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Missie
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. Het doel van het fonds is ondernemende
mensen op weg helpen om zelf aan de slag te gaan en hun levensomstandigheden te
verbeteren.

Incofin cvso investeringsketen
In 2015 werd voor 6,9 miljoen euro aan nieuw kapitaal opgehaald. Op 31 december 2015 beschikte Incofin cvso hierdoor over een aandeelhouderskapitaal van 32,1 miljoen euro, gestort
door 1.492 aandeelhouders. Bovendien heeft Incofin cvso toegang tot leningen. Deze beide
bronnen financieren een totale investeringsportefeuille van 52 miljoen euro. Incofin cvso investeert dit bedrag in MFI’s die kleine ondernemers via financiële diensten een betere toekomst
bieden. Het fonds genereert op die manier een sociaal én financieel rendement. Incofin cvso
investeerde in 2015 in 23 landen. Via 43 MFI’s bereikte het fonds 2.908.547 micro-ondernemers,
waarvan 71% vrouwen zijn. In 2015 bedroeg het gemiddelde leningsbedrag 1.141 euro.

1.492

43

aandeelhouders
in 2015

MFI's

€ 52 miljoen
totale investeringsportefeuille
in 2015

2.908.547
micro-ondernemers

2

Jaarverslag 2015

4

Incofin cvso Jaarverslag 2015

Inhoudstafel
Interview................................................................................................................ 4
·· Frans Verheeke, Voorzitter van Incofin cvso

Wereldwijd investeren .................................................................................. 6
·· Wereldwijde investeringen
·· Nieuwe klanten in portfolio

Focus .................................................................................................................... 12
·· Focus op Congo
·· Klantenverhaal: i-Finance

Onze expertises en fondsen ..................................................................... 15
·· Fairtrade Access Fund
·· Sociale performantie
·· Technische assistentie

Financieel verslag ......................................................................................... 20
·· Deugdelijk bestuur
·· Verslag van de Commissaris
·· Verslag van de Raad van Bestuur
·· Adviserende rol van Incofin Investment Management
·· Kerncijfers
·· Jaarrekening per 31.12.2015
·· Toelichtingen
·· Compliance
·· Waarderingsregels
·· Risicomanagement

‘Investeren
met sociale
impact zit
in de lift’
Interview | Voorzitter Frans Verheeke
Met een aangroei van bijna 7 miljoen euro kapitaal
kende het microfinancieringsfonds Incofin cvso een
absoluut hoogtepunt in 2015. Dat succes kwam er
voor een groot stuk dankzij de vele nieuwe particuliere aandeelhouders. “Beleggers zijn duidelijk op
zoek naar een sociale en duurzame meerwaarde
voor hun investering”, bevestigt oprichter en voorzitter van het fonds Frans Verheeke.

In totaal klokte Incofin cvso eind 2015
af op maar liefst 32,1 miljoen euro kapitaal. Een record in het 24-jarige bestaan
van het fonds, dat in 1992 werd gesticht.
Bezieler en voorzitter Frans Verheeke ziet
het met trotse ogen gebeuren. “Dat we in
de huidige economisch onzekere tijden
een recordbedrag ophalen, is iets waar we
heel blij om mogen zijn. We zagen dit jaar
ook een ongelofelijke toestroom van particuliere beleggers, wat opnieuw bewijst
dat investeringen met een duurzaam
karakter in de lift zitten bij het brede publiek.”
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De voorzitter ziet een aantal factoren
voor het succes van zijn investeringsfonds, niet in het minst enkele maatschappelijke veranderingen. “We voeren
iets meer publiciteit dan vroeger, dus
mensen kennen onze naam en werking
beter. Maar de laatste jaren is er zeker
ook een maatschappelijke mentaliteitswijziging rond beleggen ontstaan. Toen
ik begon, verklaarde men mij gek. Bijna
niemand kende het begrip microfinanciering en wat het inhield. Nu staan we niet
meer eenzaam in de woestijn te roepen.
Mensen willen hun investering een meerwaarde geven, niet alleen financieel maar
ook sociaal. Incofin cvso biedt daarop
een antwoord.”

Betrouwbaar
investeringsbeleid
Maar ook het duurzame en betrouwbare
investeringsbeleid van het fonds werpt
steeds meer zijn vruchten af. “We hebben
een grote buffer opgebouwd tegen risico’s
en mogelijke problemen”, bevestigt Frans
Verheeke. “Dat is geen overbodige luxe in
de landen waar wij opereren. Toch zijn
we in al die jaren van veel tegenslagen gespaard gebleven.”
“Bovendien dragen we een consistente dividendpolitiek hoog in het vaandel”, vult
de voorzitter verder aan. Op het ogenblik dat de rente hoger stond, klom het
dividend van Incofin cvso langzaam naar
2,5% en dat niveau wordt nu al een aantal
jaren volgehouden. “We hebben nooit al
te grote beloftes gedaan, maar bleven wel
altijd consequent. Die 2,5% is erg aantrekkelijk in de huidige markt. Beleggers
hebben bovendien het voordeel dat een
deel van de winst vrijgesteld is van belastingen, omdat we een erkende coöperatie
zijn. Dat maakt dat we erg interessant zijn
voor particulieren.”

Sociaal rendement
Toch vindt Frans Verheeke het minstens even belangrijk dat investeerders
aangetrokken worden door het sociale
rendement van het fonds. “Het is één van
de belangrijkste bestaansredenen van
Incofin cvso: mensen in ontwikkelingslanden in staat stellen om via hun eigen
inspanningen hun moeilijke situatie te
verbeteren. Een lening is een teken van
vertrouwen. Grote ambities heb ik nooit
gehad met Incofin cvso, maar ik wilde
wel iets starten dat efficiënt werkte, van
onderuit iets veranderde en meer was dan
enkel een gift. Mijn engagement reikte
verder dan dat en het fonds maakt die
ambities meer dan waar.”
De voorzitter blijft trouwens steeds nieuwe ambities hebben voor Incofin cvso. “Ik
droom af en toe van een stap verder, meer
doen dan lenen of een minderheidsparticipatie in MFI’s nemen. Waarom zouden
wij geen bank in handen kunnen nemen
en succesvol managen? Maar goed, dat is
toekomstmuziek.”

van ngo omvormen naar een bank. Samen
met enkele partners hebben we hierin geïnvesteerd en hebben we TRM geholpen
een personeelsbeleid uit te bouwen en een
managementsysteem te installeren. Samen
met de organisatie ter plaatse zijn we in die
omvorming geslaagd. Zulke projecten vallen volledig binnen onze filosofie.”

Congo
Het afgelopen jaar legde het fonds een belangrijke focus op Congo. Tot groot plezier
van de oprichter, die zich al van jongs af aan
aangetrokken voelt tot het Afrikaanse land.
“Ik heb er uiteindelijk nooit gewoond, maar
ben wel gefascineerd door het land. Congo
heeft een enorm potentieel, maar het is een
politiek-administratieve warboel. Het komt
erop neer de juiste man en het juiste project
te vinden. Wij zetten onze schouders nu
onder Rodney Schuster, een Amerikaan die
eerder al in Oeganda een MFI uit de grond
stampte. In Congo begint hij met i-Finance
van nul, maar we geloven in zijn project.”

Verschil maken
“Mensen willen hun
belegging een
meerwaarde geven”
Elk jaar voorziet Incofin cvso middelen om
kleinere instellingen te helpen bij hun organisatie, personeelsbeleid of management,
onder de noemer technische assistentie
(TA). “Deze vorm van ondersteuning vind
ik ook erg nuttig”, zegt Frans Verheeke. “We
helpen organisaties zonder dat we hen enkel het geld uitlenen. Een mooi project dit
jaar was Tubai Rai Metin (TRM) in TimorLeste. Dat land is ongelofelijk verarmd: uiteengescheurd door een burgeroorlog die tot
2008 duurde en waardoor de hele economie ineenstortte. TRM heeft zich daarbinnen toch staande gehouden, en wilde zich

Incofin is ondertussen een grote naam geworden in de relatief kleine microfinancieringswereld. En daar is de voorzitter best
trots op. “Onze fondsbeheerder Incofin
Investment Management heeft kantoren
in Bogota, in Nairobi en Pnom Penh en is
vertegenwoordigd in Chennai. Er zijn 37
mensen vast in dienst over de hele wereld.
Incofin cvso is intussen in 23 landen aanwezig en we hebben nog geld en ruimte om
uit te breiden. We zoeken daarbij specifiek
instellingen die in moeilijke omstandigheden een groot verschil kunnen maken.
Een prachtig voorbeeld is de MFI Faten in
de Westbank (Palestina). Westbank is een
moeilijk gebied, waar investeringsfondsen
zich normaal niet wagen. Maar Faten biedt
in die moeilijke regio een ongelofelijk kwaliteitsvol pakket financiële diensten aan,
dankzij onze steun. Dáár blijven we naar
op zoek met al onze investeringen.”
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Wereldwijd investeren
Incofin cvso investeerde het afgelopen jaar in 43 MFI’s in 23 landen via
leningen of participaties. De totale investeringsportefeuille bedraagt
momenteel 52 miljoen euro.

Nieuwe investeringen in 2015:
Bolivië: Fubode
Cambodja: Samic
Congo, DRC: i-Finance
Ecuador: Banco D-Miro, COAC Jardin
El Salvador: Optima, SAC Integral,
Sonsonate
Filipijnen: NPFC
Guatemala: Agudesa
Nicaragua: Finca Nicaragua
Palestina: Faten
Peru: Pacifico

Bestaande investeringen:
Argentinië: FIE Gran Poder,
Armenië: Kamurj, SEF International
Azerbeidzjan: Azercredit
Bolivië: Banco FIE
Burkina Faso: ACEP Burkina SA
Cambodja: HKL, Kredit Cambodia,
TPC, Vision Fund Cambodia
Costa Rica: Coocique
Ecuador: Espoir, Finca Ecuador, Fundacion Alternativa, Maquita Cushunchic
Georgië: Credo, Crystal, Lazika Capital
Haiti: Acme
Kazachstan: Asian Credit Fund
Kyrgizië: Kompanion
Mongolië: Credit Mongol, TenGer Financial Group, Vision Fund Mongolia
Nicaragua: ProMujer Nicaragua
Nigeria: Lapo
Peru: Financiera Confianza SAA, Financiera Proempresa
Tanzania: Akiba Commercial Bank
Timor-Leste: TRM
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Nieuwe klanten in de
Incofin cvso portfolio
In 2015 kregen dertien nieuwe partners een lening of participatie van
Incofin cvso.
Guatemala:

El Salvador:

Agudesa

Optima

Kantoren: 6
Werknemers: 52
Klanten: 4.984

Kantoren: 7
Werknemers : 73
Klanten: 3.032

Agudesa is een kleine MFI die actief
is in de rurale delen van Guatemala.
De MFI heeft een ngo-statuut en
maakt deel uit van het World Vision
Network. De financiële diensten die
de instelling aanbiedt, zijn specifiek
afgestemd op de landbouwsector.
Het gaat hierbij voornamelijk om individuele leningen. De MFI heeft een
sterke sociale missie en brengt met
duidelijke indicatoren haar sociale
performantie in kaart. De lening van
Incofin cvso ondersteunt de voorzichtige groeiplannen van Agudesa, waarbij expansie gekoppeld wordt aan een
gezonde portefeuillekwaliteit.

Optima Servicios Financieros is een
nichespeler in de microfinancieringssector van El Salvador. De instelling
heeft een doordachte en solide kredietmethodologie, waardoor de kwaliteit van de portefeuille ver boven het
landelijke gemiddelde ligt. De informatie van twee kredietbureau’s wordt
gebruikt om de achtergrond van de
(voornamelijk stedelijke) klanten te
verifiëren. De MFI, die sedert 2009
operationeel is, heeft nog niet de omvang bereikt om echt rendabel te zijn.
Er wordt hard gewerkt om het bereik
te verhogen, met behoud van de goede
portefeuillekwaliteit.

SAC Integral
Kantoren : 26
Werknemers: 356
Klanten: 19.445
SAC Integral is een vooraanstaande
MFI in El Salvador. De activiteiten si-

tueren zich in de nichemarkt tussen
de grote commerciële banken en de
kleine MFI’s die de kleinere ondernemers bedienen. De groeiplannen van
de MFI werden tijdelijk stopgezet, met
als doel eerst de aandacht te richten
op de kwaliteit van de portefeuille.
Er werden maatregelen genomen om
een te hoge schuldgraad bij de klanten
te vermijden. De MFI focust zich zeer
bewust op de minder begoede kleine
ondernemers in rurale gebieden. De
klanten van SAC Integral kunnen in
die gebieden voor terugbetalingen
ook terecht in 300 zaken (winkels,
apotheken, garages, ...). Hierdoor is de
instelling over het hele land verspreid
en kan het overal dienstverlening
dicht bij de klant aanbieden.

Sonsonate
Kantoren: 7
Werknemers: 133
Klanten: 12.711
Caja de Crédito Sonsonate is één van
de grootste krediet- en spaarcoöperatieven in El Salvador. De instelling
heeft een sterke lokale verankering
sinds haar oprichting in 1942 en
maakt deel uit van de coöperatieve
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federatie Fedecrédito. Zo’n 20% van
de portefeuille gaat naar plaatselijke
bestuurlijke instanties die investeren
in micro-ondernemerschap. Ook individuele ondernemers krijgen leningen, waardoor de MFI de onderkant
van de piramide bereikt.

Nicaragua:

Finca Nicaragua
Kantoren: 17
Werknemers: 409
Klanten: 49.883
Finca Nicaragua is al meer dan 20
jaar actief, maar is pas in 2011 getransformeerd van een ngo naar een
non-banking finance institution.
Ondanks deze transformatie bleef
Finca Nicaragua trouw aan zijn sociale missie. Finca Nicaragua maakt
deel uit van het wereldwijde Finca
International, die heel wat marktkennis en ervaring kan voorleggen. De
trouwe klanten (62% van de klanten
van Finca Nicaragua zijn ook enkel bij
hen klant) betalen stipt hun leningen
terug (tijdige terugbetalingsgraad:
98%). Dit hoge cijfer is onder meer te
danken aan een goede screening bij
het toekennen van de lening en aan
een strikte opvolging gedurende de
looptijd.

Ecuador:

Banco D-Miro
Kantoren: 14
Werknemers: 358
Klanten: 46.147
Banco D-Miro is bijna 20 jaar actief in
de kuststreek van Ecuador, meer bepaald in regio rond Guayaquil. Banco
D-Miro richt zich vooral op kleine
ondernemers in de arme voorsteden.
De instelling tracht innovatief en
sociaal te zijn en biedt bijvoorbeeld
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leningen met speciale voorwaarden
voor mensen met een beperking of
HIV-besmette personen. Elke lening
omvat automatisch een levens- en
kredietverzekering. Met een gezonde
portefeuille van bijna 100 miljoen
dollar en een bankstatuut toont deze
MFI zich zeer kredietwaardig.

ningen die rechtstreeks aan de ondernemers verstrekt worden, geeft de
coöperatieve bijvoorbeeld ook leningen aan Honda-outlets die auto’s en
motors ter beschikking stellen voor
taxichauffeurs. Er worden tevens kredieten gegeven aan kleine lokale coöperatieven die hun dienstverlening
focussen op micro-ondernemers.

COAC Jardin

Congo, DRC:

Kantoren: 44
Werknemers: 602
Klanten: 76.613

i-Finance
Kantoren: 3
Werknemers: 112
Klanten: 2.597

Coac Jardin Azuayo is één van de leiders in de microfinancieringssector
in Ecuador. Het is een sterke, lokaal
verankerde coöperatieve die innovatieve financiële diensten aanbiedt en
tegelijkertijd zeer sociaal betrokken
is. De microfinancieringssector in
Ecuador is erg ontwikkeld en wordt
zeer professioneel beheerd. Jardin
Azuayo is vooral actief in de rurale
en semi-rurale delen van het zuiden
van Ecuador, waar andere MFI’s minder actief zijn. De portefeuille van de
MFI is de laatste jaren sterk gegroeid,
maar de instelling slaagde erin ook de
kwaliteit van haar financiële diensten
hoog te houden.

Bolivië:
Peru:

Pacifico
Kantoren: 5
Werknemers: 77
Klanten: 8.451
Cooperativa Pacifico, of kortweg
Pacifico, is al sinds 1970 actief en
ontstond vanuit de Japanse migrantengemeenschap in Lima. De coöperatieve is geen traditionele microfinancieringsinstelling, maar richt zijn
activiteiten voornamelijk op de kleine
ondernemers in Peru. Naast de le-

ning wordt toegekend, maakt Fubode
een grondige analyse van de klant. Er
wordt hierbij onder meer nagegaan
of de klant al afbetalingen bij andere
microfinancieringsinstellingen heeft
lopen. Dit voorkomt dat klanten een
te hoge schuldgraad hebben en een
lening aangaan om een andere af te
lossen.

Fubode
Kantoren: 21
Werknemers: 290
Klanten: 39.073
Fubode draagt zijn sociale missie
hoog in het vaandel en meet met duidelijke indicatoren de sociale performantie van leningen. Fubode biedt
voornamelijk individuele leningen in
de rurale en peri-urbane delen van het
Cochabamba departement. De instelling is de laatste vier jaar zeer sterk gegroeid, terwijl de terugbetalingsgraad
correct op peil bleef. Vooraleer een le-

i-Finance is een zeer jonge instelling: de activiteiten werden in september 2014 gestart met een eerste
kantoor op de Gambela markt in
Kinshasa. Rodney Schuster, CEO, kan
rekenen op zijn ervaring bij Uganda
Microfinance Limited, één van de
grootste microfinancieringsinstellingen van Oost-Afrika. i-Finance richt
zich vooral op kleine ondernemers
die actief zijn in de handel. Er wordt
momenteel geïnvesteerd in nieuwe
kantoren, waardoor het bereik uitgebreid kan worden. De MFI werd
voldoende sterk gekapitaliseerd door
haar aandeelhouders en verwacht
door een sterke groei snel break-even
te worden.

Palestina:

Faten
Kantoren: 24
Werknemers: 178
Klanten: 29.390
Faten is de onbetwiste marktleider
in de microfinancieringssector in de
Palestijnse gebieden. In moeilijke
omstandigheden slaagt de instelling
erin om een kwaliteitsvol pakket aan
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Cambodja:

Samic
Kantoren: 17
Werknemers: 232
Klanten: 19.561
financiële diensten aan te bieden. De
instelling volgt een conservatieve leningsaanpak, waarbij de klant duidelijk moet staven dat hij het geleende
bedrag zal kunnen terugbetalen. Er is
een zeer nauwe band tussen de MFI en
de klant, waardoor de evolutie van de
economische activiteiten van de klant
van heel nabij wordt opgevolgd. Deze
grondige klantenkennis wordt op zijn
beurt weer gebruikt om de producten
telkens opnieuw aan te passen aan hun
noden. De aanpak van Faten zorgt ook
voor een goede kwaliteit van de portefeuille. Het is de allereerste investering
van Incofin cvso in de Palestijnse gebieden en toont de wil om het microondernemerschap ook in moeilijke
omstandigheden te ondersteunen.

Samic is een nog jonge en kleine
instelling in de erg competitieve
Cambodjaanse markt. De MFI behoort tot het netwerk van ASAInternational met oorsprong in
Bangladesh. Samic heeft vooralsnog
een beperkt netwerk van 17 kantoren,
maar bereikt toch 20.597 klanten.
80% van de portefeuille wordt uitgeleend aan individuele klanten, die
actief zijn in verschillende sectoren.
De leningsbedragen zijn laag (74%
onder 1.000 USD, een gemiddelde lening bedraagt 580 USD). De overige
20% gaat naar groepsleningen, voornamelijk voor landbouwactiviteiten.
De leningen worden zowel in lokale
munt als in USD verstrekt. Met een tijdige terugbetalingsgraad van 99% kan

Samic een uitstekende portefeuillekwaliteit voorleggen.

Filipijnen:

NPFC
Kantoren: 2
Werknemers: 27
Klanten: 434
NPFC is nog een zeer jonge instelling (2011), met een beperkt aantal
klanten. De totale portefeuille gaat
naar kleine ondernemingen, die op
geen andere manier toegang kunnen
krijgen tot financiële dienstverlening.
Deze kleine ondernemingen zijn vaak
net iets te groot voor de traditionele
microfinanciering, maar te klein voor
de commerciële banken. Dit marktsegment van de missing middle (naar
schatting 800.000 kmo’s) wordt nauwelijks bediend. NPFC biedt naast de
leningen ook vorming en opleiding
aan zijn klanten.
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FOCUS OP

CONGO
De microfinancieringssector in Congo is nog
vrij jong, maar veelbelovend. Het land kent een
bloeiende cultuur van kleine ondernemers, die
evenwel nauwelijks toegang krijgen tot financiële diensten. Incofin cvso wil hen helpen door
te investeren in Congolese MFI’s met een mooi
potentieel.

Hoewel de Democratische Republiek
Congo bijzonder veel natuurlijke rijkdommen heeft, is de economie nog
steeds erg kwetsbaar. Omdat financiële
instellingen nog steeds voorrang verlenen aan grote bedrijven of te strenge
voorwaarden opleggen, kunnen de vele
kleine ondernemingen doorgaans niet
bij gewone banken terecht voor hun
lening. Daardoor blijven ze vaak afhankelijk van het informele circuit en
slagen ze er niet in om door te groeien.
Microfinancieringsinstellingen
spelen
dan ook een cruciale rol in de verbetering
van de Congolese economie. Dankzij hen
krijgen kleine ondernemers toch kansen
om te groeien in turbulente economische
omstandigheden.
De microfinancieringssector in Congo
is nog erg jong en vrij beperkt. Congo
telt een honderdtal coöperatieven,
een twintigtal MFI’s en enkele filialen van grote microfinancieringsgroepen of banken (ProCredit, Advans,

Finca, ...). Hun activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd in de hoofdstad
Kinshasa en in het Oosten van het land in
het Kivugebied. In de rest van het land is
microfinanciering zo goed als onbestaande, mede door de zwakke infrastructuur.
Zo’n 70% tot 90% van de bevolking heeft
dan ook geen bankrekening en bewaart
zijn geld thuis.

“Zo’n 70% tot 90%
van de bevolking
heeft geen
bankrekening”
Incofin cvso investeert in FPM en
i-Finance, twee Congolese instellingen
die toekomstperspectieven en groeimogelijkheden bieden aan kleine entrepreneurs.

FPM, Fonds pour l’inclusion financière en RDC, is een fonds dat erkend is door de Centrale Bank van
Congo. FPM bestaat uit twee delen:
“FPM asbl”, een vzw die instaat voor
het verlenen van technische assistentie aan financiële en microfinancieringsinstellingen en “FPM SA”,
een fonds dat kredieten verstrekt.
De MFI ondersteunt de ontwikkeling
van financiële instellingen die actief
zijn in microfinanciering (van microfinancieringsbanken tot coöperatieve
spaarkassen), alsook lokale commerciële banken die specifieke programma’s gelanceerd hebben voor de kleinste micro-ondernemers (mkmo’s).
FPM SA streeft ernaar om over een periode van vijf jaar tot 60 miljoen USD
aan middellang lopende kredietlijnen
te verschaffen aan Congolese financiële instellingen. Deze kredietlijnen
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Oppervlakte

2.345.409 km²
Aantal inwoners

81,7 miljoen
Belangrijkste economische
sectoren

Mijnbouw
Textielindustrie
Verwerking van
mineralen
Hoofdstad

Kinshasa

zullen door de financiële instellingen
worden gebruikt om kmo’s in Congo te
financieren. Eind 2015, na nog geen jaar
operationeel te zijn, is FPM SA er in geslaagd een portefeuille op te bouwen van
11,7 miljoen USD via leningen aan zeven
verschillende instellingen.

“FPM ondersteunt
ook programma’s
voor de kleinste
micro-ondernemers”
Incofin cvso is aandeelhouder van FPM SA,
terwijl Incofin Investment Management
optreedt als fondsenadviseur met zijn
specifieke ervaring en marktkennis van
de financiële dienstverlening aan micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen.

i-Finance opende in 2014 zijn eerste kantoor op de Gambela markt,
één van de grootste markten van
Kinshasa. Vijf maanden na de
start verstrekte i-Finance financiële
diensten aan 25% van de 12.000 handelaars op deze markt. Een tweede kantoor werd geopend op de Rwakadingi
(of Grand-Marché) markt.
De opening van het kantoor in Kinshasa is
een eerste stap, maar de MFI heeft ambitieuze plannen om ook in meer afgelegen
gebieden van Congo financiële diensten
te verschaffen en mogelijk duizenden extra klanten te bereiken. Het grote marktpotentieel en de interne capaciteiten van
i-Finance zijn voor Incofin cvso sterke argumenten geweest om te investeren in deze
instelling. De steun van het fonds moet de
MFI in staat stellen zijn diensten uit te breiden en te optimaliseren. i-Finance wordt
geleid door Rodney Schuster, die een brede

“De instelling hecht
veel waarde aan klantvriendelijkheid, flexibiliteit en snelheid”
ervaring heeft met het uitbouwen van financiële diensten in Afrika. Hij stond eerder in Uganda mee aan de wieg van Uganda
Microfinance Limited, een zeer succesvolle
microfinancieringsinstelling.
Rodney
Schuster staat aan het hoofd van een gedreven managementteam, dat op zijn beurt
gemotiveerde werknemers aanstuurt om
samen de missie van i-Finance te realiseren.
De instelling hecht veel waarde aan klantvriendelijkheid, flexibiliteit en snelheid in
zijn financiële dienstverlening.

14 Incofin cvso Jaarverslag 2015 |Case

KLANTENVERHAAL | Van telefoonverkoper tot bankagent

i-Finance
Voor klanten zoals Thaddee Muluwayi Mpinga maken
MFI’s zoals i-Finance een wereld van verschil. Van kleine
gsm-verkoper groeide de man uit tot succesvolle zaakvoerder van een drogisterij, die sinds kort zelfs dienst
doet als verkooppunt voor i-Finance.

Thaddee Muluwayi Mpinga komt uit
Mbuji-Mayi, een stad in het zuiden van
de Democratische Republiek Congo. Hij
is een geboren verkoper: al van kindsbeen
af houdt hij zich na zijn schooluren bezig met de verkoop van sardines en zeep.
Op het einde van zijn secundaire school
in 1994 gaat Thaddee aan de slag als wisselagent.

“Thaddee wordt de
allereerste bankagent
van i-Finance”
Twee jaar later besluit hij naar de hoofdstad Kinshasa te verhuizen en start er
met de verkoop van prepaid telefoonkaarten. Deze verkoop kent veel succes
en Thaddee slaagt erin om een kapitaal
op te bouwen. Hij evolueert mee met de
markt en verkoopt na verloop van tijd
ook gsm’s. Op “La place de la Victoire”,
in het centrum van Kinshasa, opent
Thaddee de allereerste gsm-winkel. Maar
dan slaat het noodlot toe. Tijdens rellen
naar aanleiding van lokale verkiezingen

in Congo RD in 2006, wordt zijn winkel
geplunderd en moet Thaddee het faillissement aanvragen.

Drogisterij
Hij blijft evenwel niet bij de pakken zitten en herstart kort daarna, met steun van
zijn vrouw, zijn commerciële activiteiten.
Deze keer legt hij zich toe op cosmetische producten. Ook die zaak wordt een
onverhoopt succes, waardoor Thaddee
een drogisterij kan openen. Tegen einde van 2014 gaat hij een lening aan bij
i-Finance. Met de lening financiert hij
een grotere voorraad, waardoor hij meer
omzet kan realiseren. De samenwerking
verloopt voortreffelijk voor beide partijen. Thaddee kan voldoende sparen om
een huis te bouwen in Kasa-Vubu, een gemeente aan de rand van Kinshasa.

Bankagent
Het vertrouwen tussen Thaddee en
i-Finance groeit. Recent tekende Thaddee
een contract met de MFI, die van zijn
winkel ook een verkooppunt wil maken.

Hierdoor wordt hij de eerste bankagent in
het netwerk van i-Finance. Dergelijke verkooppunten, die gemakkelijk bereikbaar
zijn voor de rechtstreekse klanten, vormen voor een MFI een essentiële schakel
in het netwerk. In de winkel van Thaddee
kunnen andere i-Finance klanten nu bijvoorbeeld afbetalingen van hun lening
komen regelen.
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Fairtrade Access Fund
breidt investeringen uit
Het Fairtrade Access Fund, het fonds waarvan Incofin cvso aandeelhouder is en dat beheerd wordt door Incofin Investment Management, zette
zijn groei in 2015 verder. Het fonds voorzag 30% meer financiering ten
opzichte van 2014 en breidde zijn investeringen uit naar nieuwe landen en
gevarieerde producten.
Het Fairtrade Access Fund (FAF) voegde het
afgelopen jaar bananen en verse groenten
toe aan het productgamma, terwijl het belang van cacao en noten ook verder groeide. Het fonds diversifieert dus steeds meer,
hoewel koffie het belangrijkste product in
de portefeuille blijft (53%). De goed ontwikkelde koffiesector en het algemeen belang ervan in het globale Fairtradenetwerk
zorgen ervoor dat koffie ook de komende
jaren een sleutelproduct zal blijven.
In 2015 investeerde FAF voor het eerst in
Ghana en Ecuador. Het fonds bouwde ook
de investeringsportefeuille in Ivoorkust,
Guatemala, Mexico en Colombia verder
uit. In totaal kregen tien nieuwe partners
een investering; bij vijf van hen was FAF
de eerste internationale kredietverstrekker. Ook bestaande partners kregen bijkomende ondersteuning. Fortaleza del
Valle bijvoorbeeld, een cacaoproducent in
Ecuador, kreeg nieuwe langetermijnleningen waarmee de bouw van een productiehal werd gefinancierd. PAMOC, een notenverwerker, zal dankzij de investering van
FAF zijn machinepark kunnen uitbreiden
en FECCEG, een Guatemalteekse koffieexporteur, financiert met de investering de

aankoop van een sorteermachine voor de
bonen.
Het afgelopen jaar bleek andermaal dat
naast financiering ook bijkomende ondersteuning via technische assistentie nodig
blijft. Het fonds is daarom trots op de lancering van het FAF Technical Assistance programma, eind 2015. Dit programma maakt
het mogelijk om naast financiële dienstverlening ook bijkomende training en ondersteuning aan te bieden aan de partners.

KfW, de Duitse ontwikkelingsbank,
voorzag al 1 miljoen euro voor het TAprogramma en vier projectvoorstellen
werden alvast voorgelegd aan het FAF TAcomité. De voorstellen omvatten onder
meer een marktstudie in Afrika die vijftien
kleine landbouwproducenten zal helpen bij
een sterkte-zwakteanalyse, een training in
financieel beheer voor een Colombiaanse
associatie van coöperatieven en de ontwikkeling van een langetermijn-marketingstrategie voor een honingproducent.
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Sociale missie in de praktijk
Incofin cvso hecht bij al zijn investeringen een groot belang aan de sociale performantie van MFI’s, of hoe ze hun sociale missie omzetten in de
realiteit. Het fonds is wereldwijd een voortrekker inzake het integreren van
Social Performance Management (SPM) in zijn selectiecriteria, doorlichtingsprocedure en opvolgingsmethode.
Voor alle MFI’s die een lening of participatie krijgen via Incofin cvso, worden
SPM actieplannen ontwikkeld. De instellingen worden ertoe aangezet om realistische doelstellingen te omschrijven, rekening houdend met hun expertise.
Incofin IM publiceerde in 2015 zijn
tweede Social Performance Management
Rapport. Het rapport illustreert hoe
Incofin Investment Management en
Incofin cvso de principes van maatschappelijk verantwoord investeren in de praktijk omzetten. Sinds de eerste editie in
2012 werd heel wat vooruitgang geboekt
in de toepassing en rapportering van sociale performantie.
Het rapport is opgesteld op basis van
de zeven principes van de Principles for
Investors in Inclusive Finance (PIIF), ontwikkeld in de schoot van UN-PRI, een
initiatief van de Verenigde Naties. Op
die manier communiceert Incofin open
en eerlijk over de implementatie van de
principes van verantwoordelijk investeren. Het rapport is te verkrijgen bij Incofin
Investment Management of via de website
(www.incofin.com).
Incofin IM neemt actief deel aan verschillende sectorinitiatieven en maakt deel uit

van een aantal internationale netwerken
die SPM proberen te optimaliseren en
te verspreiden (financiële instellingen,
investeringsfondsen, investeerders). Zo
vertegenwoordigt Dina Pons, Directeur
van het East Asia kantoor van Incofin
en Social Performance Manager van
Incofin, de investeerders in de Raad van
Bestuur van de Social Performance Task
Force (SPTF) en is ze medevoorzitter van
de Social Investor Group. Ze stond mee
in voor de organisatie van de jaarvergadering van SPTF, die in 2015 werd georganiseerd in Siem Reap, Cambodja. Het
event gaf meer dan 250 deelnemers uit 51
landen de kans om gedurende vier dagen
dieper in te gaan op impact investing.
www.smartcampaign.org
www.sptf.info
www.mftransparency.org
www.unpri.org
www.thegiin.org
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Meerwaarde via
technische assistentie
Ook in 2015, reeds voor het vijfde jaar op rij, financierde Incofin cvso technische assistentie (TA) voor een aantal MFI’s. De focus ligt hierbij op kleinere
en meer kwetsbare instellingen. Sinds 2010 voorzag het fonds een totaalbedrag van 250.000 euro, waarvan 205.000 euro (82%) werden toegewezen.
Incofin cvso ondersteunt met het TA-programma ondertussen negen MFI’s in acht landen. In 2015 werden twee nieuwe projecten opgestart: Tubai Rai Metin (TRM) in Timor Leste en Negosyong Pinoy Finance (NPFC) in de Filipijnen.
De steun van Incofin cvso vertaalt zich voornamelijk in risk management, begeleiding in een transformatieproces en sociale performantie.

1
2
3
4

Ecuador: Espoir, Fundación Alternativa
Argentinië: FIE GP
Congo DR: Advans Congo
Armenië: Kamurj

5
6
7
8

Azerbeidzjan: Viator
Mongolië: Credit Mongol
Filipijnen: NPFC
Timor Leste: TRM

6
4 5

7
3

1
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Belangrijkste resultaten in 2015:

Technische assistentie Incofin cvso 2015.
Verdeling van de fondsen volgens vakgebied.

·· 3 MFI’s hebben hun risk management en interne audit
versterkt.

Human resources
Risk management

·· 1 MFI optimaliseerde zijn human resources strategie en
maakte het aanwervingsproces efficiënter. Een van de gevolgen hiervan was een verlaging van de uitstroom van credit
officers van 32 % naar 25 %.
·· 2 MFI’s verbeterden hun social performance management.
·· 1 MFI realiseerde een succesvolle transformatie van ngo
naar “Other Deposit Taking Institution”.

Social performance
management
Management
information
system

Transformatie

39%
3%
11%
24%
23%

Het succesverhaal van TRM: van ngo naar
Other Deposit Taking Institution
TRM, een MFI uit Timor Leste, startte in juli 2001 op als
een microkredietprogramma van de internationale ngo
“Save the Children”. In 2002 werd TRM omgevormd
naar een ngo zodat de instelling het microkredietprogramma kon overnemen en op een duurzame manier
microfinanciering kon aanbieden.

sen RIF II en Incofin cvso, beheerd door Incofin IM. Op
1 december 2015 was de transformatie van ngo naar limited liability company KIF (Kae Bauk Investmentus No
Finança) succesvol afgerond. In 2015 voorzag Incofin cvso
35.000 euro voor de finale fase van de transformatie. De
volgende resultaten werden vooropgesteld:

Door de burgeroorlog in Timor (2006 – 2008) kwam de
microfinancieringssector in grote problemen: dertien
microfinancieringsinstellingen legden de boeken neer of
moesten hun activiteiten substantieel inperken. Ondanks
de moeilijkheden besliste TRM, onder leiderschap van
de heer Soares (huidige CEO, destijds regiomanager),
de activiteiten verder te zetten. In 2010 werd TRM door
het Ministerie van Justitie erkend als ngo-MFI. Toen de
Other Deposit Taking Institution (ODTI) wet van kracht
werd op 17 december 2010, besliste het bestuur van TRM
om het transformatieproces van de instelling te starten.
TRM heeft dit proces doorlopen van 2011 tot 2015, met
de steun van verschillende partners waaronder de fond-

1. Succesvolle afhandeling van de juridische stappen om
de ODTI licentie te behalen.
2. Implementatie van nieuwe regels en procedures, volgens de voorschriften van de Centrale Bank.
3. Algemene supervisie over de effectieve migratie naar
het nieuwe management information system.
De financiering van de laatste fase van de technische assistentie was cruciaal in het verkrijgen van de nieuwe juridische status. Hierdoor kan TRM/KIF onder de supervisie
van de Centrale Bank vallen, waardoor strengere regels
van toepassing zijn en een transparante dienstverlening
naar de klanten gegarandeerd wordt.
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FINANCIEEL
VERSLAG
Deugdelijk bestuur
Verslag van de Commissaris
Verslag van de Raad van Bestuur
Adviserende rol van Incofin
Investment Management (IM)
Kerncijfers
Jaarrekening per 31.12.2015
Toelichtingen
Compliance
Waarderingsregels
Risicomanagement
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··
··
··
··
··
··
··
··

Deugdelijk bestuur
Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders komt jaarlijks
bijeen op de laatste woensdag van april. In 2015 was dit op
29 april 2015.

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

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft in 2015 driemaal vergaderd.
Tijdens deze vergaderingen werden de financiële cijfers, het
jaarlijks budget en de algemene werking van Incofin cvso besproken.
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 2015 is
de volgende:
VOORZITTER

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
Luc Versele - Voorzitter Crelan
Dirk Vyncke - Erevoorzitter Vyncke

Bestuurscomité
Het Bestuurscomité is verantwoordelijk voor de voorbereiding
en opvolging van de actuele en de langetermijnstrategieën, objectieven en plannen, budgetten en de opvolging van de algemene aangelegenheden van de vennootschap. Het Bestuurscomité
heeft in 2015 vier keer vergaderd.
Het Bestuurscomité is op de volgende manier samengesteld:

·· 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
Frank Degraeve - Verantwoordelijke grote ondernemingen Crelan
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 Vanbreda Risk & Benefits
Philip Leysen - Bestuurder Tradicor
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
Paul Steppe - Erevoorzitter Directiecomité Centea
Marc Timbremont - Voormalig algemeen directeur Huisvesting Het Volk
Anne Van Autreve - Vlaamse overheid, Departement Internationaal
Vlaanderen, Afdelingshoofd
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

··
··
··
··
··
··
··
··

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.
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Investeringscomité
Het Investeringscomité staat in voor de uitvoering van het investeringsbeleid van de vennootschap, zoals bepaald in de investeringsrichtlijnen. Het Investeringscomité is samengesteld uit
leden van de Raad van Bestuur die gespecialiseerd zijn in financiële zaken en ontwikkelingsproblematiek. Het Comité heeft in
2015 tien keer vergaderd.
De leden van het Investeringscomité zijn:
··
··
··
··
··
··
··
··

Frans Verheeke (Voorzitter)
Johan De Schamphelaere
Tony Janssen
Michiel Geers
Peter van den Brock
Ignace Schatteman
Pieter Verhelst
Frank Degraeve ( vanaf 16/11/2015)

Het mandaat van het Investeringscomité is onbezoldigd.

Auditcomité
Het Auditcomité houdt toezicht op de procedures en de processen 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 vergaderde
in 2015 tweemaal.

De leden van het Auditcomité zijn:
·· Frans Samyn (Voorzitter)
·· 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 commissaris van Incofin cvso en dit voor 3 jaar.

Verslag van de
Commissaris
De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Frank Verhaegen en Maurice Vrolix, heeft bij de
wettelijke jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud, met
een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheid afgeleverd. De jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 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.

Vlnr. rij achteraan: Willy Bosmans, Paul Steppe, Marc Timbremont, Michiel Geers, Tony Janssen, Guy Pourveur, Frans Samyn, Frank Vereecken, Frank Degraeve,
Ignace Schatteman, Peter van den Brock. Vlnr. rij vooraan: Leen Van den Neste, Alfons De Potter, Rein De Tremerie, Frans Verheeke, Ann Van Impe, Johan De
Schamphelaere, Greet Moerman, Henri Vansweevelt.
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Verslag van de Raad
van Bestuur
Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2015 en vragen
wij u om uw goedkeuring te geven over de jaarrekening zoals die
werd afgesloten op 31 december 2015. De Raad van Bestuur heeft
toezicht gehouden op de activiteiten van de vennootschap met aandacht voor het specifieke sociale oogmerk ervan.
Per einde 2015 bedraagt het balanstotaal van Incofin cvso k€ 59.014,
dit is een stijging met 19,9% ten opzichte van vorig jaar. Het eigen
vermogen van Incofin cvso bedraagt op het einde van het boekjaar
k€ 36.582 in vergelijking met k€ 29.288 per einde boekjaar 2014.
Het geplaatst kapitaal stijgt met k€ 6.890 tot k€ 32.088 dankzij de
intrede van nieuwe aandeelhouders.
De Raad van Bestuur van Incofin cvso stelt voor om over boekjaar
2015 de aandeelhouders een vergoeding van het kapitaal te bieden
van k€ 681 (zijnde 2,5% dividend). De nieuwe vennoten en de vennoten 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 stegen in de loop van 2015 met k€ 2.265 als gevolg van de stijging van
de portefeuille. Per eind 2015 heeft Incofin cvso voor k€ 21.150 aan
schulden effectief opgenomen, zijnde 58% van het eigen vermogen.
Daarnaast heeft het fonds nog niet-opgenomen kredietlijnen voor
een totaalbedrag van k€ 6.100. Deze kredietlijnen kunnen, zoals
bepaald binnen de krijtlijnen vastgesteld door de Raad van Bestuur,
tot maximaal 100% van het volume van het eigen vermogen worden opgenomen.
De investeringsportefeuille bedraagt op jaareinde k€ 52.179 en
bestaat voor k€ 15.419 uit deelnemingen en voor k€ 36.760 uit leningen, waarvan één achtergestelde lening geplaatst bij een MFI in
Nicaragua ad k€ 1.772. De leningenportefeuille in 2015 bestaat uit
43 leningen aan 36 microfinancieringsinstellingen verspreid over
20 landen.
De stijging van de deelnemingsportefeuille met k€ 797 tot k€ 15.419
is te verklaren door (i) de uitkering van stockdividenden bij Banco
Fie en Financiera Proempresa ad k€ 1.032 en (ii) de bijkomende afwaardering van de deelneming in Fie Gran Poder ad k€ 235. In overeenstemming met de waarderingsregels heeft de Raad van Bestuur
beslist om een bijkomende waardevermindering te boeken ad k€
235 op haar deelneming in FIE Gran Poder naar aanleiding van een
nieuwe depreciatie van de Argentijnse Peso (ARS) in december 2015.

De leningenportefeuille bedraagt op het einde van het boekjaar
k€ 34.988. De algemene provisie voor eventuele waardeverminderingen bedraagt per einde boekjaar k€ 1.384, zijnde 4,0% van
de totale leningenportefeuille, en wordt in mindering gebracht
van de leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de MFI’s
waarin Incofin cvso investeert, is doorgaans van goede kwaliteit
(met een gemiddelde achterstand in betalingen (PAR 30) van de
MFI-klanten van 3,5%). De MFI’s, waaraan Incofin cvso kredieten verstrekt, zijn hun betalingsverplichtingen tegenover Incofin
cvso correct nagekomen, met uitzondering van Azercredit en
Credit Mongol.
De instelling Azercredit (uit Azerbeidzjan), waarvan in 2014
de bankrekeningen arbitrair geblokkeerd werden door een
rechtbank in Baku, beschikt sinds oktober 2015 weer over zijn
bankrekeningen, maar de onzekerheid over inning van de openstaande vordering blijft bestaan. Het dossier werd in 2015 door
Delcredere-Ducroire (kredietverzekeraar) aanvaard voor indekking van politiek risico. Conform de adviezen van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen (CBN) werd de vervallen vordering van Incofin cvso ten aanzien van Azercredit ad k€ 908
voor 100% afgewaardeerd en werd er een vordering ten aanzien
van Delcredere-Ducroire geboekt voor 90% van het openstaand
saldo. Na het verlopen van de wachtperiode van 6 maanden zal
Delcredere-Ducroire overgaan tot uitbetaling. De resterende 10%
werd gecompenseerd door een afname van de algemene provisie.
De instelling Credit Mongol (uit Mongolië) heeft in 2015 structurele liquiditeitsproblemen gekend waardoor de lening van
Incofin cvso is omgezet in een euro lening met maandelijkse
aflossingen met nieuwe vervaldatum op 31 mei 2016. Het niet
betalen van de laatste drie betalingen heeft Incofin cvso doen
beslissen om deze vordering ad k € 296 volledig af te waarderen.
De waardevermindering werd gedekt door een terugname van de
algemene provisie.
De beschikbare cash bedraagt per einde boekjaar k€ 6.768 en
stijgt met k€ 2.731 ten opzichte van eind 2014 ten gevolge van
de intrede van nieuwe aandeelhouders. De overige balansposten
betreffen voornamelijk voorziene interesten op de leningenportefeuille ad k€ 574 en overige vorderingen ad k€ 902 (voornamelijk
Delcredere-Ducroire en 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 cvso ingedekt met
een cross currency swap. Per einde 2015 heeft Incofin cvso indekkingsproducten openstaan voor een totaal notioneel bedrag van
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k€ 37.668 aan indekking koers, zijnde 100% van de openstaande
leningenportefeuille. Het volume aan ingedekte leningen in exotische munten aan MFI’s in 2015 bedraagt 11% van de ingedekte
leningen. De overige 89% bestaat uit USD leningen aan MFI’s.

Toelichting bij de resultatenrekening van
Incofin cvso voor het boekjaar 2015
Incofin cvso sluit het boekjaar af met een resultaat na belastingen
van k€ 1.086, wat beduidend hoger ligt dan vorig jaar (2014: k€
730).

Te bestemmen winstsaldo

4.064.235 euro

Te bestemmen winst van het boekjaar

1.085.822 euro

Overgedragen winst van het vorig boekjaar

2.978.413 euro

Toevoeging aan het eigen vermogen

Toevoeging aan de wettelijke reserve

54.291 euro

54.291 euro

Toevoeging aan onbeschikbare reserves

0 euro

Toevoeging aan het kapitaal en uitgiftepremie

0 euro

Over te dragen resultaat

3.328.706 euro

Over te dragen winst

3.328.706 euro

Uit te keren winst

De financiële resultaten bedragen over het afgelopen boekjaar ad
k€ 3.317 en bestaan voornamelijk uit (i) ontvangen interesten op
MFI leningen ad k€ 2.260, (ii) ontvangen stock dividenden ad k€
1.032, (iii) ontvangen cash dividenden ad k€ 181, (iv) fee inkomsten ad k€ 382 en (v) financieringskosten ad k€ 561.
De schade-uitkering van Delcredere-Ducroire ad k€ 822 in het
dossier Azercredit is opgenomen in de brutomarge, en verklaart
de stijging ad k€ 760 in vergelijking met 2014.
De waardeverminderingen op vorderingen bedragen per einde
2015 k€ 1.212 (toename met k€ 877 in vergelijking met vorig
boekjaar) en bestaan uit (i) specifieke waardeverminderingen op
Azercredit en Credit Mongol ad k€ 1.204, (ii) de opbouw van de
algemene provisie ad k€ 390 en (iii) de terugname van de algemene provisie ad k€ 382. De opbouw van de algemene provisie om
mogelijke toekomstige wanbetalingen en valutaschommelingen
op te vangen bedraagt 1% van de uitstaande bruto leningenportefeuille (gewogen op basis van de ECA risico scores).
De winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bedraagt over boekjaar 2015 ad k€ 1.474 en stijgt met 33% in vergelijking met 2014 dankzij de goede resultaten van de deelnemingenportefeuille en hogere fee inkomsten. De diensten en diverse
goederen bedragen k€ 1.433 over boekjaar 2015 en liggen iets
hoger in vergelijking met de operationele kosten van het boekjaar
2014.
Ook dit jaar heeft het fonds een waardevermindering geboekt op
de participatie in Fie Gran Poder voor een bedrag van k€ 235. Dit
betekent dat het fonds een winst van het boekjaar vóór belastingen heeft gerealiseerd van k€ 1.239. Na aftrek van de roerende
voorheffing ingehouden op intresten ontvangen uit het buitenland bedraagt de winst van het boekjaar k€ 1.086.
Mogen wij u verzoeken de jaarrekening per 31 december 2015 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:

Vergoeding van het kapitaal

681.238 euro

Risico’s en onzekerheden
Als gevolg van haar activiteit is Incofin cvso onderworpen aan
een reeks risico’s zoals onder andere kredietrisico’s, landenrisico’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.

Informatie omtrent de belangrijke
gebeurtenissen die na het einde van het
boekjaar hebben plaatsgevonden
Incofin heeft een investeringsverzekering tegen politieke risico’s
met Delcredere-Ducroire afgesloten. Onder deze verzekering
heeft Delcredere-Ducroire in 2015 een aantal bedragen uitgekeerd ter vergoeding van de schade, die Incofin heeft geleden als
gevolg van de blokkering van de bankrekeningen van Azercredit
in Azerbeidzjan. De bankrekeningen van Azercredit zijn in de
loop van november 2015 vrijgegeven.
Op 25 februari 2016 heeft Delcredere-Ducroire schriftelijk laten
weten dat zij van mening is dat verliezen die dateren van nà de
datum van de vrijgave van de bankrekeningen (eind november
2015) niet meer door de investeringsverzekering gedekt zijn, daar
zij niet (langer) het gevolg zouden zijn van een politieke gebeurtenis. De Raad van Bestuur is van mening dat dit standpunt van
Delcredere-Ducroire onterecht is. Samen met een advocaat, gespecialiseerd in verzekeringsrecht, beraadt Incofin zich over verdere (juridische) stappen ten opzichte van Delcredere-Ducroire.
Als Delcredere-Ducroire in het gelijk zou worden gesteld, zou de
niet–terugbetaling door Azercredit van deze openstaande lening
(waaronder Azercredit op dit moment nog een bedrag van USD
710.000 in hoofdsom verschuldigd is) niet meer door DelcredereDucroire vergoed worden. In het geval Incofin alsnog in het ongelijk wordt gesteld, kan het nog steeds beroep doen op de aangelegde algemene provisie ter afdekking van het geleden verlies.
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Sociale performantie
Incofin cvso investeert in 43 MFI’s, verspreid over 23 landen.
Samen bereiken deze MFI’s 2.908.547 klanten (in 2014: 2.813.670),
waarvan 71% vrouwen. De inschakeling van deze lokale intermediairen zorgt voor een zeer groot hefboomeffect voor de
Incofin cvso-investeringen. De som van de kredietportefeuilles van
de instellingen waarin Incofin cvso investeert, bedraagt m€ 4.286.
De MFI’s uit de portefeuille van Incofin cvso zijn gezonde en performante financiële instellingen met uitzondering van de eerder
vermelde MFI’s waarvoor een waardevermindering werd geboekt:
ze beschikken over een kredietportefeuille 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 verband met
de uitoefening van het mandaat gedurende het afgelopen 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
Er wordt een mandaat voor zes jaar voorgesteld voor:
·· De heer Luc Versele
·· De heer Frank Degraeve
·· Mevrouw Anne Van Autreve
·· Mevrouw Klaartje Vandersypen
·· De heer Francis Deknudt

Herbenoemingen

Adviserende rol van
Incofin Investment
Management
Incofin Investment Management (Incofin IM) is manager van de
fondsen RIF II en Agrif en adviseur van Incofin cvso en nog 7 andere fondsen en faciliteiten voor een totaalbedrag van meer dan
USD 725 miljoen.

De sterke punten van Incofin IM
Met een internationaal en meertalig team van 37 experten biedt
Incofin IM aangepaste financiële diensten aan. Incofin IM heeft
vooral een uitgebreide ervaring met microfinanciering in internationale markten en het onderhouden van banden met investeerders
wereldwijd.
Incofin IM verkreeg in 2014 als eerste Belgische microfinancieringsexpert, 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 door Incofin IM gebruikte methoden liggen volledig in lijn met
die van Incofin cvso. Incofin IM streeft ook een ‘double bottom
line’-aanpak na met gelijke aandacht voor financiële en sociale performantie. Deze worden geëvalueerd door middel van de ECHOS©
tool en de CRS risk management tool.
Incoﬁn Investment Management
>725M USD Assets under Management

Volgende bestuursmandaten vervallen op de dag van de Algemene
Vergadering dd. 27/04/2016:
·· De heer Frans Verheeke
·· Mevrouw Ann Van Impe
·· Mevrouw Rein De Tremerie
·· De heer Michiel Geers
·· De heer Frank De Leenheer
·· De heer Guy Pourveur

Rural
Impulse
Fund II

agRIF

(2010)
135M
USD

(2015)
112M
USD

De Raad van Bestuur stelt voor deze mandaten te hernieuwen
voor de statutaire periode van zes jaar.

Invest
In
Visions

Incoﬁn
CVSO

VDK

Impulse

(2015)
224M
USD

(2001)
70M
USD

(2007)
48M
USD

(2004)
44M
USD

Rural
Impulse
Fund I

Fairtrade
Access
Fund

FPM

Volksvermogen

(2007)
31M
USD

(2012)
27M
USD

(2014)
23M
USD

(2004)
15M
USD

Ontslag
·· De heer Herman Vandevelde

Fund Management

Advisory Services
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Kerncijfers in k€
2015

2014

Balanstotaal

59.014

49.218

Portefeuille

52.179
15.419

Deelnemingen
Achtergestelde leningen
Leningen

Kapitaal
Schuldfinancieringen

nvt

45.957

Rendement leningenportefeuille (IRR)

6,94%

7,30 %

14.623

Gewogen gemiddelde financieringslast

3,05%

3,06%

Dividend

2,50 %

2,50 %

31.335

1.144

1.144

842

803

36.582

29.288

32.088

25.198

21.150

18.885

6.100

7.615

Beschikbaar (niet-opgevraagd)
Financieringsgraad
Algemene provisie leningenportefeuille
% van balanstotaal

2014

8,50 %

34.988

Gemiddeld leningsbedrag aan MFI’s

2015

Rendement achtergestelde leningenportefeuille (IRR)

1.772

Gemiddeld investeringsbedrag in MFI’s

Eigen vermogen

Rendement

58%

64%

1.410

1.403

2,39%

2,85%

Portefeuille per land

MFI performantie

2015

2014

Portefeuille MFI’s (M EUR)

4.286

2.917

Gemiddeld leningsbedrag (EUR)

1.141

933

2.908.547

2.813.670

Totaal aantal bereikte klanten

71%

71%

3,60 %

2,30 %

# MFI’s

43

37

# landen

23

21

% vrouwen
Portfolio at risk – 30 days (PAR30)

Portefeuille per MFI

Portefeuille k€

Portefeuille k€

Bolivië

Banco FIE
HKL

Ecuador

Coac Jardin
Financiera Confianza SAA

Cambodja

Credo
Finca Nicaragua

Georgië

Vision Fund Cambodia
Kompanion

Peru

Maquita
Banco Dmiro

Nicaragua

Lazika Capital
TPC

El Salvador

SEF International
TenGer Financial Group

Mongolië

FIE Gran Poder

Kirgizië

I-Finance

Armenië

Pro Mujer Nicaragua

Faten
Sonsonate
Pacifico

Argentinië

SAC Integral
Espoir

Congo, DRC

Fubode
Palestina

Finca Ecuador
TRM

Timor-Leste

Crystal
Acme

Haïti

Vision Fund Mongolia
Coocique

Costa Rica

CREDIT Microfinance Institution
Samic Plc.

Kazachstan

Asian Credit Fund
Akiba Commercial Bank

Tanzania

Agudesa
Lapo

Guatemala

NPFC
Optima

Nigeria

Fundacion Alternativa
Kamurj

Filipijnen

Financiera Proempresa
ACEP Burkina SA

Burkina Faso

Credit Mongol
Azercredit

Azerbeidzjan

8.000 9.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000
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Jaarrekening per 31.12.2015 in k€
Resultatenrekening

Balans
Activa

Resultatenrekening

12/2015

12/2014

Deelnemingsportefeuille

15.419

14.623

Bedrijfsopbrengsten

Aanschaffingswaarde

11.457

11.457

Deelnemingsportefeuille

4.944

3.912

-981

-746

Stockdividenden
Waardevermindering
Achtergestelde leningenportefeuille
Achtergestelde leningenportefeuille > 1 jaar
Algemene provisie

735

181

127

Stock dividenden

1.032

844

-235

-237

Interesten

-27
33.604

29.932

Upfront Fees

Leningenportefeuille > 1 jaar

17.640

16.007

Algemene provisie

Leningenportefeuille < 1 jaar

18.546

15.328

Leningenportefeuille

Leningenportefeuille

2.793

Cash dividenden

Achtergestelde Leningenportefeuille

1.772

12/2014

3.238

978

Waardeverminderingen

1.746

12/2015

Interesten

24
49
1
-27
1.977

2.052

2.210

2.249

133

138

Waardevermindering

-1.199

Algemene provisie

-1.384

-1.403

1.477

627

Overige vorderingen

903

125

Terugname Algemene provisie

Overlopende rekeningen

574

502

Algemene provisie

-363

6.768

4.036

Andere opbrengsten

1.079

7

59.014

49.218

Operationele kosten

-1.461

-1.369

-1.034

-943

12/2015

12/2014

-171

-145

Vlottende activa

Liquide middelen
Activa

Upfront Fees
Waardeverminderingen

Beheersvergoeding Incofin IM
Passiva
Eigen vermogen

36.582

29.288

Kapitaal

32.088

25.198

Reserves

1.165

1.111

Overgedragen resultaat

3.329

2.978

21.150

18.885

Schuldfinancieringen > 1 jaar

14.065

11.085

Schuldfinancieringen < 1 jaar

7.085

7.800

Vreemd vermogen

Kort lopende schulden
Overige schulden
Dividenden
Voorziening Technische Assistentie (TA)
Overlopende rekeningen
Passiva

1.282

1.045

274

146

681

591

87

72

240

236

59.014

49.218

Verzekering portefeuille
Bijdrage Technische Assistentie (TA)
Bijkomende voorziening TA
Terugneming voorziening TA
Communicatie
Overige diensten en goederen
Netto operationeel resultaat
Financiële resultaten

Interesten
Diverse
Resultaat voor belastingen

-1.204
382
-335

-15

14

-50

-50

35

64

-112

-130

-129

-165

1.777

1.424

-538

-555

-561

-573

22

18

1.239

869

-153

-139

1.086

730

Vennootschapsbelasting
Roerende voorheffing interesten
Resultaat na belastingen
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Toelichtingen in k€
Financieringsstructuur

Cashflow
Cashflow

12/2015

Operationele cashflow

EBIT
Overige cash resultaten
Niet cash resultaten
Deelnemingsportefeuille
Waardevermindering
Stockdividenden
Achtergestelde Leningenportefeuille
Algemene provisie
Leningenportefeuille
Algemene provisie
Terugname algemene provisie
Waardevermindering
Technische assistentie (TA)
(Toename)/afname vlottende activa/passiva
Cashflow op resultaatsbasis

1.777
-131
430

Kapitaal

In 2015 steeg het aandeelhouderskapitaal met k€ 6.890 tot
k€ 32.088, een stijging met 27% ten opzichte van 2014. Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.492 aandeelhouders.
Evolutie kapitaal

-797
235
-1.032
27
27

Gestort kapitaal k€

#Aandeelhouders

Overzicht aandeelhouders
35.000
1.600

1.185
363

1.200

-382
1.204

1.000

15
-723
1.353

Investeringscashflow

(Toename)/afname deelnemingsportefeuille
(Toename)/afname achtergestelde leningenportefeuille

-1.772

(Toename)/afname leningenportefeuille

-4.852

Vrije cashflow

-5.271

Betaalde dividenden boekjaar 2014
Toename/(afname) schuldfinancieringen
Betaalde interesten schuldfinancieringen 2015
Toename/(afname) te betalen interesten

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

6.890

1992

Toename/(afname) kapitaal

1997

Financiële cashflow

-591
2.265
-643
82

Aandeelhouders met meer dan 1% van het kapitaal

Volksvermogen

1.510

4,7%

ACV Metea

1.263

3,9 %

Netto cashflow

2.732

VDK spaarbank

1.146

3,6%

Liquide middelen vorige periode

4.036

Wereld-Missiehulp vzw

1.130

3,5%

Liquide middelen huidige periode

6.768

Anoniem

1.003

3,1%

Congrégation Hospitalière des Soeurs de la Charité de J.M.

1.003

3,1%

Vlaamse overheid - Departement Internationaal Vlaanderen

1.000

3,1%

Anoniem

755

2,4%

Sociaal Fonds Bedienden Voedingsnijverheid

727

2,3%

KBC

559

1,7%

Gimv

521

1,6%

Crelan NV

521

1,6%

ACV Voeding en Diensten

521

1,6%

Tradicor

469

1,5%

Umicore

398

1,2%

de Kade vzw

372

1,2%

Bosmans Willy

362

1,1%

Anoniem

352

1,1%

YROANKA BM

339

1,1%

Anoniem
Aandeelhouders < 1% van het kapitaal

312

1,0 %

17.827

55,6%

32.088

100,0%
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Schuldfinancieringen
> 1 jaar

< 1 jaar

12/2014

+/-

12/2015

ACV Metea

2.000

-1.000

1.000

Belfius

2.250

-2.250

Bank Für Kirche und Caritas

3.000

2.000

12/2014

1.750

Boekwaarde

+/-

12/2015

12/2014

12/2015

1.000

1.000

2.000

2.000

500

2.250

4.000

2.250

3.000

5.000

500

1.000

1.000

1.935

3.435

4.500

5.000

Hef boom

500

ING

500

KBC

1.935

LBC

500

VDK

900

3.600

4.500

4.050

-3.150

11.085

2.980

14.065

7.800

-715

630

500

500

2.565

1.500

435

500

500

500

500

500

900

4.800

5.400

7.085

18.735

21.150

Financieringsgraad
12/2015
Eigen vermogen

36.582

Schuldfinancieringen

21.150

Financieringsgraad (max 100%)

57,8%

Max verhoging schuldfinancieringen

15.432

Beschikbare kredieten

6.100

Portefeuilleoverzicht
Deelnemingsportefeuille in k€
MFI

Datum
Investering

Valuta Land

Aanschafwaarde
12/2014

+/- 12/2015

Stockdividenden
12/2014

+/- 12/2015

Waardeverminderingen
12/2014

+/- 12/2015

Boekwaarde
12/2014

12/2015

ACEP Burkina SA

25/09/2009

XOF

Burkina Faso

244

244

244

244

Acme

14/07/2009

HTG

Haiti

782

782

782

782

Akiba Commercial Bank

30/04/2008

TZS

Tanzania

530

530

60

Banco FIE

28/08/2008

BOB

Bolivië

2.463

2.463

3.339

1.014

60

591

591

4.353

5.803

6.816

2.516

2.516

Financiera Confianza SAA

1/05/2013

PEN

Peru

2.516

2.516

FIE Gran Poder

11/08/2009

ARS

Argentinië

1.189

1.189

466

Financiera Proempresa

25/08/2010

PEN

Peru

284

284

46

18

64

8.008

8.008

3.912

1.032

4.944

Impulse

16/11/2005

EUR

1.000

1.000

Incofin IM

23/07/2009

EUR

395

395

395

395

Fair Trade Fund

3/09/2012

USD

583

583

583

583

MFI portefeuille

466

-746

-746

-235

-235

-981

-981

909

674

330

348

11.174

11.971

1.000

1.000

MFX LLC

25/06/2009

USD

355

355

355

355

Rural Impulse Fund

15/10/2008

USD

1.037

1.037

1.037

1.037

FPM SA

7/10/2014

USD

Fondsenportefeuille
Deelnemingsportefeuille

79

79

79

79

3.449

3.449

3.449

3.449

11.457

11.457

14.623

15.419

3.912

1.032

4.944

-746

-235

-981

Achtergestelde leningenportefeuille
MFI

Finca Nicaragua
Portefeuille
achtergestelde leningen

Datum
Investering

26/08/2015

Valuta Land

USD

Nicaragua

> 1 jaar

< 1 jaar
12/2014

+/- 12/2015

Waardeverminderingen
12/2014

+/- 12/2015

Boekwaarde

12/2014

+/- 12/2015

12/2014

1.772

1.772

12/2015

1.772

1.772

1.772

1.772
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Leningenportefeuille in k€
MFI

Datum Investering Valuta Land

> 1 jaar
12/2014

< 1 jaar

+/- 12/2015 12/2014

+/-

Afschrijving
12/2015 12/2014

Boekwaarde

+/- 12/2015 12/2014 12/2015

MFI portefeuille

16.007

1.633

17.640

15.328

3.219

18.546

-1.199

-1.199

31.335

34.988

Bestaande leningen
Asian Credit Fund
Asian Credit Fund
Azercredit
Coocique
Credo
Credo
Crystal
FIE Gran Poder
Fundacion Alternativa
HKL
HKL
Kamurj
Kompanion
Kredit Cambodia
Lapo
Maquita Cushunchic
SEF International
SEF International
TenGer Financial Group
TPC
TRM
Vision Fund Cambodia
Vision Fund Mongolia
Nieuwe leningen
Agudesa
Banco D-Miro
COAC Jardin
Credo
Faten
Fubode
i-Finance
Lazika Capital
Maquita Cushunchic
NPFC
Optima
Pacifico
ProMujer Nicaragua
SAC Integral
Samic
Sonsonate
Hernieuwingen
Credit Mongol
Credit Mongol
Espoir
Espoir
Finca Ecuador
Finca Ecuador

16.007

-11.159

4.848

2.128

10.552

12.679

-908

-908

18.135

16.619

324
346
813
1.478
1.151
766
785
372
403
730
790
395
1.603
735
464
942
372
736
1.087
1.218
204
1.642
778

324
346

HKL
HKL
Terugbetaalde leningen
AB Microfinance Bank
Advans Congo
Contactar
FIE Gran Poder
Financiera Proempresa
Finca Congo
Findev
Imon
Manuela Ramos
ProMujer Nicaragua
SEF International
Viator
Leningenportefeuille

25/07/2014
30/09/2014
29/07/2012
22/11/2013
5/03/2013
7/06/2013
30/09/2014
28/07/2014
19/12/2014
28/02/2014
27/10/2014
15/10/2014
27/11/2014
27/01/2014
9/09/2013
2/08/2013
23/07/2014
24/06/2014
27/12/2013
20/12/2014
24/12/2014
30/12/2014
18/12/2014

KZT
KZT
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
THB
USD
USD
USD
USD
NGN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MNT

Kazachstan
Kazachstan
Azerbeidzjan
Costa Rica
Georgië
Georgië
Georgië
Argentinië
Ecuador
Cambodja
Cambodja
Armenië
Kirgizië
Cambodja
Nigeria
Ecuador
Armenië
Armenië
Mongolië
Cambodja
Timor-Leste
Cambodja
Mongolië

2/12/2015
7/12/2015
23/06/2015
30/03/2015
9/12/2015
15/09/2015
16/11/2015
11/02/2015
27/02/2015
4/12/2015
7/05/2015
29/06/2015
9/12/2015
26/05/2015
9/06/2015
23/12/2015

GTQ
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
NIO
USD
USD
USD

Guatemala
Ecuador
Ecuador
Georgië
Palestina
Bolivië
Congo, DRC
Georgia
Ecuador
Filipijnen
El Salvador
Peru
Nicaragua
El Salvador
Cambodja
El Salvador

30/09/2013
30/09/2015
8/06/2013
8/06/2015
22/02/2014
23/02/2015

MNT
EUR
USD
USD
USD
USD

Mongolië
Mongolië
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

7/08/2013

USD

Cambodja

7/08/2015

USD

Cambodja

17/04/2012
1/08/2013
2/07/2013
29/07/2013
23/07/2012
12/12/2013
17/06/2013
26/06/2014
29/11/2013
24/07/2013
7/05/2013
6/12/2013

NGN
USD
COP
USD
PEN
USD
USD
USD
PEN
NIO
USD
USD

324
346
739
576
766
785
372
403
730
790
395
1.603
735
464
942
372
736
1.087
1.218
204
1.642
778

324
-346
813
739
576

-739
-576
-766

766

346
908
739
576
766

372
403
730
790
395
1.603
735
464
941
372
736

372
403
730
790
395
1.603
735
464
941
372
736

204
821
778

204
821
778

3.794

3.794

-908

-908

785
-372
-403
-730
-790
-395
-1.603
-735
-464
-942
-372
-736

409
-821
-778

1.087
1.218
613
821

11.423

11.423

497
1.378
2.727
878
525

497
1.378
2.727
878
525

465
1.322
442

465
1.322
442

227
455
918

227
455
918

675
915

675
915

1.369

1.369

455

455

394
894
465

394
894
465

459
227

459
227

900

900

3.250

-1.177

2.073

627

-627
291
-766
900
-727
882

766
727

1.369

1.633

17.640

739
576
766
785
372
403
730
790
395
1.603
735
464
941
372
736
1.087
1.218
818
1.642
778
15.217

497
1.378
3.182
878
919
894
929
1.322
442
459
455
455
918
900
675
915
-291

-291

3.250

3.151

627
291

-291

-291
766

900

900
727

882

882

1.131

-1.131

1.131

9.950

-9.950

9.950

1.448
1.131
1.188
379
408
726
752
1.470
237
713
763
735

-1.448
-1.131
-1.188
-379
-408
-726
-752
-1.470
-237
-713
-763
-735

1.448
1.131
1.188
379
408
726
752
1.470
237
713
763
735

15.328

3.219

1.369

Nigeria
Congo, DRC
Colombia
Argentinië
Peru
Congo, DRC
Azerbeidzjan
Tadjikistan
Peru
Nicaragua
Armenië
Azerbeidzjan
16.007

346
95

1.369

18.546

-1.199

-1.199

31.335

34.988
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Compliance in k€
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.
·· Incofin beperkt zijn deelnemingen in MFIs en overige fondsen tot maximaal 75% van zijn eigen vermogen.

Compliance

Boekwaarde per land

Risicospreiding in portefeuille

Zie grafieken hiernaast.
Boekwaarde deelnemingsportefeuille
12/2015
Eigen vermogen

36.582

Max boekwaarde (75%)

27.436

Deelnemingsportefeuille
Actuele boekwaarde (%)

15.419
42%

Boekwaarde k€

Stockdividenden k€

% balanstotaal

Max. boekwaarde

Balanstotaal

Boekwaarde k€

16%

9.000

14%

8.000
7.000

12%

6.000

10%

5.000

8%

4.000

6%

3.000

4%

2.000

Burkina Faso

Azerbeidzjan

Nigeria

Filipijnen

Tanzania

Guatemala

Kazachstan

Haiti

Costa Rica

Palestina

Timor-Leste

Argentina

Congo, DRC

Kirgizië

Armenië

Mongolië

El salvador

Peru

Nicaragua

Georgië

Cambodja

0
Bolivië

1.000

0%
Ecuador

2%

Boekwaarde per MFI
Boekwaarde k€

Stockdividenden k€

% balanstotaal

Max. boekwaarde

14%

8.000

12%

7.000
6.000

10%

5.000
8%
4.000
6%
3.000
4%

2.000

2%

1.000

Azercredit

Credit Mongol

Kamurj

ACEP Burkina SA

Financiera Proempresa

Optima

Fundacion Alternativa

Lapo

NPFC

Agudesa

Samic Plc.

Asian Credit Fund

Akiba Commercial Bank

Coocique

CREDIT Microﬁnance Institution

Acme

Vision Fund Mongolia

Crystal

TRM

Fubode

Finca Ecuador

Espoir

Paciﬁco

SAC Integral

Faten

Sonsonate

ProMujer Nicaragua

I-Finance

FIE Gran Poder

SEF International

TenGer Financial Group

TPC

Banco Dmiro

Lazika Capital

Maquita

Kompanion

Vision Fund Cambodia

Credo

Finca Nicaragua

Financiera Conﬁanza SAA

HKL

Banco FIE

0%
Coac Jardin

De overschrijding van de maximum boekwaarde bij Banco Fie is ten gevolge van de
ontvangen stockdividenden ad k€ 4.353,
de aanschaffingswaarde van Banco FIE
ligt nog steeds onder de 10% grens.

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

17

Groot gemiddeld
leningbedrag
(GLB > € 2.000)

11

10

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

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

5
Zeer klein gemiddeld
leningsbedrag
(€ 500 > GLB)

Aantal MFI’s in portefeuille volgens grootte MFI’s

28

Grote MFI’s
(Portefeuille >
€ 20 mio)

12
Middelgrote MFI’s
(€ 20 mio >
Portefeuille > € 5 mio)

3
Kleine MFI’s
(€ 5 mio > Portefeuille)

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

24

11

Groot aantal klanten Klein aantal klanten
(klanten > 20.000)
(10.000 > klanten)

8
Middelgroot
aantal klanten
(20.000 > klanten >
10.000)

Incofin portefeuille per product

72

%

Leningen

24%
Deelnemingen

4%
Achtergestelde
leningen
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Waarderingsregels
Onverminderd de hierna vermelde specifieke waarderingsregels,
gelden de waarderingsregels zoals deze bepaald worden overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30
januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I, hoofdstuk II met betrekking
tot de waarderingsregels. Tenzij anders vermeld, verwijzen de artikelnummers 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 aanschaffingswaarde 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 aanschaffingswaarde, 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 aanschaffingswaarde,
exclusief bijkomende kosten. Ze worden afgeschreven over de
economische levensduur van de activa, met name:
·· Bureautica
5 jaar
·· Computer
3 jaar
·· Meubilair
10 jaar

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingwaarde 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 onzekerheid bestaat over de betaling er van op de vervaldag.
Om rekening te houden met het bijzonder krediet- en valutarisico dat ontstaat omwille van de kredietverstrekking aan risicolanden 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 vennootschappen 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

Worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde of de realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting indien deze lager is
(art. 74).

Deelnemingen en aandelen

Passiva

Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten (art.41, §2). Er
wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, 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 geherwaardeerd (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 toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap
(te beoordelen door de Raad van Bestuur) dit verantwoordt.

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Voorzieningen worden aangelegd teneinde naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum 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 wisselkoers die geldt op de datum van de transactie.
Alle vorderingen en schulden in vreemde valuta worden ingedekt tegen mogelijke wisselkoersverschillen via cross-currency
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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
verliezen die voortvloeien uit transacties in vreemde valuta en
uit de omzetting van monetaire activa en passiva in vreemde
valuta, worden opgenomen in de resultatenrekening. Nietmonetaire elementen gewaardeerd aan aanschaffingswaarde in
een vreemde 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 cvso zijn, zoals bij
elke belegging in aandelen, economische risico’s verbonden: beleggers 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 cvso worden verhandeld. Hoewel het mogelijk is voor
een aandeelhouder om uit te treden conform de daartoe in de
statuten voorziene procedure, bestaat er een relatief beperkte
liquiditeit. Bovendien worden de fondsen die worden opgehaald bij Incofin cvso zo efficiënt mogelijk geherinvesteerd in
de kernactiviteiten. Deze middelen worden volgens de diverse
contracten met de MFI’s gedurende een bepaalde tijd aangewend als werkkapitaal ter financiering van de micro-ondernemers en zijn dus niet onmiddellijk beschikbaar voor uittreding.
Volgens de statuten (artikel 10) kunnen vennoten enkel uittreden 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 cvso maakt geen prognoses of ramingen over de ontwikkeling van het dividendrendement.

Risico’s eigen aan de
activiteit van Incofin cvso
Incofin cvso is een gespecialiseerde actor in de sector van de microfinanciering. Incofin cvso investeert rechtstreeks en onrechtstreeks in MFI’s in ontwikkelingslanden, die microkredieten en
financiële diensten aan kleine lokale ondernemers verschaffen.
De investeringsbeslissingen van Incofin cvso worden genomen
door het Investeringscomité, dat bestaat uit een gekwalificeerd
team van experts met een ruime expertise op het gebied van financiële 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 beleggingsinstellingen 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 toepassingsgebied van deze wetgeving valt. De impact van deze wetgeving op
de activiteiten van Incofin cvso is echter beperkt om de volgende
twee redenen:
·· Incofin cvso geniet van de minimis-regeling zoals voorzien in
arikel 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
uitzonderingsregime 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 inschrijvingsdossier 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 microfinancieringsinstellingen waarin Incofin cvso investeert of
waarmee Incofin cvso samenwerkt, op een gegeven ogenblik insolvabel 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.

Ondanks de ervaring van de fondsmanager in de microfinancieringsindustrie, is er geen garantie op het identificeren van voldoende aantrekkelijke investeringen en het bereiken van de optimale 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 cvso beheert actief het wisselkoersrisico door gebruik te
maken van indekkingstechnieken (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.

Landenrisico’s

Intrestrisico

Incofin cvso investeert in ontwikkelingslanden, die onderhevig
zijn aan landenrisico’s. Deze risico’s omvatten het politieke risico (bijvoorbeeld oorlog of burgeroorlog) en het transferrisico
(onmogelijkheid om de geïnvesteerde middelen uit het land
te recupereren wegens deviezenschaarste of andere overheidsmaatregelen). Om deze risico’s in te dekken, sloot Incofin cvso
een verzekeringspolis af bij Delcredere-Ducroire, de Belgische
exportkredietverzekeraar, die de volledige investeringsportefeuille van Incofin tegen bovenvermelde risico’s verzekert (met
een franchise van 10%).

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 voldoende groot blijft om Incofin cvso verder te laten groeien. De
fondsenadviseur 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 leningstransacties.

De instelling Azercredit (uit Azerbeidzjan), waarvan in 2014
de bankrekeningen geblokkeerd werden door een rechtbank in
Baku wegens onduidelijke motieven, beschikt sinds november
2015 weer over zijn bankrekeningen, maar de onzekerheid over
inning van de openstaande vordering blijft bestaan.

Liquiditeitsrisico

Incofin cvso 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 blootstelling aan geen enkel land en MFI hoger
mag zijn dan respectievelijk 15% en 10% van de totale activa
van Incofin cvso.
Marktrisico’s

De investeringen zijn ook blootgesteld aan markt- en omgevingsrisico’s die verzekeringstechnisch niet indekbaar zijn. Deze
risico’s omvatten onder meer de economische omgevingsfactoren, de rechtszekerheid en de kwaliteit van de lokale reglementering op microfinancieringsinstellingen. Incofin cvso analyseert
deze aspecten nauwgezet en hanteert daarenboven een gezonde
geografische spreiding in de samenstelling van de portefeuille
om dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Het liquiditeitsrisico van het fonds is vrij beperkt gezien de hoge
liquiditeit en maturiteit van de leningenportefeuille. De beschikbare cash (inclusief beschikbare kredietlijnen) en de openstaande leningen die op vervaldag komen tijdens het komend
jaar zijn steeds ruim voldoende om aan de nodige financieringsverplichtingen te voldoen en om eventuele lening defaults op
te vangen.
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