Jaarverslag 2018 Oikocredit-be cv so
Onderhavig verslag is opgesteld in toepassing van artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.).

In 2018 kende Oikocredit België een verdere groei van zowel aandeelhouders als kapitaal.
Terwijl 126 nieuwe coöperanten lid werden van onze organisatie, steeg het aandelenkapitaal
tot meer dan 15 miljoen euro. Inzake marketing en communicatie legden we – met succes een sterke focus op de uitbouw van een vrijwilligersnetwerk in de regio Gent.
Op HR-vlak was 2018 geen makkelijk jaar, waarbij het duurzaam invullen van de functie van
een tweede medewerker een hele uitdaging was. Op bestuurlijk vlak daarentegen was 2018
een zeer stabiel jaar.
Op internationaal vlak tenslotte werd 2018 gekenmerkt door de eerste fase van een grote
herstructurering en een bijsturing van de strategische meerjarenplanning bij Oikocredit
Internationaal.
1. Overzicht van de ontwikkelingen en de resultaten van Oikocredit-BE CV SO
Ontwikkelingen bij Oikocredit België
Net als voorgaande jaren, werd de inhoudelijke focus op Hernieuwbare Energie in onze
marketing en communicatie-activiteiten doorgetrokken. In 2018 plukten we bovendien de
eerste vruchten van onze inspanningen om in de regio Gent een vrijwilligerswerking uit te
bouwen. Mede dankzij deze vrijwilligers werd een vernieuwende interactieve infostand
aangemaakt. Hiermee waren we aanwezig op een tiental events in de regio Gent. Er werd ook
een Franstalige versie van de infostand aangemaakt, waarmee we o.a. aanwezig waren op
Bruxelles Champêtre.
Een belangrijke ontwikkeling voor onze aandeelhouders was de lancering, eind 2018, van Mijn
Oikocredit. Via deze toepassing krijgen aandeelhouders een online toegang tot hun
administratief dossier bij Oikocredit, en kunnen ze hun aandeelhoudersrekening en diverse
documenten raadplegen.
Terwijl dit alles voor een toename zorgde van het werkvolume, kampten we in 2018 met
onverwachte vertrek van een personeelslid, waardoor we van 2 voltijdse medewerkers eind
2017 terugvielen op gemiddeld 1,25 FTE in 2018.
Verder kende Oikocredit-be cv een structurele stabiliteit. Hierdoor werden er in de prospectus
geen relevante wijzigingen aangebracht. Medio 2018 werd de prospectuswet aangepast, en is
Oikocredit-be niet langer verplicht een prospectus te publiceren, maar ter vervanging daarvan
wel een jaarlijkse informatienota. De Raad van Bestuur werd verder versterkt door de
1

benoeming van drie nieuwe bestuurder, Mieke Willems, Pierre Schmit en Henri Loze, met
bijkomende competenties op het vlak marketing en een sterkere link naar Franstalig België.
Oikocredit Internationaal
2018 was voor Oikocredit Internationaal geen makkelijk jaar. Het jaar werd afgesloten met een
bescheiden nettowinst van € 1,3 miljoen, een stuk lager dan de € 18,4 miljoen in 2017. Het
resultaat werd blijvend beïnvloed door de wereldwijde lage interestvoeten en door
wisselkoersverliezen. Oikocredit International verstrekt immers kredieten in de munt van de
lokale partner.
Positief was de groei met 6,6% van de financieringsportefeuille naar een bedrag van 1,05
miljard euro. De investeringen in inclusieve financiering, die het grootste deel van de
financieringsportefeuille van Oikocredit omvatten, stegen met 5,5% tot € 796,2 miljoen.
De landbouwportefeuille van Oikocredit steeg met 14,5% tot € 168,8 miljoen en omvat nu
18,1% van de totale portefeuille, vergeleken met 15% in 2017.
Op het vlak van hernieuwbare energie richt Oikocredit zich op off-grid duurzameenergieprojecten, zoals solar-home-systemen, die de toegang tot energie verbeteren voor
gemeenschappen met lage inkomens. De focus op het bereiken van een nog grotere sociale
impact heeft geleid tot een kleinere omvang van de leningen aan deze categorie partners, in
lijn met de gangbare omvang van financiële transacties in de off-grid sector. Als gevolg van
deze keuze daalde de portefeuille duurzame energie licht met 1,4% naar € 48,4 miljoen.
De equity-investeringen van Oikocredit groeiden sterk met 22,1% tot € 162,5 miljoen en
omvatten nu 15,5% van de financieringsportefeuille, een stijging van 13,6%, in lijn met de
doelstellingen.
Met 57.000 particulieren en instellingen die hebben belegd, ontving Oikocredit een nettoinstroom van € 77,9 miljoen (vergeleken met € 117,4 miljoen in 2017). Dit bracht het
totaalbedrag aan toevertrouwde middelen op € 1.228,2 miljoen (6,5% hoger dan in 2017). Het
ledenkapitaal steeg met 6,9% tot € 1.082,5 miljoen.
Naast financiering biedt Oikocredit haar partners capaciteitsopbouw om hen te helpen toegang
te krijgen tot nieuwe technologieën, kennis en vaardigheden, als ondersteuning bij hun groei
en ontwikkeling. In 2018 verstrekte de coöperatie € 933.000 (€ 845.000 in 2017) om 143
huidige en potentiële partnerorganisaties te ondersteunen bij capaciteitsopbouw.
Op basis van de financiële resultaten, zal het dividend over 2018 naar alle verwachting net als
vorig jaar 1% bedragen.
Mede vanwege de lage-renteomgeving en toenemende concurrentie heeft Oikocredit in 2018
haar strategie bijgesteld. De coöperatie gaat door met activiteiten in de sectoren van inclusieve
financiering, landbouw en duurzame energie, en concentreert haar inspanningen daarbij nu op
33 focuslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Meer over de resultaten van Oikocredit Internationaal kan men lezen in het jaarverslag van
Oikocredit Internationaal.
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Gezonde groei
Op alle vlakken kende Oikocredit-be cv een verdere groei in 2018. Het totaal aantal
aandeelhouders steeg tot 1.162. 126 nieuwe aandeelhouder traden toe tot de coöperatieve
vennootschap, terwijl 56 aandeelhouders uittraden. Dit relatief hoge aantal uittredingen is
deels toe te schrijven aan een administratieve uitzuivering van het aandeelhoudersbestand.
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Balanstotaal
Ook financieel kan Oikocredit-be cvba gezonde resultaten voorleggen. Er werd voor 1.504.426
euro ingeschreven op nieuwe aandelen, terwijl er voor 172.902 euro aandelen teruggenomen
werden. Hierdoor steeg het geplaatste kapitaal met 9,66 % tot 15.109.740 euro.

2018
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Vermits het nieuwe kapitaal volledig wordt geherinvesteerd in aandelen van Oikocredit EDCS
U.A., stegen ook deze investeringen met 8,90 % tot € 15,36 miljoen.

Balans

31/dec/18

ACTIVA
Aandelen in Oikocredit EDCS U.A. (1)
groei in % t.o.v. voorgaand jaar

31/dec/17

31/dec/16

15 361 289

14 106 758 11 574 618

8,90%

21,90%

13,40%

Aandelen in NewB ECV
Aandelen in Energy Kiosks
Aandelen F'IN COMMON
Te vorderen belastingen
Lopende rekening met Oikocredit vzw
Te ontvangen opbrengsten en credit nota’s
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

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

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Geplaatst kapitaal begin boekjaar
Inschrijving nieuwe aandelen
Terugbetaling aandelen
Totaal geplaatst kapitaal einde boekjaar

15 533 695

14 218 022 11 922 305

13 778 214
1 508 428
-172 902
15 113 740

11 533 931 10 141 413
2 490 052 1 592 080
-245 769 -199 562
13 778 214 11 533 931

groei t.o.v. voorgaand jaar

Wettelijke reserve
Algemene reserve
Voorziening belastingen
Nog te betalen kosten en provisie
Voorlopig resultaat van het boekjaar
TOTAAL PASSIVA

2 000
2 000
0
14
6185
58
569
100 438

19,46%

26 997
267 512
0
18 412
107 034
15 533 695

2 000
2 000
0
14
214
778
569
342 112

13,70%

26 997
26 997
290 802
222 286
0
0
27 420
5 597
94 589
133 482
14 218 022 11 922 305

(1) Oikocredit-be verhoogde in 2018 haar participatie in Oikocredit UA met € 1.254.531 tot een totaal van €
15.361.289. Daarnaast wordt er € 670.472 vanuit België, door organisaties zoals Broederlijk Delen, rechtstreeks
geïnvesteerd in Oikocredit ECDS U.A. en de Oikocredit International Share Foundation. Dit brengt de totale
investering in Oikocredit vanuit België per 31/12/2018 op € 16.031.752 euro.

Resultatenrekening
Oikocredit EDCS keerde in 2018 1% dividend uit, tegenover 2% de jaren voordien. Hierdoor
daalden de dividendinkomsten aanzienlijk t.o.v. de voorgaande jaren.
De uitgaven lagen ook lager dan gebudgetteerd en dan de voorbije jaren, en dit is quasi
volledig toe te schrijven aan de lagere personeelskost in 2018. Dit alles zorgt voor een resultaat
van 83.744 euro.
In 2016 en 2017 werd een reserve aangelegd in anticipatie op de verwachte lagere dividenden
uitgekeerd door Oikocredit Internationaal, met het oog op de uitkering van een stabiel
dividend door Oikocredit-be cv. In lijn hiermee wordt aan de Algemene Vergadering
voorgelegd over 2018 aan de aandeelhouders een gelijkblijvend dividend uit te keren van
0,75% hetzij € 107.034, wat betekent dat er € 23.291 uit de reserves zal worden aangewend.
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Exploitatierekening

2018

2017

2016

BATEN
Dividend op aandelen Oikocredit EDCS UA (2)
Financiële opbrengsten
Andere bedrijfsopbrengsten
Vergoeding OI
TOTAAL BATEN

129 963
0
457
84 481
214 901

219 289
0
1 064
92 979
313 333

255 118

120 603
1 364
8 148
0
0
174
868
131 157

136 639
1 366
8 537
2 720
0
98
868
150 228

14 044
1 384
7 569
2 720
25 999
59
868
52 643

RESULTAAT voor belasting

83 744

163 105

202 475

Af: voorziening belasting
RESULTAAT na belasting

0
83 744

0
163 105

0
202 475

Onttrekking resp. toevoeging aan algemene reserve
Bruto dividend (1.25 in 2016, 0,75 in 2017 en 2018)

-23 291
107 034

68 516
94 589

68 993
133 482

187 686
4
67 428

LASTEN
Bedrijfskosten
Verzekeringen
Erelonen (notaris, bedrijfsrevisor, boekhouding, etc.)
Jaarlijkse fee FSMA
Promotievergoeding Oikocredit-be vzw (3)
Financiële kosten
Gemeentebelasting en bijdragen
TOTAAL LASTEN

(2) Oikocredit UA betaalde in 2018 een dividend uit van 1% (op jaarbasis) op het kapitaal dat Oikocredit-be heeft
geïnvesteerd in Oikocredit, tegenover 2% de jaren voordien.
(3) Oikocredit-be vzw: vermits vanaf 2017 alle personeels- en promotionele kosten in de cv worden geboekt, vervalt
de vergoeding die aan de vzw werd gegeven.

2. 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 2018
vereisen.
3. Informatie omtrent onderzoek en ontwikkeling
Niet van toepassing.
4. Bijkantoren
Oikocredit-be heeft geen bijkantoren.
5. 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.
6. 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.
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Voor wat betreft de risico’s (prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en kasstroomrisico)
verwijzen we naar de gepubliceerde informatie waarin een beschrijving van de voormelde
risico’s alsook het beleid van de vennootschap wordt beschreven.
7. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 661 W.Venn.
We verwijzen naar het bijgevoegde verslag waarin de raad van bestuur verslag uitbrengt
over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het oogmerk dat zij
overeenkomstig het artikel 661 W.Venn. 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.
De Raad van Bestuur
18 April 2019

Oikocredit-be – Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel
www.oikocredit.be - be@oikocredit.org - gsm: 0473.837.145
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