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

In 2019 kende Oikocredit België een verdere groei van zowel aandeelhouders als
kapitaal. Terwijl 175 nieuwe coöperanten lid werden van onze organisatie, steeg het
aandelenkapitaal tot meer dan 16,7 miljoen euro. Inzake marketing en communicatie
lag de nadruk in het voorjaar volledig op fairtrade, met o.a. de organisatie van een
internationale fairtrade conferentie in Gent. In het najaar bracht de follow up hiervan
alsook een specifieke kleinkinderen-actie vele nieuwe aandeelhouders naar Oikocredit.
Op HR-vlak was 2019 – net als 2018 - geen makkelijk jaar, waarbij de functie van een
tweede medewerker pas tegen het jaareinde kon worden ingevuld. Op bestuurlijk vlak
daarentegen bleef alles vrij stabiel.
Op internationaal vlak tenslotte betekende 2019 de voltooiing van een zware
herstructurering, waarvan de eerste resultaten al zichtbaar worden in de jaarresultaten.
1. Overzicht van de ontwikkelingen en de resultaten van Oikocredit-BE CV SO
Ontwikkelingen bij Oikocredit België
Na twee jaren veel aandacht aan Hernieuwbare Energie in onze marketing en
communicatie-activiteiten te hebben besteed, zetten we in 2019 hoofdzakelijk onze
fairtrade-activiteiten en –partners in de schijnwerper. In samenwerking met tal van
andere organisaties organiseerden we in het voorjaar een groots opgezette
internationale fairtrade-conferentie in Gent, rond het thema van een leefbaar inkomen
voor fairtrade (cacao-)producenten. We maakten van de gelegenheid gebruik om onze
trouwe aandeelhouders een aantrekkelijk programma in Gent aan te bieden.
Nog in Gent gingen we door op het elan van 2018 om met onze interactieve stands,
bemand door vrijwilligers, aanwezig te zijn op tal van manifestaties.
In het najaar gingen we eveneens van start met de uitbouw van een Franstalige
vrijwilligerswerking in Wallonië. De (gesubsidieerde) aanmaak van een tweede
interactieve stand maakt het voortaan mogelijk in twee regio’s gelijktijdig op
manifestaties aanwezig te zijn.
Een gerichte campagne naar aandeelhouders om hun (klein)kinderen aandelen te
schenken, bracht daarnaast ook nog een aantal nieuwe aandeelhouders aan.
Dit alles zorgde voor een relatief grote toename van het aantal coöperanten (+13%),
alsook een gezonde kapitaalaangroei van meer dan 10%.
Anderzijds werd een online marketingcampagne, gerealiseerd met de financiële steun
van Oikocredit Internationaal, vroegtijdig stopgezet omwille van de sterk tegenvallende
resultaten.
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In 2019 werkte er slechts 1 (full time) personeelslid bij Oikocredit België, vermits de
openstaande functie voor een tweede medewerker pas tegen nieuwjaar werd ingevuld.
Dit betekende een forse besparing in de loonkost.
Verder kende Oikocredit-be cv een structurele stabiliteit. Hierdoor werden er in de
informatienota geen relevante wijzigingen aangebracht. De Raad van Bestuur werd
verder versterkt door de benoeming van Philip Machiels als bestuurder, terwijl 1
bestuurder (Henri Loze) ervoor koos zijn bestuursmandaat vroegtijdig te beëindigen.
Oikocredit Internationaal
In 2019 kende Oikocredit Internationaal op diverse vlakken betere resultaten dan het
jaar voordien. Het jaar werd afgesloten met een nettowinst van € 14,3 miljoen
(tegenover € 1,3 miljoen in 2018). Lagere bedrijfskosten, verbeterde marges op nieuwe
leningen en de verkoop van drie equity-investeringen droegen bij aan het resultaat. De
totale geconsolideerde activa stegen tot € 1.310,4 miljoen (van € 1.292,9 miljoen).
Eind 2019 had de coöperatie haar financieringsportefeuille uitgebreid tot € 1.064,6
miljoen (van € 1.046,6 miljoen in 2018) en werkte ze samen met 674 partners in 65
landen.
De financiering voor partners in de sector inclusieve financiering nam toe tot € 826,3
miljoen (van € 796,2 miljoen in 2018). De landbouwinvesteringen groeiden tot € 172,3
miljoen (van € 168,8 miljoen). Investeringen in duurzame energie stegen tot € 52,1
miljoen (van € 48,4 miljoen), waarbij meer nadruk ligt op kleinschalige projecten met
directe sociale impact voor lokale gemeenschappen. De financiering voor andere
sectoren is verlaagd naar € 17,2 miljoen (van € 32,2 miljoen) in overeenstemming met
de geüpdatete strategie van Oikocredit. Deze strategie is gericht op het financieren van
de sectoren inclusieve financiering, landbouw en duurzame energie.
De totale portefeuille omvat zowel leningen (86,0% van de financieringsportefeuille,
vergeleken met 84,5% in 2018), als equity-investeringen (de laatste daalden licht tot
14,0%; 15,5% in 2018).
Het aantal personen en organisaties die rechtstreeks of via de ondersteunende
verenigingen van Oikocredit en de Oikocredit International Share Foundation in
Oikocredit investeren, is in 2019 met ongeveer 2.000 toegenomen tot 59.000 (toename
in 2018: 1.000). De coöperatie verhoogde haar ledenkapitaal met 4,4% tot € 1.129,8
miljoen (€ 1.082,5 miljoen in 2018). De netto-instroom aan financiering via leden en
bankpartners was € 38,4 miljoen (€ 77,9 miljoen in 2018). Omdat voldoende aan de
financieringsbehoefte is voldaan door de leden van de coöperatie, is de instroom vanuit
banken teruggebracht.
Op basis van de financiële resultaten, zal het dividend over 2019 naar alle verwachting
net als vorige jaren 1% bedragen.
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Gezonde groei
Op alle vlakken kende Oikocredit-be cv een verdere groei in 2019. Het totaal aantal
aandeelhouders steeg tot 1.317. 152 nieuwe aandeelhouders traden toe tot de
coöperatieve vennootschap, terwijl 23 aandeelhouders uittraden.
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Balanstotaal
Ook financieel kan Oikocredit-be cvba gezonde resultaten voorleggen. Er werd voor
1.847.247
euro ingeschreven op nieuwe aandelen, terwijl er voor 237.274 euro aandelen
teruggenomen werden. Hierdoor steeg het geplaatste kapitaal met 10,65 % tot
16.723.712 euro.
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Vermits het nieuwe kapitaal volledig wordt geherinvesteerd in aandelen van Oikocredit
EDCS U.A., stegen ook deze investeringen met 10,40 % tot € 17,59 miljoen.
Oikocredit-be cv
balans
Aandelen Oikocredit EDCS U.A.
groei

2019
16 911 289
10,09%

2018
15 361 289
8,90%

2017
14 106 758
21,88%

Aandelen F'in Common
Aandelen NewB ECV
Aandelen Energy Kiosks
Te vorderen belastingen
R/C Oikocredit vzw
Te ontvangen opbrengsten
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

500
2 000
2 000
0
2 251
898
264 911

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

0
2 000
2 000
14
6 185
569
58
100 438

TOTAAL ACTIVA
Kapitaal begin boekjaar
Nieuwe aandelen
Terugbetalingen
Kapitaal einde boekjaar
groei t.o.v. voorgaand jaar

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%

14 218 022
11 533 931
2 490 052
-245 769
13 778 214
19,46%

Wettelijke reserve
Algemene reserve
Nog te betalen kosten
Voorlopig resultaat boekjaar

26 997
299 511
18 386
115 242

26 997
267 512
18 412
107 034

26 997
290 793
27 420
94 598

TOTAAL PASSIVA

17 183 848

15 533 695

14 218 022

Resultatenrekening
Langs de opbrengstzijde, keerde Oikocredit EDCS U.A. ons in 2019 1% dividend uit,
net zoals het jaar voordien.
De uitgaven lagen beduidend lager dan gebudgetteerd. Dit is hoofdzakelijk toe te
schrijven aan de lagere personeelskost en de daarmee gepaard gaande bedrijfskosten.
Daarnaast hadden we ook uitzonderlijke inkomsten uit de organisatie van de
internationale fairtrade conferentie, waardoor ook de marketingkosten lager uitvielen
dan gebudgetteerd. Dit alles zorgt voor een positief resultaat van 147.451 euro.
Op basis van dit resultaat wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd over 2019
aan de aandeelhouders een dividend uit te keren van 0,75% hetzij € 115.250, wat
betekent dat er
€ 32. 201 aan de reserves zal worden toegevoegd.
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Oikocredit-be cv
Resultaatrekening

2019

budget
2019

2018

2017

dividenden
financiële opbrengsten
uitzonderlijke opbrengsten
winter meeting & conference
andere opbrengsten
vergoeding O.I.

146 957 153 127
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opbrengsten
bedrijfskosten
marketingkosten
werkingskosten
winter meeting en
conference
bezoldigingen
verzekeringen
erelonen
FSMA
promotievergoeding
financiële kosten
belastingen

305 461
150 692
15 008
18 233

270 363
170 620
35 000
25 620

38 812
78 639
1 366
5 085

pm
110 000
1 500
7 500
0
0

lasten
resultaat

158 010 180 488
147 451 90 363

131 157 150 228
83 744 163 105

reserven

32 209

-23 291

dividend

115 242 113 583

36 773 pm
6 451
115 270 117 236

868

868

-23 220

129 963 219 289
457

1 064

84 481

92 979

214 901 313 333
120 603 136 639

1 364
8 148
0
0
174
868

1 366
8 537
2 720
98
868

68 516

107 034 94 589

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 2019 vereisen
De ontwikkeling van de coronaviruscrisis heeft de mondiale context waarin
Oikocredit actief is drastisch veranderd. De volledige effecten van de pandemie op
de zakelijke en financiële positie van Oikocredit zijn nog niet duidelijk, maar de
coöperatie verwacht niet meer om zijn groei-. en financiële
rendementsdoelstellingen voor 2020 te bereiken. Gezien de aanhoudende aard van
de coronaviruscrisis en de onzekerheid die deze nog steeds veroorzaakt, heef de
Raad van Bestuur van Oikocredit UA op 5 mei geoordeeld dat het belang van de
coöperatie het best gediend wordt door geen dividend voor 2019 aan de leden uit te
betalen, en hij zal aan de algemene vergadering van juni e.k. voorstellen om het
eerder voorstel van een 1% dividend te wijzigen. De toevoeging van dit bedrag aan
de reserves laat Oikocredit toe om flexibel in te spelen op de behoeften van de
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partners die het financiert, wat op zijn beurt mensen met een laag inkomen steunt,
die het hardst door de crisis worden getroffen. Oikocredit België zal het wegvallen
van dit dividend in het budget 2020 kunnen opvangen door gebruik te maken van
eerder aangelegde reserves en het behoud van haar voorzichtige dividendbeleid.
Informatie omtrent onderzoek en ontwikkeling
Niet van toepassing.
Bijkantoren
Oikocredit-be heeft geen bijkantoren.
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.
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.
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
23 April 2020 – geactualiseerd op 7 mei 2020 (punt 2)

Johan Elsen
Directeur

Oikocredit-be – Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel
www.oikocredit.be - be@oikocredit.be - T 02 213 04 31
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Bijlage :
Bijzonder verslag door de Raad van Bestuur over 2019 in het kader van het
TOEZICHT OP DE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN

1. De Raad van Bestuur waakt op kwartaalbasis over de blijvende toepassing van de
erkenningsvoorwaarden voor coöperatieve vennootschappen, en mandateert het
kernbestuur om dit op maandelijkse basis op te volgen.
2. In 2019 deden zich inzake volgende erkenningsvoorwaarden geen relevante wijzigingen
voor :
 toetreding tot Oikocredit-be cvba is vrijwillig
 de aandelen scheppen dezelfde rechten en verplichtingen
 de stemming van de vennoten in de AV is democratisch
 bestuurders en commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd
 het uitgekeerde dividend is beperkt. Over 2018 bedroeg dit 0,75%, en ook over 2019
wordt een dividenduitkering van 0,75% aan de Algemene Vergadering voorgesteld.
 het mandaat van bestuurders en commissarissen is niet bezoldigd
 de vennootschap heeft als doel in de behoeften van haar vennoten te voorzien
3. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor
informatieverstrekking aan en opleiding van haar leden.
Op het gebied van de informatieverstrekking werden er in 2019 niet enkel de gebruikelijke
nieuwsbrieven en informatieve mailings verstuurd, maar werd ook een internationale
fairtrade meeting georganiseerd in Gent, met het oog op informatie aan en opleiding van
een geïnteresseerd publiek en potentiële aandeelhouders.
Bovendien bezit Oikocredit België nu twee informatieve interactieve stands waarmee we
aanwezig waren op een 10-tal evenementen doorheen het jaar.
Ook werden opnieuw enkele workshops georganiseerd om een geïnteresseerd publiek van
potentiële aandeelhouders te informeren over de werking van Oikocredit in het algemeen.
Deze benadering zullen we ook de komende jaren aanhouden.
We zullen tevens in ons huishoudelijk reglement opnemen dat we een gedeelte van de
jaarlijkse inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van onze
potentiële leden of het groot publiek.
4. We werden er op gewezen dat de bepaling inzake de weigering of uitsluiting van een
nieuwe vennoot zoals bepaald in artikel 9 van onze statuten niet helemaal conform de
wettelijke bepalingen hieromtrent is. In tegenstelling tot de bepaling in onze statuten,
dienen we wel degelijk een objectieve reden van de voorkomende weigering tot toetreding
of de uitsluiting aan de betrokkene die daarom verzoekt mee te delen.
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We zullen bij de eerstkomende statutenwijziging deze bepaling aanpassen conform de
wettelijke bepalingen, alsook opnemen in ons huishoudelijk reglement.
In dit kader kunnen we melden dat tot op heden nog nooit een toetreding werd geweigerd,
en dat nog nooit een vennoot werd uitgesloten.
De aanpassingen in zowel statuten als huishoudelijk reglement agenderen we op een
buitengewone Algemene Vergadering, oorspronkelijk gepland in mei 2020 maar omwille
van de corona-crisis uitgesteld tot 19 september 2020.
De Raad van Bestuur
23 April 2020

Johan Elsen
Directeur

Directeur
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