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Woensdag 24 april 2019           Geert Peetermans

Jaarpresentatie Incofin cvso



2.288 aandeelhouders 
(+ 173) 

€ 45 miljoen kapitaal 
(+ € 3 miljoen)

€ 80 miljoen portefeuille
(+ € 6,1 miljoen)

2,5% dividend

Financieel resultaat
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Presenter
Presentation Notes
KEY FIGURESEr zijn 173 nieuwe aandeelhouders bijgekomen in 2018Het kapitaal is met 3 miljoen euro gestegen De portefeuille is gegroeid met 6,1 miljoen euro in 2018Er werd een dividend uitgekeerd van 2,5%. Dit is al stabiel sinds 2010, en dit is dus het 8ste jaar dat we dit uitkerenTABELDeelneminsportefeuille blijft stabiel Geen verkoop van participaties Achtergestelde leningsportefeuille stijgt met 8% (5 mio euro)Eigen vermogen voor het eerst boven 50 miljoen euro 



Jaarlijks groeit de impact van Incofin cvso
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Nieuwe partners Bestaande investeringen

Geografische
diversificatie
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Incofin cvso investeert in 30 landen, 
waarvan 3 nieuwe landen.

3,2 miljoen micro-ondernemers worden ondersteund,
waarvan 73% vrouwen via 51 partnerorganisaties.
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Microcred - Senegal Keptrust - Kosovo Lak Jaya – Sri Lanka

Presenter
Presentation Notes
Microcred, Senegal: Microcred Senegal is opgericht in 2007 met een sociale missie: financiële diensten toegankelijk maken voor alle lagen van de lokale bevolking. De instelling bereikt vooral micro-ondernemingen, kleine en middelgrote bedrijven (MSME’s). Met een dienstenaanbod gericht op snelheid en gebruiksvriendelijkheid wil Microred Senegal die bedrijvensector verder stimuleren en diversifiëren. De instelling startte in 2014 met mobiel bankieren en lanceerde in 2018 een applicatie om financiële processen te vergemakkelijken. Ze heeft plannen om leningen, spaarproducten en andere financiële diensten aan te bieden in afgelegen gebieden. Microred Senegal is met een portefeuille van 121 miljoen EUR marktleider in Senegal.2. Keptrust, Kosovo: KEP Trust is een Kosovaarse ngo die werd opgericht in 1999. Het is de grootste microfinancieringsinstelling (MFI) in Kosovo, die via 31 kantoren microkredieten verstrekt in landelijke gebieden. De instelling bereikt meer dan 18.000 klanten met 230 medewerkers, en heeft een leningenportefeuille van 38,4 miljoen EUR. KEP Trust biedt verschillende producten aan, zoals landbouwleningen, microkredieten, huisvestingleningen en consumentenkredieten. Momenteel ontwikkelt de MFI bovendien een nieuw type lening om de energie-efficiëntie van haar klanten te bevorderen. Ondanks de beperkte regulering van de financiële sector is microfinanciering de laatste jaren sterk toegenomen in Kosovo. MFI’s onderscheiden er zich van klassieke banken door een uitgesproken sociaal beleid.3. Lak Jaya, Sri Lanka: De microfinancieringsinstelling Lak Jaya werd opgericht in 2002. Ze verstrekt krediet aan de economisch actieve armen, micro ondernemers en kwetsbare groepen die geen toegang hebben tot reguliere banken. Lak Jaya bedient uitsluitend vrouwelijke klanten en draagt zo bij tot de ontwikkeling van de vrouwelijke bevolking. Daartoe hanteert de MFI de ASA-methodologie, die duidelijke criteria stelt om haar sociale impact te meten en te vergroten. De instelling geniet een sterke reputatie in Sri Lanka dankzij haar sociale missie en traditionele aanpak. Ze heeft kantoren in 8 van de 9 provincies en een portefeuille van 7,2 miljoen USD.



Sociaal dividend

Jaarlijks budget van € 100.000 voor Technische Assistentie

In 2018 ondersteunde Incofin cvso 3 partnerorganisaties bij de ontwikkeling van hun financiële 
aanbod om hun sociale impact te vergroten. 
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Presenter
Presentation Notes
Advans CDI: Incofin cvso begeleidt Advans Côte d’Ivoire bij de uitbreiding van zijn onlinebankinggamma. Het Belgische fonds ondersteunt de MFI onder meer bij de ontwikkeling van een lening voor noodsituaties, zoals familiale omstandigheden of ziekte. De klanten van Advans Côte d’Ivoire hebben rechtstreeks toegang tot de noodlening via hun mobiele telefoon. Bovendien kunnen ze geld van hun bankrekening overboeken naar een mobiele portefeuille om betalingen te verrichten. Dankzij de technische assistentie van Incofin cvso is het aantal spoedtransacties vertienvoudigd, van 1.737 per maand in 2017 tot 18.156 per maand in december 2018.Budget: 51,000 EUR2. Juhudi Kilimo, KeniaIncofin cvso ondersteunt Juhudi Kilimo bij de ontwikkeling van een mobiele applicatie om die financiële kloof in het productieproces te dichten. Via hun betaalapp kunnen klanten op elk moment een lening aanvragen, zonder dat ze daarvoor moeten afreizen naar de kredietinstelling. Ze kunnen er hun leningen en borgsom mee terugbetalen in één transactie, waardoor de administratiekost beperkt blijft. De applicatie is voor Juhudi Kilimo de eerste stap in de verdere innovatie van zijn portfolio.Budget: 14,250 euro3. ACME, Haïti: Incofin cvso helpt ACME bij de uitbreiding van haar portfolio. Met leningen voor onder meer zonne-energie, huisvesting en landbouwmachines wil de instelling de productiviteit van haar klanten vergroten en hun levensstandaard verbeteren. De zone-energielening van ACME is bedoeld voor de aankoop van goedkope zonnetechnologie zoals zonnepanelen en zonnelampen. De huisvestinglening moet bouwwerkzaamheden en renovaties financieren. Met een lening voor landbouwmachines wil ACME dan weer de productie-efficiëntie van kleinschalige landbouwers vergroten. Dankzij de samenwerking met Incofin cvso kan de MFI haar dienstverlening uitbreiden om de sociale impact in de regio te vergroten.Budget: 57,050 USD 



Een geïntegreerde aanpak
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Advans Côte d’Ivoire: meer dan een investering
Financiële investering + Technische Assistentie + Belgisch partnership “Beyond chocolate”

• Investering van € 1,5 miljoen

• TA project van € 51.000

• Ondersteunt Advans in het uitbreiden van en het lanceren 
van nieuwe producten en diensten, aangeboden door 
leveringskanalen zoals Mobiel bankieren

Beyond Chocolate

• Tegen 2025 alle Belgische chocolade duurzaam

• Tegen 2030 geen ontbossing meer door cacaoteelt en 
een eerlijk loon voor alle boeren

Case study: 
cacaoboeren
in Ivoorkust
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Presenter
Presentation Notes
Doel TA Project: verhogen van financiële inclusie van KMO ondernemers en kleinschalige boeren aan de onderkant van de pyramideBeyond Chocolate: In 2018 ondertekende Incofin ‘Beyond Chocolate’, een initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo voor de verduurzaming van de Belgische chocoladesector. Het partnerschap wil tegen 2030 de ontbossing door cacaoteelt een halt toe roepen en cacaoboeren een eerlijk loon verschaffen. Tegen 2025 moet alle Belgische chocolade duurzaam worden geproduceerd. FAF investeerde al ruim 8 miljoen USD in cacaoplantages met het Fairtrade-keurmerk of UTZ-label. 



Communicatie
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Communicatie

Online communicatie 2018

Actieve website: www.incofincvso.be
• Bijna 10.000 unieke bezoekers in 2018

Driemaandelijkse nieuwsbrief
• 2.151 ontvangers
• + 300 inschrijvingen in 2018

Sociale media
• Facebook: < 600 volgers
• LinkedIn: < 4.600 volgers
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Presenter
Presentation Notes
Incofin cvso zette in 2018 meer in op communicatie. Om zijn bekendheid te vergroten, lanceerde het fonds een frisse website die zijn activiteiten uitlicht en projecten bundelt. De nieuwe website, www.incofincvso.be, is beter afgestemd op de informatienoden van kandidaat-investeerders en investeerders. Ze kan geraadpleegd worden in het Nederlands, Frans en Engels. Behalve de website pakte Incofin cvso ook haar driemaandelijkse nieuwsbrief aan. Die telt intussen 2.151 ontvangers, dat is 15 procent meer dan in 2017. Bovendien houdt het fonds zijn netwerk op de hoogte via een bedrijfspagina op Facebook. Meer dan 600 leden volgen er de ontwikkelingen van Incofin cvso. Op LinkedIn zijn dat er meer dan 4,600. 

http://www.incofincvso.be/


Incofin cvso in de pers
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Focus op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
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+32 3 829 25 36

info@incofincvso.be

www.incofincvso.be
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