Jaarverslag 2020 Oikocredit-be cvso
Onderhavig verslag is opgesteld in toepassing van artikels 3:4 tot 3:8 van de
vennootschapswet van 23/3/2019.

In 2020 kende Oikocredit België een verdere groei van zowel aandeelhouders als kapitaal.
Terwijl 140 nieuwe coöperanten lid werden van onze organisatie, steeg het
aandelenkapitaal tot meer dan 19,7 miljoen euro. Inzake marketing lag de nadruk op het
aantrekken van institutionele beleggers. Al kon door het coronavirus deze campagne niet
volledig uitgewerkt worden, we zagen de aangroei van institutioneel kapitaal sterk
toenemen.
Verder waren er ook geen beurzen en geen persoonlijke contacten met aandeelhouders
mogelijk. Als alternatief werden de aandeelhouders uitgenodigd op verschillende webinars.
In de eindejaarsperiode mochten we nog heel wat nieuwe aandeelhouders verwelkomen
die een of meerdere aandelen cadeau gekregen hebben van onze bestaande
aandeelhouders.
Op HR-vlak kenden we in 2020 een positieve ontwikkeling doordat de administratieve
medewerker volledig ingewerkt was en omdat nu ook in de vzw een personeelslid werd
aangeworven dat de promotie van Oikocredit mee ondersteunt.
Op bestuurlijk vlak werd Marion Cahen als nieuw bestuurslid verwelkomd.
Op internationaal vlak tenslotte werd 2020 volledig getekend door de gevolgen van de
corona-crisis, met een gekrompen investeringsportefeuille en een negatief financieel
resultaat tot gevolg.
1. Overzicht van de ontwikkelingen en de resultaten van Oikocredit-BE CV SO
Ontwikkelingen bij Oikocredit België
Begin 2020 werd de samenleving opgeschrikt door het coronavirus. Oikocredit België nam
ook haar verantwoordelijkheid door de medewerkers thuis te laten werken. Vergaderingen
met de Raad van Bestuur verliepen sindsdien vooral digitaal. Begin 2020 waren we nog
aanwezig op een vrijwilligersbeurs in Gent, maar alle andere geplande evenementen
werden een voor een uitgesteld of afgelast.
Doordat persoonlijke ontmoetingen niet meer mogelijk waren, vielen onze marketingplannen
om institutionele beleggers aan te trekken zo goed als volledig stil in de tweede helft van
2020. Er waren in de eerste jaarhelft al enkele bezoeken aan geïnteresseerden afgelegd
die heel positief werden ervaren en waar meerdere nieuwe investeringen op volgden. Onze
marketingcampagne ging dus veelbelovend van start, en zal verder worden uitgerold zodra
de toestand het mogelijk maakt.
Omdat ook het persoonlijk fysiek contact met aandeelhouders weggevallen was,
organiseerden we een webinar aansluitend op de buitengewone algemene vergadering.
Hierin kwam je te weten op welke manier Oikocredit bijdraagt aan het bereiken van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. We gingen in gesprek met de deelnemers over
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duurzaamheid en de impact die je met spaargeld kan hebben. Ook Oikocredit Internationaal
organiseerde in 2020 enkele webinars waarop we onze aandeelhouders uitnodigden.
Door de speciale situatie waarin de wereld zich ondertussen bevindt, klonk in de
communicatie via nieuwsbrieven en mails vooral een oproep tot solidariteit. Het feit dat velen
bij Oikocredit bleven en hun belegging verhoogden, toont de betrokkenheid van onze
aandeelhouders. In december gingen verschillende aandeelhouders in op het voorstel om
voor Sinterklaas, Kerst of eindejaar aandelen aan familie of vrienden als cadeau te
schenken.
Dit alles zorgde voor een verdere toename van het aantal coöperanten (+7 %), alsook voor
een sterke kapitaalaangroei van meer dan 18 %.
Sinds eind 2019 werken 2 personeelsleden bij Oikocredit-be cvso.
Vanaf januari tot juni kwam er een voltijdse stagiaire bij die vanaf september voor 3/5
tewerkgesteld is bij Oikocredit-be vzw. Dit betekent een grote versterking van de
promotionele slagkracht van de organisatie.
Anderzijds werd de inzet van vrijwilligers wegens de coronacrisis vrijwel volledig afgebouwd.
Verder werd in het najaar een buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd, waarop
de statuten en het intern reglement werden gewijzigd. Deze wijziging was nodig omwille van
twee zaken: enerzijds om de statuten aan te passen aan de nieuwe
vennootschapswetgeving, anderzijds om een maximale harmonisatie met bestaande en
nieuwe procedures van Oikocredit Internationaal mogelijk te maken. De meest in het oog
springende wijzigingen betreffen het stemrecht - 1 stem per aandeelhouder in plaats van 1
stem per aandeel - en het feit dat het hele jaar door kapitaal kan teruggenomen worden, en
niet langer enkel tijdens de eerste jaarhelft.
De Raad van Bestuur werd verder versterkt door de benoeming van Marion Cahen als
bestuurder.
Ontwikkelingen bij Oikocredit Internationaal
De corona-pandemie zorgde voor nooit geziene uitdagingen voor Oikocredit Internationaal
en onze partners in het Zuiden. Gelukkig konden we rekenen op de blijvende loyauteit van
onze aandeelhouders, en op een grote veerkracht van onze medewerkers en partners.
Ondanks de grote financiële uitdagingen slaagden we er toch in om onze partners tastbaar
te ondersteunen tijdens de crisis van het afgelopen jaar, en zo onze sociale missie meer
dan ooit trouw te blijven. Maar uiteraard had de crisis ook een negatieve impact op de
financiële resultaten.
In 2020 werkten we samen met 563 partner-organisaties. Het voorbije jaar lag de focus
daarbij in eerste instantie op de ondersteuning die ze nodig hadden om de corona-crisis te
overleven. Daartoe intensifieerden we onze communicatie met de partners. Via wekelijkse
of 2-wekelijkse gesprekken kregen we een duidelijk zicht op hun noden en problemen, en
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konden we onze steun daarop afstemmen, onder meer door financiële ondersteuning uit
een speciaal daartoe opgericht solidariteitsfonds.
Tevens verleenden we aan tal van partners uitstel van terugbetaling, om hen zo de nodige
ademruimte te bezorgen om de crisis zonder al te grote kleerscheuren door te komen.
Tegelijk werd er beslist om geen nieuwe partnerdossiers goed te keuren, zolang de toestand
erg onzeker bleef. Pas in september 2020 werden voorzichtig weer enkele nieuwe dossiers
opgestart, en op het einde van het jaar hadden de meeste van onze partners hun activiteiten
weer opgenomen.
Dit heeft ertoe geleid dat de omvang van onze investeringen in belangrijke mate daalde. Het
waardeverlies van de meeste munten tegenover de Euro heeft dit fenomeen nog versterkt
en de portefeuille was einde 2020 20% afgenomen tegenover einde 2019. De vennootschap
houdt een aanzienlijke beleggingsportefeuille aan en 33% van haar activa worden tijdelijk
voorzichtig belegd, meer dan de interne norm van 15%, en meer dan de 19.6% einde 2019.
Oikocredit heeft hierdoor 2020 afgesloten met een verlies van € 22.2 M, vergeleken met een
positief resultaat van € 14.3 M in 2019. Dit resultaat sluit aan bij de vooruitzichten die eerder
al aan de leden meegedeeld werden. De impact ervan wordt deels opgevangen omdat de
algemene vergadering van juni 2020 besliste om uit voorzichtigheid € 11 miljoen van het
resultaat van 2019 toe te voegen aan de algemene reserves in plaats van ze als dividend
uit te keren. Op basis van de resultaten van dit jaar, zal Oikocredit Internationaal op haar
jaarlijkse algemene vergadering voorstellen om ook dit jaar geen dividend uit te keren. Maar
ondanks het verlies in 2020, blijven de reserves van Oikocredit Internationaal op een gezond
peil (een reserve van € 10,50 per aandeel t.o.v. € 14,41 eind vorige jaar).
Oikocredit heeft voorzichtige voorzieningen aangelegd voor verliezen in haar kredieten, en
mede door € 15.2 M voorzieningen voor mogelijke verliezen op kredieten waarvoor
betalingsuitstel werd verleend, stegen de totale provisies op kredieten tot 12.6% van de
portefeuille. Ook voor de aandelenportefeuille werden de voorzieningen op een hoog peil
gehouden. Enkele geplande uitstappen uit deze investeringen werden door de crisis
uitgesteld.
Omdat Oikocredit trouw blijft aan haar politiek om veel kredieten toe te staan in lokale
munten, blijven de kosten voor wisselkoersverschillen en indekkingen op een hoog niveau.
Ze bedragen globaal € 36.1 M, vergelijkbaar met de € 35.6 M van 2019.
Voor veel meer gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen bij en resultaten van
Oikocredit Internationaal verwijzen we naar het uitgebreide jaarverslag van Oikocredit
Internationaal dat beschikbaar is op onze website.

3

Gezonde groei in België
Ondanks de corona-crisis, kende Oikocredit-be cv een verdere groei in 2020. Het totaal
aantal aandeelhouders steeg tot 1.411. 140 nieuwe aandeelhouders traden toe tot de
coöperatieve vennootschap, terwijl 46 aandeelhouders uittraden.
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Balanstotaal
Ook qua balans kan Oikocredit-be cvba gezonde resultaten voorleggen. Er werd voor
3.397.185 euro ingeschreven op nieuwe aandelen, terwijl er voor 386.307 euro aandelen
teruggenomen werden. Hierdoor steeg het geplaatste kapitaal met 18 % tot 19.734.590
euro.
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Vermits het nieuwe kapitaal volledig wordt geherinvesteerd in aandelen van Oikocredit
EDCS U.A., stegen ook deze investeringen met 12.67 % tot € 19,14 miljoen.
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Oikocredit-be cv
balans
Aandelen Oikocredit EDCS U.A.
groei
Aandelen F'in Common
Aandelen NewB ECV
Aandelen Energy Kiosks
Te vorderen belastingen
R/C Oikocredit vzw
Te vorderen belasting
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen *
TOTAAL ACTIVA
Kapitaal begin boekjaar
Nieuwe aandelen
Terugbetalingen
Kapitaal einde boekjaar
groei t.o.v. voorgaand jaar
Wettelijke reserve
Algemene reserve
Schulden op minder dan 1j
Voorlopig resultaat boekjaar
TOTAAL PASSIVA

2020
19 140 053

2019
16 911 289
10,09%

2018
15 361 289
8,90%

500
2 000
0
0
0
80 168
904
914 520

500
2 000
2 000
0
2 251
898
264 911

500
2 000
2 000
2 975
1 968
250
569
162 144

20 138 145
16 723 712
3 397 185
-386 307
19 734 590
18%

17 183 848
15 113 740
1 847 247
-237 275
16 723 712
10,65%

15 533 695
13 778 214
1 508 428
-172 902
15 113 740
9,69%

26 997
269 790
106 768
- 29 721

26 997
299 511
18 386
115 242

26 997
267 512
18 412
107 034

20 138 145

17 183 848

15 533 695

* Door een wijziging van de boekingsregels bij Oikocredit International worden aankopen pas verwerkt op de eerste dag
van de maand. Daardoor worden de uitgiften van aandelen van Oikocredit-be van de maand december nog opgenomen
onder het banktegoed op het einde van de maand en is dit tegoed veel hoger dan vorige jaren.

Resultatenrekening
De uitgaven lagen in 2020 lager dan gebudgetteerd. Dit komt hoofdzakelijk doordat de
corona-maatregelen ons niet toelieten onze geplande marketingplannen uit te voeren.
Maar langs de opbrengstzijde, keerde Oikocredit EDCS U.A. ons in 2020 geen dividend uit,
uit voorzichtigheidsmaatregel wegens de onzekere corona-situatie in het voorjaar 2020.
Vermits dit dividend het leeuwendeel uitmaakt van de jaarlijkse opbrengsten voor Oikocredit
België, zorgt dit voor een negatief resultaat van € -29 721.
Op basis van dit resultaat wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd over 2020 aan
de aandeelhouders geen dividend uit te keren.
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Oikocredit-be cv
Resultaatrekening

2020

2019

2018
129 963

Dividenden
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Winter meeting & conference
Andere opbrengsten
Vergoeding O.I.

0
21,80

146 957
10

3 788
108 959

36 773
6 451
115 270

Opbrengsten
Bedrijfskosten
Verzekeringen
Erelonen
Financiële kosten
Belastingen

112 769
135 250
1 252
5 494
494
0*

305 461
150 692
1 366
5 085
868

214 901
120 603
1 364
8 148
174
868

Lasten
Resultaat

142 490
- 29 721

158 010
147 451

131 157
83 744

Reserven

- 29 721

32 209

-23 291

Dividend

0

115 242

107 034

457

84 481

¨In 2020 ontving Oikocredit-be cv ten gevolge van een fiscale controle, een extra belastingaanslag van € 80 167 over de
aanslagjaren 2017 en 2018. Daar de Raad van Bestuur van oordeel is dat het gaat om een onterechte aanslag, gebaseerd
op onvolledige informatie betreffende het fiscaal statuut van Oikocredit Internationaal, werd besloten om hiertegen een
bezwaarschrift in te dienen met alle beschikbare informatie over het fiscaal statuut van Oikocredit Internationaal. Tevens
werd beslist om deze extra belasting niet in verlies te nemen, maar tegen te boeken met een verwachte regularisatie.

2. Verslag over de uittredingen in het voorbije jaar

(in toepassing van artikel 6.120 §2 van het

wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De wet op de vennootschappen en verenigingen legt op dat het bestuursorgaan op de
algemene vergadering verslag doet over de aanvragen tot uitkering van het voorbije jaar.
De uittredingen worden overeenkomstig onze statuten en ons intern reglement maandelijks
toegestaan door de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft bij deze maandelijkse
beslissing overeenkomstig de wet rekening gehouden met de liquiditeitsvooruitzichten en
met de soliditeit van de vennootschap. In 2020 werden in totaal voor € 386.307 uittredingen
toegestaan. Er waren in het voorbije jaar ook € 3 397 187 toetredingen en elke maand was
het totaal bedrag aan toetredingen hoger dan het bedrag van de uittredingen. De soliditeit
van Oikocredit-be is verzekerd omdat de vennootschap over voldoende overgedragen
resultaten beschikt om haar werking te financieren. Ook de reële waarde van de aandelen
van Oikocredit International ligt € 10,50 per aandeel boven de boekwaarde van € 200 en de
liquiditeit van Oikocredit International is voldoende hoog om aan een vraag tot uittreden te
voldoen.
De raad van bestuur heeft daarom elke maand de uittredingen toegestaan en voorziet dit
beleid verder te zetten.
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3. Belangrijke gebeurtenissen na einde van het boekjaar
We hebben geen kennis verkregen van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het
boekjaar die een vermelding of een aanpassing van de jaarrekening per 31 december
2020 vereisen
4. Informatie omtrent onderzoek en ontwikkeling
Niet van toepassing.
5. Bijkantoren
Oikocredit-be heeft geen bijkantoren.
6. Verantwoording van de continuïteit
Gezien de positieve resultaten gerealiseerd in het verleden is er geen formele verplichting
om de verantwoording van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit
te geven. De vennootschap beschikt op heden over een sterk eigen vermogen en over
voldoende liquide middelen om haar activiteiten te financieren.
7. Gebruik van financiële instrumenten
De vorderingen en schulden worden intern gemonitord op ad hoc basis.
De vennootschap maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
De deelnemingen die door de vennootschap worden aangehouden zijn opgenomen in de
financiële vaste activa.
Voor wat betreft de risico’s (prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en kasstroomrisico)
verwijzen we naar de gepubliceerde informatienota waarin een uitgebreide beschrijving
van de voormelde risico’s alsook het beleid van de vennootschap wordt beschreven.
8. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
We verwijzen naar het bijgevoegde verslag waarin de raad van bestuur verslag
uitbrengt over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het
sociaal oogmerk dat zij overeenkomstig haar erkenning heeft vastgesteld en waarbij
wordt aangegeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en
bezoldigingen bestemd zijn voor de verwezenlijking van het sociale oogmerk.
22 April 2021
Voor de Raad van Bestuur
Vincent De Waele, bestuurder

Filip Gijsel, bestuurder

Oikocredit-be – Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel
www.oikocredit.be - be@oikocredit.be - T 02 213 04 31
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