

Waardevermindering 237

Stockdividenden -844

Leningenportefeuille 335

Algemene provisie 335

Technische assistentie (TA) -14

(Toename)/afname vlottende activa/passiva -302

Cashflow op resultaatsbasis 715

Investerings cashflow

(Toename)/afname deelnemingsportefeuille -454

(Toename)/afname leningenportefeuille 1.485

Vrije cashflow 1.746

Financiële cashflow

Toename/(afname) kapitaal 3.163

Betaalde dividenden boekjaar 2012 -506

Toename/(afname) schuldfinancieringen -750

Betaalde interesten schuldfinancieringen 2013 -568

Toename/(afname) te betalen interesten -5

Netto cashflow 3.080

Liquide middelen vorige periode 956

Liquide middelen huidige periode 4.036

resultatenrekening 

Resultatenrekening 12/2014 12/2013

Bedrijfsopbrengsten 2.793 3.763

Deelnemingsportefeuille 735 1.948

Cash dividenden 127 124

Stock dividenden 844 741

Meerwaarde/(minwaarde) verkoop 1.592

Terugname waardeverminderingen

Waardeverminderingen -237 -509

Leningenportefeuille 2.052 1.794

Interesten 2.249 2.062

Upfront Fees 138 99

Algemene provisie -335 -366

Andere opbrengsten 7 21

Operationele kosten -1.369 -1.331

Beheersvergoeding Incofin IM -943 -989

Verzekering portefeuille -145 -125

Bijdrage Technische Assistentie (TA) 14 -7

Bijkomende voorziening TA -50 -50

Terugneming voorziening TA 64 43

Communicatie -130 -91

Overige diensten en goederen -165 -210

Netto operationeel resultaat 1.424 2.432

Financiële resultaten -555 -469

Interesten -573 -543

Diverse 18 74

Resultaat voor belastingen 869 1.963

Vennootschapsbelasting -1

Roerende voorheffing interesten -139 -121

Resultaat na belastingen 730 1.842
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Toelichtingen in k€
Financieringsstructuur 
Kapitaal
In 2014 steeg het aandeelhouderskapitaal met k€ 3.163 tot  

k€ 25.198. Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.132 aan-

deelhouders, een stijging met 22% ten opzichte van 2013. 

Deze stijging kan voornamelijk toegeschreven worden aan een 

toename van de particuliere investeerders. Per 31 december 2014 

vertegenwoordigen zij 40% van het kapitaal van Incofin cvso.

Evolutie kapitaal

   Gestort kapitaal k€            #Aandeelhouders

19
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.

.

Overzicht aandeelhouders

Aandeelhouders met meer dan 1% van het kapitaal

Volksvermogen 1.510 6,0%

ACV Metea 1.263 5,0%

VDK spaarbank 1.146 4,5%

Vlaamse overheid - Departement Internationaal 
Vlaanderen 

1.000 4,0%

(Anoniem) 802 3,2%

Sociaal Fonds Bedienden Voedingsnijverheid 727 2,9%

KBC 559 2,2%

Gimv 521 2,1%

ACV Voeding en Diensten 521 2,1%

Tradicor 469 1,9%

Umicore 398 1,6%

Wereld-Missiehulp vzw 349 1,4%

Bosmans Willy 346 1,4%

YROANKA BM 333 1,3%

de Kade vzw 307 1,2%

(Anoniem) 302 1,2%

Pax-Bank 299 1,2%

VKW Synergia vzw 277 1,1%

Sociaal Fonds Arbeiders Voedingsnijverheid 273 1,1%

Suez - Tractebel 263 1,0%

Vandersanden Constant 260 1,0%

Stiftungfonds Kirche und Caritas der Bank im 
Bistum Essen

260 1,0%

Tabor vzw 260 1,0%

The Majin Foundation 260 1,0%

(Anoniem) 260 1,0%

LINTRUST Comm. V. 260 1,0%

(Anoniem) 260 1,0%

ACV bouw - industrie & energie 260 1,0%

(Anoniem) 253 1,0%

Koinon 250 1,0%

Koning Boudewijnstichting 250 1,0%

Aandeelhouders < 1% van het kapitaal 10.697 42,5%

25.198 100,0%
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schuldfinancieringen

 > 1 jaar < 1 jaar Boekwaarde

12/2013 +/- 12/2014 12/2013 +/- 12/2014 12/2013 12/2014

ACV Metea 1.500 500 2.000 500 -500 2.000 2.000

Bank Für Kirche und Caritas 3.000 3.000 3.000

Belfius 4.000 -1.750 2.250 1.750 1.750 4.000 4.000

Hefboom 1.000 -500 500 500 500 1.000 1.000

ING 1.000 -1.000 1.000

KBC 3.050 -1.115 1.935 2.185 -685 1.500 5.235 3.435

LBC 500 500 500 500

VDK 4.050 -3.150 900 1.850 2.200 4.050 5.900 4.950

14.100 -3.015 11.085 5.535 2.265 7.800 19.635 18.885

Financieringsgraad

12/2014

Eigen vermogen 29.288

Schuldfinancieringen 18.885

Financieringsgraad (max 100%) 64,5%

Max verhoging schuldfinancieringen 10.403

Beschikbare kredieten 7.615

Portefeuilleoverzicht 
Deelnemingsportefeuille in k€

MFI Valuta Land Aanschafwaarde stockdividenden
Waarde - 

verminderingen Boekwaarde

12/2013 +/- 12/2014 12/2013 +/- 12/2014 12/2013 +/- 12/2014 12/2013 12/2014

ACEP Burkina SA XOF Burkina Faso 244 244 244 244

Acme HTG Haiti 782 782 782 782

Akiba Commercial Bank TZS Tanzania 530 530 47 13 60 577 591

Banco FIE BOB Bolivië 2.463 2.463 2.675 664 3.339 5.138 5.803

Confianza SAA PEN Peru 2.516 2.516 2.516 2.516

FIE Gran Poder ARS Argentinië 1.189 1.189 346 121 466 -509 -237 -746 1.025 909

Proempresa PEN Peru 284 284 46 46 284 330

MFI portefeuille 8.008 8.008 3.067 844 3.912 -509 -237 -746 10.566 11.174

Impulse   EUR 1.000 1.000 1.000 1.000

Incofin IM EUR 20 375 395 20 395

Fairtrade Access Fund   USD 583 583 583 583

MFX LLC   USD 355 355 355 355

Rural Impulse Fund   USD 1.037 1.037 1.037 1.037

FPM SA   USD 79 79 79

Fondsenportefeuille 2.994 454 3.449 2.994 3.449

Deelnemingsportefeuille 11.003 454 11.457 3.067 844 3.912 -509 -237 -746 13.561 14.623

Ten gevolge van een duurzame depreciatie van de ARS (Argentijnse Peso) gedurende de laatste jaren, heeft Incofin cvso beslist om een 

bijkomende waardevermindering te boeken op FIE Gran Poder ad k€ 237. De MFI kon de voorbije jaren steeds zeer goede resultaten 

voorleggen terwijl dit het laatste jaar niet meer het geval was.
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Leningenportefeuille in k€

MFI Datum Investering Valuta Land > 1 jaar < 1 jaar Boekwaarde
12/2013 +/- 12/2014 12/2013 +/- 12/2014 12/2013 12/2014

MFI portefeuille    18.999 -2.992 16.007 13.570 1.757 15.328 32.570 31.335

Bestaande leningen   17.705 -13.131 4.574 645 12.487 13.131 18.349 17.705

AB Microfinance Bank 17/04/2012 NGN Nigeria 1.448 -1.448 1.448 1.448 1.448 1.448
Advans Congo 1/08/2013 USD Congo, DRC 1.131 -1.131 1.131 1.131 1.131 1.131
AZERCREDIT 29/07/2012 USD Azerbeidzjan 813 -813 813 813 813 813
Contactar 2/07/2013 COP Colombia 1.188 -1.188 1.188 1.188 1.188 1.188
Coocique 22/11/2013 USD Costa Rica 1.478 -739 739 739 739 1.478 1.478
Credit Mongol 30/09/2013 MNT Mongolië 627 -627 627 627 627 627

Credo 5/03/2013 USD Georgië 1.151 -576 576 576 576 1.151 1.151

Credo 7/06/2013 USD Georgië 766 766 766 766
Espoir 8/06/2013 USD Ecuador 766 -766 766 766 766 766
FIE Gran Poder 29/07/2013 USD Argentinië 379 -379 379 379 379 379
Finca Congo 12/12/2013 USD Congo, DRC 726 -726 726 726 726 726
Findev 17/06/2013 USD Azerbeidzjan 752 -752 752 752 752 752
HKL 7/08/2013 USD Cambodja 1.131 -1.131 1.131 1.131 1.131 1.131
Lapo 9/09/2013 NGN Nigeria 464 464 464 464
Manuela Ramos 29/11/2013 PEN Peru 237 -237 237 237 473 237
Maquita 2/08/2013 USD Ecuador 942 942 942 942
Proempresa 23/07/2012 PEN Peru 408 -408 408 408 816 408
ProMujer 24/07/2013 NIO Nicaragua 713 -713 713 713 713 713
SEF International 7/05/2013 USD Armenië 763 -763 763 763 763 763
TenGer Financial Group 27/12/2013 USD Mongolië 1.087 1.087 1.087 1.087
Viator 6/12/2013 USD Azerbeidzjan 735 -735 735 735 735 735

Nieuwe leningen 4.814 4.814 4.814

Asian Credit Fund 25/07/2014 KZT Kazachstan 324 324 324
Asian Credit Fund 30/09/2014 KZT Kazachstan 346 346 346
Crystal 30/09/2014 USD Georgië 785 785 785
Kredit Cambodia 27/01/2014 USD Cambodja 735 735 735
TRM 24/12/2014 USD Oost-Timor 204 204 204
Vision Fund Cambodia 30/12/2014 USD Cambodja 1.642 1.642 1.642
Vision Fund Mongolia 18/12/2014 MNT Mongolië 778 778 778

Hernieuwingen 6.619 6.619 8.423 -6.226 2.197 8.423 8.815

FIE Gran Poder 27/07/2011 USD Argentinië 346 -346 346
FIE Gran Poder 28/07/2014 USD Argentinië 372 372 372
Finca Ecuador 22/02/2012 USD Ecuador 754 -754 754
Finca Ecuador 22/02/2014 USD Ecuador 727 727 727
Fundacion Alternativa 20/06/2013 USD Ecuador 378 -378 378
Fundacion Alternativa 19/12/2014 USD Ecuador 403 403 403
HKL 28/03/2012 USD Cambodja 756 -756 756
HKL 28/02/2014 THB Cambodja 730 730 730
HKL 25/10/2012 USD Cambodja 767 -767 767
HKL 27/10/2014 USD Cambodja 790 790 790
Imon 26/06/2013 USD Tadzjikistan 1.527 -1.527 1.527
Imon 26/06/2014 USD Tadzjikistan 1.470 1.470 1.470
Kamurj 15/10/2012 USD Armenië 386 -386 386
Kamurj 15/10/2014 USD Armenië 395 395 395
Kompanion 27/05/2013 USD Kirgizië 1.549 -1.549 1.549
Kompanion 27/11/2014 USD Kirgizië 1.603 1.603 1.603
SEF International 24/07/2012 USD Armenië 826 -826 826
SEF International 23/07/2014 USD Armenië 372 372 372
SEF International 24/06/2014 USD Armenië 736 736 736
TPC 20/12/2012 USD Cambodja 1.133 -1.133 1.133
TPC 20/12/2014 USD Cambodja 1.218 1.218 1.218

Terugbetaalde leningen 1.294 -1.294 4.503 -4.503 5.798

Apoyo Integral Mexico 21/10/2013 MXN Mexico 558 -558 558
Asian Credit Fund 23/11/2012 KZT Kazachstan 282 -282 282
Eskhata 13/11/2013 USD Tadzjikistan 1.494 -1.494 1.494
Finca Guatemala 28/06/2011 USD Guatemala 701 -701 701
Fodemi 28/03/2011 USD Ecuador 711 -711 711
Kazmicrofinance 8/11/2012 KZT Kazachstan 1.294 -1.294 1.294
Lapo 24/08/2012 NGN Nigeria 758 -758 758

Fondsenportefeuille 250 -250 250

Bestaande leningen 250 -250 250

Incofin IM 19/11/2012 EUR België 250 -250 250
Totale leningenportefeuille 19.249 -3.242 16.007 13.570 1.757 15.328 32.820 31.335

    Leningenportefeuille 19.249 -3.242 16.007 13.570 1.757 15.328 32.820 31.335

Net als in 2013, was de kwaliteit van de leningenportefeuille gedurende 2014 zeer goed waardoor er geen specifieke waardeverminde-

ringen werden voorzien. Het afgelopen jaar werd echter de regio van de ex-Sovjet-Unie landen (NIS) vanuit credit risk management 

met de nodige waakzaamheid opgevolgd. 
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De overschrijding van de maximum boek-

waarde bij Banco FIE is ten gevolge van de 

ontvangen stockdividenden ad k€ 2.675. 

De aanschaffingswaarde van Banco FIE 

ligt nog steeds onder de 10% grens.

Fondsrichtlijnen
 · Volgens de richtlijnen van het fonds werd de volgende risicospreiding vastgelegd: de boekwaarde per land en MFI mag niet hoger 

zijn dan respectievelijk 15% en 10% van de totale activa van Incofin cvso.

 · Incofin cvso beperkt zijn deelnemingen in MFI’s en overige fondsen tot maximaal 75% van zijn eigen vermogen. 

Compliance 
risicospreiding in portefeuille

Zie grafieken

Boekwaarde deelnemingsportefeuille 

12/2014

Eigen vermogen 29.288

Max boekwaarde (75%) 21.966

Deelnemingsportefeuille 14.544

Actuele boekwaarde (%) 50%

Boekwaarde per land 

   Boekwaarde k€            Stockdividenden k€

   % balanstotaal             Max. boekwaarde

Boekwaarde k€Balanstotaal
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Boekwaarde per MFI 

   Boekwaarde k€            Stockdividenden k€

   % balanstotaal             Max. boekwaarde

Boekwaarde k€Balanstotaal

Compliance in k€
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Leningen Deelnemingen

MFI portefeuille per product

74 % 26%

Grote MFI’s 
(Portefeuille >     
€ 20 mio) 

Middelgrote MFI’s 
(€ 20 mio > 
Portefeuille > € 5 mio)

Kleine MFI’s 
(€ 5 mio > Portefeuille)

Aantal MFI’s in portefeuille volgens grootte MFI’s

24 10 3

Groot aantal klanten 
(klanten > 20.000) 

Klein aantal klanten 
(10.000 > klanten)

Middelgroot 
aantal klanten 
(20.000 > klanten > 
10.000) 

Aantal MFI’s in portefeuille volgens aantal klanten MFI’s

25 7 5

Klein gemiddeld 
leningsbedrag 
(€ 1.000 > GLB > 
€ 500) 

Groot gemiddeld 
leningbedrag 
(GLB > € 2.000) 

Middelgroot 
gemiddeld 
leningsbedrag 
(€ 2.000 > GLB > 
€ 1.000)

Zeer klein gemiddeld 
leningsbedrag 
(€ 500 > GLB)

Aantal MFI’s in portefeuille volgens gemiddeld leningsbedrag MFI’s

13 10 9 5
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Waarderingsregels

Onverminderd de hierna vermelde specifieke waarderingsregels, 

gelden de waarderingsregels zoals deze bepaald worden over-

eenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 

januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschap-

pen, meer bepaald boek II, titel I, hoofdstuk II met betrekking 

tot de waarderingsregels. Tenzij anders vermeld, verwijzen de ar-

tikelnummers naar de desbetreffende artikelen van voornoemd 

Koninklijk Besluit van 30 januari 2001.

Activa
Onverminderd de hierna vermelde specifieke waarderingsregels 

wordt elk actiefbestanddeel afzonderlijk gewaardeerd tegen aan-

schaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, 

onder aftrek van de afschrijvingen en waardeverminderingen op 

het betrokken actiefbestanddeel (art. 35, eerste lid).

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden geboekt aan aanschaffings-

waarde, exclusief bijkomende kosten. Ze worden afgeschreven 

over de economische levensduur aan de activa, met name 5 jaar 

voor software.

Materiële vaste activa

 · Materiële vaste activa worden geboekt aan aanschaffingswaar-

de, exclusief bijkomende kosten. Ze worden afgeschreven over 

de economische levensduur van de activa, met name:

 · Bureautica       5 jaar

 · Computer        3 jaar

 · Meubilair        10 jaar

Deelnemingen en aandelen

Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aan-

schaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten (art.41, §2). Er 

wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duur-

zame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toe-

stand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap 

waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden 

(art. 66, §2 – K.B. 30.01.2001). De deelnemingen en aandelen 

die onder de financiële vaste activa voorkomen worden niet ge-

herwaardeerd (art. 57, §1). Eens tot waardevermindering werd 

overgegaan, zal voor de desbetreffende deelneming opnieuw 

tot waardevermeerdering worden overgegaan tot maximaal 

het niveau van de originele aanschaffingsprijs indien de toe-

stand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap 

(te beoordelen door de Raad van Bestuur) dit verantwoordt. 

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffings-

waarde. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de te-

rugbetalingwaarde wordt op lineaire basis prorata temporis in 

resultaat opgenomen.

Vorderingen op meer en op minder dan één jaar

Onverminderd de bepalingen van de artikels 67, §2, 68 en 73, 

worden vorderingen geboekt tegen hun nominale waarde (art. 

67, §1) op datum van afsluiting van het boekjaar.

Conform artikel 68 worden waardeverminderingen aangelegd, 

zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzeker-

heid bestaat over de betaling er van op de vervaldag. 

Om rekening te houden met het bijzonder krediet- en valuta-

risico dat ontstaat omwille van de kredietverstrekking aan ri-

sicolanden met een onstabiel economisch en politiek klimaat 

wordt jaarlijks een globale waardevermindering aangelegd van 

1% van de, op basis van de per land gepubliceerde ECA risico 

scores gewogen, uitstaande investeringsportefeuille in de vorm 

van vorderingen. Deze globale waardeverminderingen worden 

aangelegd conform artikel 47 uit het KB Wetboek van vennoot-

schappen vermits het hier gaat om vorderingen met dezelfde 

technische en juridische kwaliteiten.

Het niveau van deze waardevermindering kan aangepast worden 

op basis van historische verliesgegevens. 

geldbeleggingen en liquide middelen

Voorzieningen worden aangelegd teneinde naar hun aard dui-

delijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de ba-

lansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag 

echter niet vaststaat (art. 50 – K.B. 30.01.2001).

Passiva 
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Voorzieningen worden aangelegd teneinde naar hun aard dui-

delijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de ba-

lansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag 

echter niet vaststaat (art. 50 – K.B. 30.01.2001).

schulden op meer en op minder dan één jaar

Onverminderd de overige bepalingen van artikels 77, 67, §2, en 73 

worden schulden geboekt tegen hun nominale waarde (art. 67, §1).

Omrekening van vreemde valuta (Art. 34)
Transacties in vreemde valuta worden geboekt tegen de wissel-

koers die geldt op de datum van de transactie.
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Alle vorderingen en schulden in vreemde valuta worden inge-

dekt tegen mogelijke wisselkoersverschillen via cross-currency 

contracten of forward contracten. Dergelijke vorderingen of 

schulden worden gewaardeerd aan de contractueel afgesproken 

indekkingskoers.

Overige monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden 

omgerekend aan de slotkoers op balansdatum. Winsten en ver-

liezen die voortvloeien uit transacties in vreemde valuta en uit 

de omzetting van monetaire activa en passiva in vreemde valuta, 

worden opgenomen in de resultatenrekening. Niet-monetaire 

elementen gewaardeerd aan aanschaffingswaarde in een vreem-

de munt, worden omgerekend aan de wisselkoers die geldt op 

datum waarop de aanschaffingswaarde wordt bepaald.

In de financiële resultaten worden de positieve en negatieve 

koersverschillen op netto basis weergegeven.

Risicomanagement

risico’s eigen aan het 
aanbod en het bezit van aandelen
risico’s verbonden aan het beleggen in aandelen

Aan een belegging in aandelen van Incofin zijn, zoals bij elke 

belegging in aandelen, economische risico’s verbonden: beleg-

gers moeten, bij het afwegen van een investeringsbeslissing, er 

rekening mee houden dat ze hun gehele investering in aandelen 

kunnen verliezen.

Beperkte liquiditeit van de Incofin cvso-aandelen

Er bestaat geen secundaire markt waarop de aandelen van 

Incofin worden verhandeld. Hoewel het mogelijk is voor een 

aandeelhouder om uit te treden conform de daartoe in de statu-

ten voorziene procedure, bestaat er een relatief beperkte liqui-

diteit. Bovendien worden de fondsen die worden opgehaald bij 

Incofin zo efficiënt mogelijk geherinvesteerd in de kernactivitei-

ten. Deze middelen worden volgens de diverse contracten met 

de MFI’s gedurende een bepaalde tijd aangewend als werkkapi-

taal ter financiering van de micro-ondernemers en zijn dus niet 

onmiddellijk beschikbaar voor uittreding.

Volgens de statuten (artikel 10) kunnen vennoten enkel uittre-

den of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van hun 

aandelen in de eerste zes maanden van het boekjaar, na akkoord 

van de Raad van Bestuur. Ten slotte kunnen de aandelen slechts 

overgedragen worden, mits voorafgaande toestemming van de 

Raad van Bestuur.

risico’s verbonden aan toekomstige dividendwijzigingen

Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor 

de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft 

de toekomstige rendementen. Het dividend kan dalen of stijgen 

tot maximaal 6% zoals bepaald in de wet van 20/7/1955 voor 

coöperatieve vennootschappen erkend door de Nationale Raad 

van de Coöperatie. Incofin maakt geen prognoses of ramingen 

over de ontwikkeling van het dividendrendement.

risico’s eigen aan de 
activiteit van Incofin cvso
Incofin is een gespecialiseerde actor in de sector van de microfi-

nanciering. Incofin investeert rechtstreeks en onrechtstreeks in 

MFI’s in ontwikkelingslanden, die microkredieten en financiële 

diensten aan kleine lokale ondernemers verschaffen. 

De investeringsbeslissingen van Incofin worden genomen door 

het Investeringscomité, dat bestaat uit een gekwalificeerd team 

van experts met een ruime expertise op het gebied van financi-

ele en juridische aangelegenheden. Zij zijn vertrouwd met de 

sector van de microfinanciering en kunnen de risico’s van een 

investering goed beoordelen. Het Investeringscomité volgt de 

evolutie en het beheer van alle onderstaande risico’s op de voet.

De richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad 

van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggings-

instellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 

2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en 

(EU) nr. 1095/2010 (“Richtlijn) werd omgezet in Belgisch recht 

door de AICB-wet.

Na grondige analyse van de AICB-wet en na afstemming bij de 

FSMA is geconcludeerd dat Incofin cvso onder het toepassings-

gebied van deze wetgeving valt. De impact van deze wetgeving 

op de activiteiten van Incofin cvso is echter beperkt om de vol-

gende twee redenen:

 · Incofin cvso geniet van de minimis-regeling zoals voorzien 

in artikel 106 van de AICB-wet; en 

 · Incofin cvso is een ontwikkelingsfonds bedoeld in artikel 2, 

1° van de wet van 1 juni 2008 en valt daarom onder het uit-

zonderingsregime uit de AICB-wet zoals voorzien in artikel 

180 §2 2° van de AICB-wet. 

In overeenstemming met artikel 107 van de AICB-wet heeft 

Incofin cvso een kennisgeving gericht aan de FSMA. Incofin cvso 

zal voldoen aan de verplichtingen tot bijwerking van het in-

schrijvingsdossier overeenkomstig Artikel 107 § 2 van de AICB-

Wet. Er is geen verdere impact op de werking van Incofin cvso, 

noch op de relatie met Incofin Investment Management als 

fondsenadviseur.
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Kredietrisico’s

Incofin  cvso investeert in microfinancieringsinstellingen, die 

op hun beurt kredieten toekennen aan personen, die vaak geen 

reële zekerheden kunnen voorleggen. Incofin  cvso werkt ook 

samen met dergelijke microfinancieringsinstellingen en met 

microfinancieringsfondsen. Het valt niet uit te sluiten dat de mi-

crofinancieringsinstellingen waarin Incofin  cvso investeert of 

waarmee Incofin cvso samenwerkt, op een gegeven ogenblik in-

solvabel zouden zijn, waardoor de investering van Incofin cvso 

verloren zou kunnen gaan. Incofin cvso beheert dit risico door:

 · het uitvoeren van een rigoureuze financiële analyse;

 · het beoordelen van de bedrijfsplanning;

 · het evalueren van het management en het bestuur;

 · het regelmatig laten rapporteren over de evolutie van de 

activiteiten;

 · een regelmatige opvolging ter plaatse.

Landenrisico’s

Incofin investeert in ontwikkelingslanden, die onderhevig 

zijn aan landenrisico’s. Deze risico’s omvatten het politieke ri-

sico (bijvoorbeeld oorlog of burgeroorlog) en het transferrisico 

(onmogelijkheid om de geïnvesteerde middelen uit het land 

te recupereren wegens deviezenschaarste of andere overheids-

maatregelen). Om deze risico’s in te dekken, sloot Incofin cvso 

een verzekeringspolis af bij de Credendo Group, de Belgische 

exportkredietverzekeraar, die de volledige investeringsporte-

feuille van Incofin tegen bovenvermelde risico’s verzekert (met 

een franchise van 10%).

Incofin diversifieert zijn investeringsportefeuille (bestaande uit 

kapitaalparticipaties en leningen) en spreidt zijn risico’s op een 

voorzichtige wijze op basis van een door het Investeringscomité 

bepaald risicospreidingsbeleid. Dit beleid voorziet dat de bloot-

stelling aan geen enkel land en MFI hoger mag zijn dan respec-

tievelijk 15% en 10% van de totale activa van Incofin cvso.

Marktrisico’s

De investeringen zijn ook blootgesteld aan markt- en omge-

vingsrisico’s die verzekeringstechnisch niet indekbaar zijn. Deze 

risico’s omvatten onder meer de economische omgevingsfacto-

ren, de rechtszekerheid en de kwaliteit van de lokale reglemente-

ring op microfinancieringsinstellingen. Incofin analyseert deze 

aspecten nauwgezet en hanteert daarenboven een gezonde geo-

grafische spreiding in de samenstelling van de portefeuille om 

dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Ondanks de ervaring van de fondsmanager in de microfinancie-

ringsindustrie, is er geen garantie op het identificeren van vol-

doende aantrekkelijke investeringen en het bereiken van de opti-

male spreiding in de portefeuille. Elk contract is het resultaat van 

een negotiatie en het akkoord van zowel het Investeringscomité 

als van de MFI in kwestie is noodzakelijk om de transactie af te 

ronden.

wisselkoersrisico’s

Incofin beheert actief het wisselkoersrisico door gebruik te 

maken van indekkingtechnieken (zoals cross currency swaps, 

forwards, ...). Het wisselkoersrisico op de participaties in lokale 

munt wordt niet actief ingedekt. In die gevallen wordt verwacht 

dat het rendement op de investering de mogelijke depreciatie 

van de betrokken munt compenseert.

Intrestrisico

Incofin  cvso trekt enerzijds schuldfinanciering aan en plaatst 

anderzijds leningen in vreemde valuta bij MFI’s. De intresten 

waaraan deze operaties gebeuren in de loop van de tijd zijn 

onderhevig aan marktinvloeden. Incofin cvso zal steeds ervoor 

zorgen dat de marge tussen de debet –en credit intresten vol-

doende groot blijft om Incofin cvso verder te laten groeien. De 

fondsmanager beheert dit risico door (i) vaste rentevoeten te 

gebruiken voor zowel de inkomende als uitgaande transacties 

en (ii) door een “minimum” rendement te bepalen voor alle le-

ningstransacties.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het fonds is vrij beperkt gezien de hoge 

liquiditeit en maturiteit van de leningenportefeuille. De be-

schikbare cash (inclusief beschikbare kredietlijnen) en de open-

staande leningen die op vervaldag komen tijdens het komend 

jaar zijn steeds ruim voldoende om aan de nodige financierings-

verplichtingen te voldoen en om eventuele lening defaults op 

te vangen

|Financieel VerslagIncofin cvso Jaarverslag 2014



Afrika

Zuid-Azië

Kaukasus en 
Centraal-Azië

Latijns-Amerika 
en de Caraïben

39

MFI portefeuille per regio

  

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever

Loïc De Cannière

CEO Incofin Investment Management

Concept, vormgeving, copywriting en coördinatie

Cantilis (www.cantilis.be). 

Drukwerk

Dit verslag is gedrukt op

Amber Graphic, een papier met

een certificaat van de Forest

Stewardship Council.

Fotografie

Incofin cvso en Cantilis.

45%

26%

18%

11%



Incofin cvso Jaarverslag 201438


