Via microfinancieren en microverzekeren helpt BRS om de
levenskwaliteit van de armere bevolking in het Zuiden duurzaam
te verbeteren. Niet alleen met geld, maar vooral met advies en in
dialoog met de betrokken partners.

www.brs.coop

Volg ons op Facebook en YouTube
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Bekijk het prachtige beeldverslag van pottenbakster
Maria Cecilia Valentin Hernandez uit Honduras op
pagina 20 en 21.
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Brief van de voorzitter

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 1818-1888

Onder het motto “Bis repetita placent – Wat herhaald wordt, bevalt’, begin ik deze brief opnieuw met de woorden van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. In 2018 hebben wij de 200ste verjaardag van zijn geboorte uitgebreid gevierd, zowel in België maar ook wereldwijd. Wellicht niet
voor de hand liggend, maar achter deze zin staat een man en ligt een visionair idee die de
wereld hebben veranderd en blijven veranderen.
Solidariteit en coöperatieve inspiratie zijn wat BRS en haar vrijwilligers en sympathisanten
motiveert en inspireert om via microfinancieren en microverzekeren te helpen de levenskwaliteit van de armere bevolking in het Zuiden duurzaam te verbeteren. Niet alleen met geld, maar
met advies en trainingen in dialoog met de partners. Samen met haar structurele partners KBC
en Cera, hield BRS op 24 maart 2018 een strategiedag. Hierbij werd gewerkt rond vier thema’s:
Zuidwerking, Noordwerking, Communicatie en BRS Microfinance Coop. Na boeiende en vruchtbare discussies werden de strategie en de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd.
BRS kan opnieuw terugblikken op een goed gevuld jaar vol activiteiten zowel in het Zuiden
als in het Noorden. Een overzicht van onder meer projectpartners en landen, Microvision de
nieuwste creatie van Microfact, de investeringen van BRS Microfinance Coop, doorleefde getuigenissen van een collega van KBC en BRS, van Maria Cecilia, een pottenbakster en ondernemer
in Honduras, en van Lore, een studente op bezoek in Oeganda, schetsen een beeld van de
Zuidwerking. En er is ook de primeur van de BRS-managementtraining in België.
Met ‘BRS kwam naar je toe’, ‘Breekbaar mooi: jong geweld op Zuidgebreid’ en ‘De nieuwe drive
achter Cera4BRS’ krijg je een smaak van de Noordwerking. Door mensen te informeren over
microfinancieren en microverzekeren maken we duidelijk dat arme mensen in het Zuiden
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Dat ze bekwaam zijn om zelf hun toekomst uit
te bouwen. Hiervoor kunnen wij rekenen op de dynamiek en de passie van Cera4BRS, de vrijwilligerswerking IndeBReS van KBC en de groeiende groep KBC- en CBC-personeelsleden die
zich als vrijwilliger inzetten met hun ervaring en kennis. Samen met het BRS-Instituut vormen
zij een bron van knowhow in bankieren en verzekeren.
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“

“

Waar wij alleen te klein voor zijn,
dat doen we samen

Eind 2016 zag BRS Microfinance Coop het levenslicht. Deze coöperatie is een gezamenlijk
initiatief van BRS vzw, KBC en Cera, die eind 2018 al 17,5 miljoen euro kapitaal inbrachten.
BRS Microfinance Coop investeert via leningen of kapitaal in gespecialiseerde microfinancieringsorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ook particulieren kunnen vennoot
worden. Einde 2018 hadden meer dan 1300 particuliere vennoten ingetekend op een kapitaal
van 4 miljoen euro. Einde 2018 had BRS Microfinance Coop 10 miljoen euro aan uitstaande
leningen bij 11 microfinancieringsorganisaties. Deze instellingen bereiken gezamenlijk
2,1 miljoen klanten.
Meer dan één miljard mensen wereldwijd zijn vennoot van een coöperatie. Zij vormen een ruggengraat in de maatschappij, ondernemen samen en zorgen voor welvaart en welzijn. BRS en
al wie bij BRS actief is, zijn trots deze coöperatieve waarden duurzaam en eigentijds samen te
mogen invullen, zowel in het Noorden als in het Zuiden. De 200ste verjaardag van de geboorte
van een man met een visionair idee is niet alleen een feestelijk moment maar ook een stimulans en inspiratie om verder te schrijven aan dit succesverhaal. Raiffeisen = toekomst!
Voor onze duurzame samenwerking zeg ik jullie allemaal “dikke merci”.

Met coöperatieve groet,

Franky Depickere
voorzitter
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Zuidwerking

Projectpartners en landen
BRS vzw

Ecuador

BRS vzw werkt samen met partners in het Zuiden om de levenskwaliteit van de armere bevolking duurzaam te verbeteren. BRS
vzw geeft steun, niet alleen met geld, maar vooral met coaching
en met trainingen voor de medewerkers van de lokale microfinancieringsinstellingen. In 2018 steunde BRS vzw 13 projecten
in 11 landen.

€

Union El Ejido (UEE) is een nieuwe partnerorganisatie
van BRS. Deze succesvolle coöperatie heeft een jarenlange
ervaring met kredieten aan lokale ondernemers. Ze kunnen bij BRS terecht voor ondersteuning op vlak van audit,
interne controle, marketing en communicatie. BRS werkt
hiervoor samen met SOS Faim.

Projectfinanciering: 208.616 euro
Adviesverlening
842 dagen adviesverlening en vorming (BRS vzw)
190 dagen vorming via Microfact (zie verder)
171.339 euro (inclusief Microfact)
Vorming

Peru

€

Ondersteuning van de activiteiten van SERINSA. SERINSA
ondersteunt MFI’s in Nicaragua, Honduras en El Salvador bij
het aanbieden van microverzekeringen. Door de krachten
van 11 MFI’s te bundelen, konden in 2018 meer dan 80.000
klanten beschermd worden met een microverzekering.

Oeganda

Ontwikkeling en capaciteitsversterking van de overkoepelende spaar- en kredietcoöperatie Ciderural in de Andesregio i.s.m. SOS Faim. Er werd in 2018 verder gewerkt rond
de implementatie van risicobeheer, informatisering en audit.

El Salvador

Nicaragua

€

Versterking van de microfinancieringsinstelling AMC i.s.m.
Trias. Het samenwerkingsakkoord 2017-2019 bestaat uit
begeleiding en advies over nieuwe spaarproducten en de
afronding van het implementatieplan inzake interne audit en
risicobeheer. Verder kan het management en het bestuur van
AMC rekenen op coaching van BRS bij de herstructurering
van AMC.
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Hofokam

€

De MFI Hofokam bereidt zich voor op een belangrijke stap:
een licentie krijgen om ook spaargeld te mobiliseren. Ondertussen zet Hofokam een aantal tussenstappen die de meer dan
15.000 klanten erg appreciëren. De mogelijkheid om voortaan
mobiel te betalen is een instant succes. Het managementteam
krijgt ondersteuning van BRS op vlak van IT, risicobeheer en
productontwikkeling. Dit programma loopt i.s.m. Trias.

Madfa

€

BRS startte in 2017 een samenwerking met de spaar- en kredietcoöperatie Madfa. Deze coöperatie wil haar landbouwkredieten aan kleine boeren en boerengroepen uitbreiden.
BRS werkte in 2018 verder aan de verbetering van de kredietprocessen en een beter coöperatief beheer i.s.m. Trias.

DR Congo

€

€

Ethiopië

Ondersteuning van de mutualiteiten in Kinshasa via CGAT
(Centre de Gestion des Risques et d’Accompagnement
Techniques des Mutuelles de Santé) i.s.m. Christelijke
Mutualiteiten en Wereldsolidariteit.

Burkina Faso

Wasasa is gespecialiseerd in groepsleningen en geeft de mensen de mogelijkheid om veilig te sparen. Met bijna 150.000
klanten heeft Wasasa een belangrijke positieve impact in de
Oromia-regio. Om aan de vraag naar landbouwkredieten te
voldoen, werkt Wasasa nauw samen met BRS en de ngo SOS
Faim. Jan Leyten (KBC) vertelt over zijn positieve ervaring van
de samenwerking met deze dynamische organisatie (pag. 26).

CIF-VIE Burkina
Ondersteuning van de microverzekeraar CIF-VIE Burkina.
CIF-VIE lanceerde een nieuw spaarproduct voor haar leden
met een schoolverzekering. Deze verzekering voorziet in
de betaling van de schoolkosten indien ouders door langdurige ziekte of bij overlijden de schoolkosten niet meer
kunnen betalen. In 2018 ging extra aandacht naar de
opvolging van sociale indicatoren en audit.

Caisse Populaire de Kaya

€

Versterking van de landbouwfinancieringsdiensten van
de Caisse Populaire de Kaya i.s.m. Trias. Rijst en uien zijn
een belangrijke bron van inkomsten in de regio. Dankzij de
samenwerking met BRS zullen de meer dan 2500 ledenboeren betere toegang hebben tot kredieten om deze
gewassen te produceren.

Rwanda
Duterimbere is een microfinancieringsinstelling die zich
focust op ondernemende vrouwen. In 2018 zette BRS haar
adviesverlening verder rond de ontwikkeling van nieuwe
spaarproducten en marketingactiviteiten. Het spaargeld van
de meer dan 40.000 klanten is de voornaamste bron voor de
microkredieten van Duterimbere.

Kameroen
Begeleiding van het managementteam van CamCULL om
het risicobeheer van deze koepel van meer dan 250 coöperaties te verbeteren. De samenwerking ter plaatse werd in
2018 bemoeilijkt door de instabiele politieke situatie. Door
de avondklok en onveiligheid moest CamCCUL een aantal
kantoren sluiten. Maar CamCCUL maakte van de nood een
deugd en zette extra in op online systemen. BRS bood hen
de mogelijkheid om hun eigen Microfact-trainer op te leiden.

Togo

€

Versterking van de spaar- en kredietwerking van UCMECS
voor boerengroepen in Noord-Togo i.s.m. Louvain
Coopération. In deze economisch moeilijke regio is de
coöperatie belangrijk voor haar 5000 kredietnemers en
50.000 spaarders. In 2018 zorgde BRS voor een intensieve
begeleiding om de kredietprocessen en de werking met de
klanten/leden te verbeteren.
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BRS Microfinance Coop
BRS Microfinance Coop investeert via leningen of kapitaal in gespecialiseerde microfinancieringsorganisaties
in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Deze coöperatie is een
gezamenlijk initiatief van BRS vzw, KBC en Cera. Eind 2018
bedroeg hun gezamenlijk kapitaal 17,5 miljoen euro.

Nicaragua – Fundeser

Sinds 27 oktober 2016 kunnen particulieren intekenen op
de coöperatieve A-aandelen. Eind 2018 hadden 1372 vennoten ingetekend op een kapitaal van 3.964.500 euro.

Cambodja – LOLC

Op 31.12.2018 bedroeg het kapitaal van BRS Microfinance
Coop 21.464.500 euro.

Oost-Timor – KIF
Ecuador – Insotec

Indië – Fusion
Guatemala – Vision Fund Guatemala
Ivoorkust – MicroCred Côte d’Ivoire
El Salvador – ASEI
Senegal – MicroCred Senegal
Honduras – PilarH
Mexico – Progresemos

Op 31.12.2018 had BRS Microfinance Coop
10 miljoen euro aan uitstaande leningen.
Deze MFI’s bereiken gezamenlijk 2,1 miljoen klanten.
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’Let your figures talk‘ is de slogan van Microfact. Microfact is een organisatie
van BRS en ADA, een Luxemburgse ngo. Microfinancieringsinstellingen
kunnen bij Microfact terecht voor expertise om hun cijfers beter te
evalueren en hierover transparant te communiceren met iedereen die bij
de organisatie betrokken is.
Via de website www.microfact.org kun je de Microfact software gratis
downloaden. Daarnaast beschikt Microfact over een netwerk van trainers
die je rechtstreeks kunt boeken.

SAMENWERKING

trainingen

24

landen

739

deelnemers

TRAINING

MICROFACT

LENING

PROJECTFINANCIERING

42

€

ADVIESVERLENING
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BRS-managementtraining
in België
In februari 2018 was het zover. De managementteams
van Ethiopië en Oeganda kregen in België een intensief
trainingsprogramma op maat. Zij apprecieerden de inspirerende
sessies van topmanagers van KBC, CBC en Cera. Niet alleen de
uitwisseling met hun collega’s in België was belangrijk, maar ook
de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de managementteams bleek een voltreffer.
In april 2018 waren onze Franstalige partnerorganisaties uit
Burkina Faso, Rwanda en Togo te gast. Ondanks de verschillen
in afstand en schaalgrootte zagen we ook hier weer dat uitwisseling mensen samenbrengt en partnerschappen versterkt. Van
deze vorming maakten we een korte videoreportage die je kunt
bekijken via onderstaande QR-code.
Een traditie lijkt geboren.
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Via microverzekeringen
verandering creëren
Als student wist Tom Geladé al dat een carrière in de
harde financiële wereld niet zijn ultieme droom was.
Hij mocht dan goed zijn met cijfers, werken met mensen gaf hem meer voldoening. Bij KBC Verzekeringen
evolueerde hij van analyse naar coaching en kwam
zo bij BRS terecht. Eerst als vrijwilliger, later als volwaardig teamlid, meer bepaald projectcoördinator
Microverzekeringen. Een weloverwogen keuze, vanuit
de diepe overtuiging dat wat BRS doet echt werkt.

Dit wil ik doen!
“De participatieve manier waarop BRS organisaties in
het Zuiden coacht, overtuigde me al bij mijn eerste
vrijwilligersopdracht. In dialoog gaan met de partners, goed
luisteren naar hen, je kennis en ervaring afstemmen op hun
context, dat werkt. Toen ik zag dat BRS een vacature had voor
projectcoördinator Microverzekeringen wist ik meteen: dit
wil ik doen!

Groot verschil, weinig zichtbaar

Samenwerking

Met microverzekeringen kun je echt een verschil maken in
het Zuiden. Wanneer de kostwinner ziek wordt of er sterft
iemand in het gezin, voorkomt een verzekering dat mensen in een spiraal van armoede belanden.

Vanuit deze visie op microverzekeringen willen we niet
enkel met verzekeraars samenwerken, maar ook met
microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Die zijn trouwens
zelf vaak vragende partij voor ondersteuning op vlak van
verzekeringen. Een samenwerking met hen is een stap in
de richting van een geïntegreerd bankverzekeringsmodel,
zoals wij dat hier kennen.

De grote uitdaging blijft om het verhaal van microverzekeringen naar buiten te brengen. In tegenstelling tot microkredieten, die ondernemers duidelijk kansen geven om
te groeien, is het effect van een verzekering minder zichtbaar. Een verzekering sluit je af voor het geval dat, voor als
je een tegenslag hebt. En hopelijk gebeurt er niets en heb
je die verzekering niet nodig. Voor mensen met een laag
inkomen is het niet vanzelfsprekend om te investeren in
een risico dat zich misschien nooit voordoet.

“BRS wil organisaties in het Zuiden
niet aanzetten om zoveel mogelijk
verzekeringen te verkopen. Wij denken
liever in termen van bescherming.”

Meer dan verzekeringen
BRS wil organisaties in het Zuiden dan ook niet aanzetten
om zoveel mogelijk verzekeringen te verkopen. Wij denken
liever in termen van bescherming: wat heeft de klant nodig
om zich zo goed mogelijk te beschermen? Daarbij zien we
een microverzekering niet als een op zichzelf staand product, maar als onderdeel van een pakket beschermende
maatregelen. Microkredieten en spaargeld horen daar ook
bij. Zij geven de klant meer armslag en helpen om kleine
tegenslagen te overbruggen. Terwijl een verzekering zinvol
is voor de grotere risico’s. En ook preventie past in dit rijtje.

Een voorbeeld hiervan vinden we in Centraal-Amerika,
een regio met veel aardbevingen, overstromingen en
geweld. Heel weinig mensen met een laag inkomen zijn
er verzekerd tegen deze risico’s. Daarom hebben een aantal MFI’s hun krachten gebundeld en Serinsa opgericht.
Serinsa ondersteunt haar leden bij de verkoop van verzekeringen, door opleiding en door marktonderzoek dat
toelaat de producten af te stemmen op de noden van
kleine boeren. Serinsa onderhandelt ook namens de hele
groep met de verzekeraars. Zo staan ze sterker om hun
belangen te verdedigen. BRS gelooft in dit model en steunt
deze ontwikkeling.

Gelukkig
Ik geloof echt dat we door het versterken van organisaties
die met microverzekeringen werken, verandering creëren.
Ook daarom doe ik mijn job bij BRS zo graag. Naast het perfecte evenwicht tussen cijferwerk en coaching, vind ik hier
ook zingeving: de kans om binnen mijn mogelijkheden iets
te betekenen voor de wereld. Ik ben echt heel gelukkig in
mijn job. En mee daardoor gelukkig in het leven!”
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Maria Cecilia, pottenbakster
en ondernemer
Dit is Maria Cecilia Valentin Hernandez uit Honduras,
pottenbakster en klant bij de microfinancieringsinstelling
PilarH. Ze is 46 en woont met haar man en drie kinderen
in La Esperanza. Dat betekent ‘hoop’.
En hoop is er.
Maria Cecilia heeft een eigen, bloeiende zaak. Met veel
creativiteit en hard werken zorgt ze voor een inkomen voor
haar gezin, en bouwt ze aan een betere toekomst voor
haar kinderen.
PilarH geeft haar daarbij een duwtje in de rug, en met een
lening van 1 miljoen dollar geeft BRS Microfinance Coop op
haar beurt een duwtje aan PilarH.
De familie van Maria Cecilia geeft het ambacht van
pottenbakken van generatie op generatie door. Als klein
meisje helpt Maria Cecilia haar moeder bij het maken van de
klei, het schuren van de kruiken en het aanslepen van water.
Op haar twaalfde kent ze alle kneepjes van het vak. Haar
handen kennen de vormen, ze beheerst het bakproces en
het polijsten gaat vanzelf. Haar creativiteit leeft ze uit bij het
aanbrengen van versieringen en motieven.

In 2006 start Maria Cecilia een eigen zaak, in
een aanbouw aan haar huis. De potten en
kruiken die ze maakt, verkoopt ze aan toeristen
die La Esperanza bezoeken. En op de lokale
markten in de dorpen in de buurt, want ook de
mensen van Honduras willen haar producten.
Tien jaar later klopt Maria Cecilia aan bij
microfinancieringsinstelling PilarH. Ze kent de
organisatie via haar man. Hij heeft daar een
landbouwkrediet lopen, waarvoor zij borg
staat. Of ook zij een microkrediet kan krijgen
om haar zaak uit te bouwen?

Samen met twee andere pottenbaksters, Juana en Victoria, vraagt
Maria Cecilia haar eerste krediet aan.
Haar collega’s stellen zich garant voor
haar en vice versa. Concreet betekent
dit dat de vrouwen borg staan om
elkaars lening af te betalen als er
terugbetalingsproblemen zouden zijn.

Als microfinancieringsinstelling biedt
PilarH kredieten aan. Daarnaast heeft
de organisatie een apart luik voor
sociale dienstverlening. Hier krijgt
Maria Cecilia technische assistentie
om haar zaak verder uit te bouwen.
Dat begint met het opbouwen
van financiële geletterdheid. Maria
Cecilia leert hoe ze een boekhouding
opstelt en haar terugbetalingen plant.
Daarnaast leert ze verkooptechnieken
en eenvoudige marketing. Zo wordt
ze, naast een ervaren pottenbakster,
een deskundige zakenvrouw.

Met het extra geld
krediet, een paar
bouwt Maria Cecilia
uit. Ze koopt extra
produceert meer.

van haar microhonderd euro,
haar zaak verder
grondstoffen en

Haar pottenbakkerij groeit.

De pottenbakkerij is ondertussen een bloeiende
onderneming. Maria Cecilia is gelukkig met haar
werk. Ze maakt mooie spullen waar ze trots op
is, en ze kan hiermee haar familie onderhouden.
Dankzij haar werk kunnen haar kinderen later
studeren en krijgen ze betere kansen.
Maria Cecilia is een trouwe klant van PilarH. Omdat
ze haar kredieten stipt afbetaalt, krijgt ze steeds
nieuwe en grotere leningen.
En niet alleen zij. In 2018 kende BRS aan PilarH een
lening toe van een miljoen dollar. Hiermee kunnen
heel wat Maria Cecilia’s in de toekomst een beter
leven opbouwen.

Door de ogen van Lore:
groepskredieten in Oeganda
Augustus 2018, Fort Portal.
Tv-journalist en documentairemaker Chris Michel maakt een
reportage over de werking van
groepskredieten. De gids van dienst
is studente Lore Beckers die aan
de KU Leuven de opleiding Advanced Master Cultural Anthropology
and Development Studies volgt.
Lore is dan al enkele maanden in
Oeganda voor haar eindverhandeling bij de microfinancierings-

instelling Hofokam, een organisatie
waarmee BRS al tien jaar samenwerkt. Lore toont niet alleen de
succesverhalen, maar gaat ook op
zoek naar de verbeterpunten in het
systeem van groepskredieten.
Je kunt deze reportage bekijken op
de BRS-website. Met dank aan Chris,
Lore en het hele Hofokam-team voor
hun enthousiaste en vrijwillige inzet!
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Microvision: dromen
vertalen in cijfers
Microvision. Zo heet de nieuwste creatie
van Microfact.
Microfact is een initiatief van BRS
en de Luxemburgse ngo ADA, dat
werkinstrumenten ontwikkelt voor microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen. Met Microvision lanceren ze een
planningsinstrument.
Op een piloottraining in november werd
deze nieuwe tool voorgelegd aan praktijkmensen uit maar liefst twaalf verschillende
landen. De Amerikaan Chuck Waterfield,
een grote meneer als het gaat over microfinanciering en financiële projectie, was er
ook bij. Net als Oricel Caminero, microfinancieringsconsultant in Latijns-Amerika,
en Johan Serré, nieuwe KBC-vrijwilliger
voor BRS.

De behoefte aan eenvoud

Eenvoud werkt

Chuck: “Jaren geleden ontwikkelde ik Microfin,
planningssoftware voor microfinancieringsinstellingen
(MFI’s). Dat was een heel precies, maar complex en
tijdrovend instrument, en daardoor vooral geschikt voor
grotere organisaties. De tool die BRS samen met ADA
ontwikkeld heeft, laat toe op een meer eenvoudige en
snellere manier gegevens te verzamelen om een projectie te
maken in de toekomst.”

Johan: “Als nieuwe vrijwilliger heb ik geen ervaring met de
instrumenten die Microfact aanbiedt, maar ik stel vast dat
Microvision zeker niet onderdoet voor de professionele
tools die ik bij de bank gebruik. De basis is een eenvoudige
Excel sheet, maar het is een logisch en handig instrument,
met voldoende gedetailleerde output.”

Oricel: “Daarmee komt Microvision tegemoet aan een
grote behoefte van heel wat kleinere MFI’s met beperkte
middelen. Want met een realistische projectie van hun
resultaten in de toekomst kunnen ze een gefundeerd
zakenplan opstellen, een strategische planning uitwerken
en operationeel maken.”

“Microvision biedt MFI’s kansen om
professioneler te werken en van onderuit
een leefbare economie uit de grond
te stampen.”

Niet meer met de natte vinger
Chuck: “Planning is cruciaal. Maar helaas gebeurt dat bij
heel wat MFI’s nogal rudimentair, eerder op basis van aanvoelen dan met degelijke gegevens. Met dit nieuwe instrument kunnen ze die precieze gegevens wel verzamelen. En
zo hun prijzen evalueren, zicht krijgen op de hoeveelheid
cash die ze nodig hebben om nieuwe klanten tevreden te
stellen en op de reserves die noodzakelijk zijn voor onvoorziene tegenvallers.”

Oricel: “Het is ook heel gebruiksvriendelijk, en bovendien
gratis beschikbaar op de website van Microfact. Je kunt bijkomende ondersteuning krijgen via een consultant.”

Dromen rendabel maken
Johan: “En die ondersteuning gaat verder dan het
toelichten van de software. Mensen worden ook begeleid
in het maken van de juiste strategische keuzes. Ga je personeel aanwerven? Of ben je op zoek naar extra fondsen?
Deze tool helpt je om te bekijken of je beslissingen in de
toekomst rendabel zijn. Het biedt MFI’s kansen om professioneler te werken en van onderuit een leefbare economie
uit de grond te stampen.”
Oricel: “Ik weet zeker dat veel microfinancieringsinstellingen
deze nieuwe tool zullen gebruiken. Omdat Microvision
hen helpt om hun dromen en hoop te vertalen in cijfers
en getallen.”

En tot slot: het hart
Chuck: “Op die manier kunnen ze ook hun sociale missie
beter waarmaken. Dat vind ik heel belangrijk. Mijn hart ligt
nog altijd bij microfinanciering, en wat BRS en Microfact
doen, vind ik heel inspirerend. Omdat het niet gaat over
winst maken, maar over duurzaamheid. Deze samenwerking met gelijkgestemden maakt me echt heel gelukkig.”
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Individueel krediet geeft
boeren extra groeikansen
Voor KBC-medewerker Jan Leyten draait zijn job om
veel meer dan cijfers en analyses. Wanneer hij als landbouweconoom plaatselijke KBC-kantoren ondersteunt
bij het behandelen van land- en tuinbouwdossiers,
doet hij dat vanuit een grote voeling met het boerenbedrijf. Als kleinzoon van een boer en zoon van
een bio-ingenieur, zit landbouw hem in de genen.
En in het hart!

Het oudste beroep ter wereld
“Landbouw is de basis van alles. Daarom boeit het mij zo.
Boeren zorgen voor de primaire productie van voeding en
oefenen daarmee het oudste beroep ter wereld uit. Toen BRS
mij vroeg om als vrijwilliger ondersteuning te bieden aan
Wasasa, een microfinancieringsinstelling in Ethiopië die zich
richt op landbouwers, zei ik meteen ja.

Op vraag van de boeren zelf

Niet te veel, niet te weinig

Samen met Paul Vanschoonlandt, jarenlang mijn collega bij
KBC, ben ik begin juli een week naar Addis Abeba gegaan.
Het doel van onze missie: ondersteuning bieden bij de uitbouw van individuele kredietverlening aan landbouwers.

Correcte financiering is heel belangrijk bij individuele
leningen. Als je te veel leent, zadel je boeren op met een
grote schuldenlast. Als je te weinig financiert, kunnen ze
niet rendabel werken. Net als de banken bij ons hebben
microfinancieringsinstellingen hierin een grote verantwoordelijkheid.

Wasasa heeft bijna 20 jaar ervaring met het verstrekken van
groepskredieten. Hierin zijn ze toonaangevend in Afrika. De
organisatie wil nu ook tegemoetkomen aan de vraag van
haar boeren naar individuele kredieten, die hen extra groeikansen bieden. Maar omdat Wasasa werkt met arme landbouwers die geen materiële waarborg kunnen voorleggen,
is dat niet vanzelfsprekend. Daarom startte de microfinancieringsinstelling een tijd geleden met een proefproject.

Een grote stap vooruit
Bij onze komst in juli liepen er een tiental individuele kredieten van 8800 birr (270 euro) per hectare. Dat geld mag
alleen gebruikt worden voor landbouwactiviteiten. Aan
Paul en mij om, samen met Wasasa en de boeren zelf, de
eerste stappen in dit project te evalueren en bij te sturen
waar nodig.
Gesprekken met de landbouwers maakten snel duidelijk dat deze individuele microkredieten hun leven fel
verbeteren. Het laat hen toe zaad en meststoffen van goede kwaliteit te kopen. Dat verhoogt de opbrengst van hun
oogst en doet hun inkomen stijgen. Een van de landbouwers vertelde me dat hij zijn kinderen nu naar school kan
sturen, de oudste zelfs naar de universiteit. En dat dankzij
het extra inkomen dat dit individuele krediet hem geeft.

Om de kredietbeslissers van Wasasa te helpen de draagkracht van de landbouwers correct in te schatten, werken
Paul en ik nu aan een instrument dat zoveel mogelijke
gegevens bundelt. Met dit gedetailleerde overzicht van
bewerkte oppervlakte, soorten teelt, gebruikte materialen,
koop- en verkoopsprijzen, … krijgen de medewerkers zicht
op de terugbetalingskansen en kunnen ze verantwoorde
beslissingen nemen.

“Individueel krediet geeft boeren
extra groeikansen!”

Waar het echt om draait
Voor mij was het de eerste keer dat ik met Afrikaanse boeren
praatte. Het trof me dat zij eigenlijk net dezelfde beslommeringen hebben als wij en dezelfde dromen: ze willen vooruit
in het leven en een betere toekomst voor hun kinderen.
Dat je met een relatief kleine inspanning helpt om dit te
realiseren, motiveert mij om mee mijn schouders onder dit
project te zetten. En ik hoop dat Wasasa dit proefproject
snel kan uitbreiden, want het helpt de boeren echt vooruit.
En daar draait het tenslotte om: dat je als bank je klanten
ondersteunt en een beter leven geeft.”
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Noordwerking

BRS kwam naar je toe

Zuidgebreid
De twee Zuidgebreid-avonden hadden dit jaar veel succes. Zowel de avond in
Leuven als in het Concertgebouw in Brugge waren volzet.
Wat als studenten voor hun thesis een eigen bedrijf opstarten? Hoe evalueert
een Rwandese studente de economische evolutie in haar regio? Hoe werkt een
BRS-team samen in El Salvador? En wat is de link tussen West-Vlaamse boeren
met een mutualiteit in Congo? Op deze en andere vragen kregen de deelnemers
een deskundig, persoonlijk en soms ook ontroerend antwoord. Dat de groep
Vilify voor de juiste muzikale sfeer zorgde, maakte beide avonden onvergetelijk.
Het interview met deze jonge groep lees je op pagina 32.
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KBC-acties ten voordele van BRS
Samen met de collega’s genieten van een uitgebreid fairtradeontbijt? In 2018 schoven opnieuw 2000 KBC-collega’s aan
bij het grootste ontbijt van het jaar. Op het personeelsevent
‘Samen’ in Mechelen, lieten 2000 collega’s het BRS-Rad draaien.
De KBC-Quiz was opnieuw een schot in de roos met bijna 80
deelnemende teams. De kerstperiode was een perfecte afsluiter
met de kerstmarkt in Namen en de kerstradio in Leuven. De
organisator Santa Claes mocht zijn idool Jean Bosco Safari
interviewen en afsluiten met het ondertussen bekende BRS-lied
‘It’s not about big money’.

BRS Microfinance Coop
Investeren met BRS Microfinance Coop is kansen geven
aan ondernemende mensen in het Zuiden. Die mensen
kregen dit jaar letterlijk een gezicht: de koffieboer uit
Honduras, de boerin die pindanoten produceert of de
naaister uit Oeganda. Zij zijn de ondernemers die dankzij
een microkrediet extra ondersteuning krijgen om van
hun zaak een succes te maken. Op de beurs Inside in
Gent, kon je letterlijk met hen een kopje koffie drinken.

Waar kon je ons vinden?
Heb je BRS in 2018 nergens gezien? Dan was
je waarschijnlijk niet aanwezig op de CeraVennotenontmoetingen? Je had BRS ook kunnen
ontmoeten op het event over Ethisch Beleggen
van Bizzclub, de Cera-Ontmoetingsdag, de BRSstand tijdens de Algemene Vergadering van Cera
of het grote straatfeest ‘Leuven Fieëst’.
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Breekbaar mooi:
jong geweld
op Zuidgebreid
Vilify is een Belgische popband die
naar eigen zeggen ’eclectic post
harbor rock with sniffels of grey juice
and borderline‘ brengt. Wat dat precies betekent, weet niemand. Zeker
is dat Vilify mooie nummers maakt,
met uitgesproken baslijnen, een stevige lading elektronica en een solide,
intieme stem.

Wie zijn ze?
Michiel, Toon en Daan zijn drie vrienden
uit Bornem die in het leven heel wat met
elkaar delen, niet in het minst hun liefde
voor muziek.
Michiel Van Acoleyen (25): bas
Daan De Bock (25): gitaar en elektronica
Toon Verheyden (25): gitaar en zang

Waar ken je ze van?

Zuidgebreid: stress en complimenten

In 2017 selecteerde De Nieuwe Lichting van Studio Brussel
Vilify als veelbelovend talent.

Toon: “Het was een stevige uitdaging om op Zuidgebreid
onze eigen versie van het BRS-lied te brengen. Ik was echt
zenuwachtig. Maar dat viel helemaal weg toen ik op het
einde het verhaal van de Rwandese onderneemster hoorde.
Heel pakkend was dat.”

Op de Zuidgebreid-avonden van BRS brachten ze het
voorbije jaar een aantal eigen nummers en een heel eigen
versie van ‘It’s not about big money’, het BRS-lied dat
Jean Bosco Safari creëerde.

Van je vrienden moet je het hebben

Daan: “Ons optreden op Zuidgebreid in Leuven was mijn
meest stressvolle ooit! Mijn schoonfamilie in spe kent BRS en
ze kwamen met zijn allen kijken. Dat voelde als een vuurdoop!”

“Toon, dat is eigenlijk ‘de Ed Sheeran van den Aldi’”.

Michiel: “Zelf vond ik de verhalen van de KBC-medewerkers die
betrokken zijn bij wat BRS doet heel boeiend. En op de receptie achteraf heb ik met heel wat interessante mensen gepraat.”

“Michiel is de enige zonder microfoon. Bewust. Zijn stem klinkt
zo monotoon dat je er depressief van wordt.”

Toon: “Daar hebben we trouwens ook veel complimenten
gekregen. Altijd leuk!”

“Als je Daan twee keer per dag eten geeft en proper wast, vormt
hij geen gevaar voor de publieke gezondheid.”

Zin in meer?

Dit zeggen de bandleden over elkaar:

“Als je kijkt naar wat BRS doet,
begrijp je dat een klein bedrag
veel kan betekenen.“

It’s not about big money
Daan: “Het BRS-lied is niet meteen onze muziekstijl, maar de
warmte van het lied sprak ons erg aan. Ik moet wel toegeven
dat ik lang gedacht heb dat het over the city of Mozambique
ging. Dat bleek later the city of mozaïek te zijn.”
Toon: “Het idee achter het lied, dat microfinanciering ‘not
about big money’ gaat, vind ik heel tof. Als je kijkt naar
wat BRS doet, begrijp je dat je met een klein bedrag veel
kunt veranderen.”
Michiel: “Ook muzikaal is het een optimistisch nummer. Ik
kende BRS en wilde graag iets voor hen doen. Toen ik in 2014
met enkele medestudenten Sénergie oprichtte, een bedrijf
dat met kleine en betaalbare zonnesysteempjes zorgt voor
elektriciteit in landelijke gebieden in Senegal, heeft BRS ons
ondersteund met hun netwerk van contacten. Vanuit die ervaring geloof ik heel erg in wat BRS doet.”

Toon: “Nu ik BRS ken, overweeg ik om een aandeel te kopen
in BRS Microfinance Coop. Omdat ik echt wel achter het concept van microfinanciering sta.”
Daan: “Ik ben benieuwd geworden naar wat BRS doet. Ik denk
dat ik nog wel eens naar een Zuidgebreid ga.”
Michiel: “Ik ga zeker nog langs. Zo blijf ik betrokken bij de projecten van BRS en wat ze doen.”

En de toekomst van Vilify?
Daan: “The sky is the limit! Nu onze jongensdroom om op
de radio gespeeld te worden, is uitgekomen, wordt het
uitbrengen van onze eerste ep de nieuwe uitdaging.”
Toon: “Zodat we later aan onze kleinkinderen kunnen zeggen:
‘Kijk, dit heeft den bompa gemaakt!’”
Wordt het straks big money voor Vilify?

https://www.facebook.com/vilifymusic/
https://vi.be/vilify
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De nieuwe drive achter Cera4BRS
Vrijwilligers zijn voor de werking van BRS cruciaal. Op 7 juni 2018 beslisten de vrijwilligers van Cera4BRS om de fakkel
door te geven aan een nieuwe groep vrijwilligers om BRS bij de vennoten van Cera te promoten. Een oproep bij de
vrijwilligers van de 45 Regionale Adviesraden bij Cera, had een onverhoopt succes. BRS kan voortaan rekenen op niet
minder dan 72 nieuwe ambassadeurs. Diny, Thibault, Wouter, Etienne en Nicole vertellen waarom zij met veel enthousiasme de BRS-pet in hun adviesraad dragen.

Diny Engelen

Thibault Moraine

Wouter Van Geyte

Graag, met veel plezier en met
volle toewijding, wil ik het BRSambassadeurschap op mij nemen. Een
van mijn motivaties is het streven naar
eerlijke handel waarbij mensen zich
kunnen ontplooien en nuttig maken.
Uit mijn ervaring en aangesterkt
door mijn studieachtergrond, ben
ik ervan overtuigd dat mensen zich
gelukkiger voelen als ze op een nuttige
manier zelf in hun levensonderhoud
kunnen voorzien.

Wat mij motiveert bij de aanpak van
BRS, is dat ik volledig overtuigd ben van
de doeltreffendheid van microkredieten
en van de concrete impact ervan op het
leven van mensen.

Als Cera-vennoot en RAR-lid vond
ik het niet alleen belangrijk om
maatschappelijke projecten te kunnen
helpen ondersteunen in eigen streek
of eigen land, maar ook in het Zuiden.
Dankzij
microfinanciering
kunnen
mensen in het Zuiden een deel van
hun droom verwezenlijken, zonder
hun eigenwaarde te verliezen. Daarom
draag ik BRS een warm hart toe: het
Zuiden sterker maken, met kleine
positieve initiatieven.

Als je mensen met weinig middelen
de mogelijkheid biedt om een
economische activiteit te ontwikkelen,
kunnen ze zichzelf ook ontwikkelen,
voor hun gezin zorgen en bijdragen aan
het welzijn van de hele gemeenschap.
Vaak is er niet veel nodig, aangezien de
mensen ter plaatse al veel knowhow
en energie hebben. Het enige wat ze
missen is dat kleine duwtje in de rug om
alles in beweging te zetten.
Ik vind het boeiend om achter de
schermen te werken en te begrijpen hoe
een organisatie die op dit gebied actief
is, functioneert. Als ik bovendien op
mijn niveau mijn steentje kan bijdragen,
ben ik helemaal tevreden.
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Etienne Feyaerts

Nicole Liefooghe

BRS biedt de nodige middelen waardoor
de mensen met behoud van hun
eigenwaarde, een eerlijke kans krijgen
om aan de armoede te ontsnappen.

Ik draag BRS een warm hart toe. Als
zelfstandig ondernemer vind ik het
positief dat BRS de mensen in het
Zuiden de kans geeft om hun dromen
waar te maken, door het organiseren
van vorming en ondersteuning, en het
financieren van hun projecten door
middel van een microkrediet.

Met de steun van BRS kunnen de
kredietnemers de nodige economische
activiteiten ontwikkelen om een betere
toekomst op te bouwen in eigen land.

Maar wat vooral belangrijk is, is dat het
initiatief vanuit henzelf komt. Iets wat je
zelf opbouwt, heeft zoveel meer waarde.
Dat BRS uit een familie van bankieren en
coöperatief ondernemen komt, is zeker
een pluspunt want: wat je alleen doet,
doe je goed, wat je samen doet, gaat
zoveel beter.
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BRS vzw

BRS-partners in Europa
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Raad van Bestuur BRS vzw

Zittend van links naar rechts
• Franky Depickere
• Koen Van der Steen
• Matthieu Vanhove
• Guido Poffé

Staand van links naar rechts
• Lut Vettenburg
• Lieven Boone
• Alain Baeck
• Annemie Verhaevert
• Frederik Goegebeur
• Vic Van de Moortel
• Jean Masscheleyn
• Stephan Olaerts

Ontbreken op de foto
• Marc Daems
• Philippe Matthijs
• Frans Rymenams (lid tot 31.05.2018)
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BRS-Team

Zittend van links naar rechts
• Mariette Van Eyken
• Matthieu Vanhove
• Ann Alexander
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Staand van links naar rechts
• Vincent Monnart
• Jarek Chuchla
• Tom Geladé
• Kurt Van den Neste
• Tine Noseda
• Kurt Moors

BRS-Instituut

Zittend van links naar rechts
• Lieve Meganck
• Marc Bautmans
• Patricia Hollinger

Staand van links naar rechts
• Eric De Vos
• Hugo Vleeracker
• Albert Kessler
• Gerry Vanhelmont
• Piet Vandendriessche
• William Brondeel
• Hugo Vanderpooten
• Jacques Morjaen

Ontbreken op de foto
• Philippe Matthijs
• Guido Poffé
• Paul Vanheuverzwijn
• Jacques De Raeymaeker
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Financieel

Balans (in euro)
2018

2017

1.976.745

1.980.247

323.452

323.452

323.452

323.452

1.653.293

1.656.795

39.036

18.161

Handelsvorderingen

38.736

16.405

Overige vorderingen

300

1.756

Geldbeleggingen

0

1.227.568

Liquide middelen

1.611.492

403.859

2.765

7.207

2018

2017

1.976.745

1.980.247

1.925.257

1.937.582

Fondsen van de vereniging

700.000

700.000

Bestemde fondsen

500.000

500.000

Overgedragen resultaat

725.257

737.582

51.487

42.665

51.487

42.665

47.001

29.393

4.486

13.272

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste één jaar

Overlopende rekeningen

Passiva
Eigen vermogen

Schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Leveranciers
Diverse schulden
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Resultatenrekening (in euro)
2018

2017

430.307

423.336

Omzet

111.362

88.492

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies

312.698

315.534

6.247

19.310

467.913

395.471

464.543

391.985

3.370

3.486

25.610

25.682

1.159

46

24.445

25.634

7

2

329

405

329

405

-12.325

53.142

Bedrijfsopbrengsten

Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Diensten en diverse goederen
Andere bedrijfskosten
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten
Andere financiële kosten
Resultaat van het boekjaar
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Toelichting
BALANS
Op afsluitdatum bedraagt het balanstotaal 1.976.745 euro.
Het belangrijkste gedeelte van de activazijde zijn de vlottende activa (1.653.293 euro).
Deze activa omvatten:
•

vorderingen op ten hoogste één jaar (39.036 euro), voornamelijk handelsvorderingen

•

liquide middelen (1.611.492 euro)

•

over te dragen kosten (2.765 euro): ontvangen facturen in de loop van boekjaar 2018 die betrekking hebben op
boekjaar 2019.

De financiële vaste activa (323.452 euro) omvatten de volgende deelnemingen:
•

Cera Beheersmaatschappij (boekwaarde: 248 euro)

•

Almancora Beheersmaatschappij (boekwaarde: 100 euro)

•

Alterfin (boekwaarde: 2.500 euro)

•

Incofin (boekwaarde: 2.604 euro)

•

BRS Microfinance Coop (boekwaarde: 318.000 euro)

Het voornaamste bestanddeel aan de passivazijde is het eigen vermogen (1.925.257 euro) dat in 2018 afneemt met
12.325 euro.
De schulden op ten hoogste één jaar (51.487 euro) omvatten:
•

handelsschulden: ontvangen maar nog niet betaalde facturen over boekjaar 2018 alsook de geraamde nog te
ontvangen facturen met betrekking tot de voorbije boekjaren (47.001 euro)

•

diverse schulden (4.486 euro).
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RESULTATENREKENING
De resultatenrekening sluit met een negatief resultaat van 12.325 euro.
De bedrijfsopbrengsten omvatten in hoofdzaak:
•

bruto opbrengsten tombola’s van Cera (111.350 euro)

•

giften (312.698 euro).

De brutomarge bedraagt -34.236 euro en is het negatieve saldo van de bedrijfsopbrengsten (430.307 euro) en de diverse
goederen en diensten (464.543 euro).
De diensten en diverse goederen worden aan de volgende kostenplaatsen toegewezen:
•

communicatie: 22.104 euro

•

werkingskosten: 24.628 euro

•

projecten en financiële dienstverlening: 268.329 euro

•

adviesverlening: 65.709 euro

•

vorming: 64.792 euro

•

organisatie en prijzen tombola: 18.982 euro

De andere bedrijfskosten (3.370 euro) betreffen de betaalde patrimoniumtaks alsook de kosten met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en een publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De financiële opbrengsten (25.610 euro) omvatten in hoofdzaak de opbrengsten naar aanleiding van de verkoop van
de Sicav.
De financiële kosten (329 euro) hebben voornamelijk betrekking op kosten voor niet-Europese overschrijvingen en het
bedrijfsrevisorenattest.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
De verplichtingen met betrekking tot reeds goedgekeurde projecten, waarvan de uitvoering en de uitbetaling in de volgende boekjaren zal plaatsvinden, bedragen op afsluitdatum 315.000 euro.
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Steun BRS
Met jouw bijdrage bied je arme mensen in het Zuiden de kans om het
heft in eigen handen te nemen en een toekomst te creëren voor hun gezin.

Je kunt BRS steunen door:

een gift te doen

zelf een activiteit
te organiseren

BRS op te nemen
in je testament via
een (duo)legaat

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
IBAN-nummer: BE07 7300 0700 0766
BIC (swift): KREDBEBB
Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) onderschrijft BRS de ethische code. Daarmee
beloven we dat we op een ethische manier fondsen werven. Je beschikt over het recht op informatie. Dit houdt in dat
de schenkers, medewerkers en personeelsleden ten minste jaarlijks geïnformeerd worden over de besteding van de
verworven fondsen. Dat doen we onder meer via dit jaarverslag. Meer info vind je op www.brs.coop en www.vef-aerf.be.

BRS Microfinance Coop

PilarH – BRS 2.0
BRS werkte in het verleden al intens samen
met de Hondurese microfinancieringsinstelling PilarH. Dat resulteerde in de lancering
van nieuwe spaarproducten en de creatie
van een ondernemingsfonds voor Hondurese jongeren. (Dat fonds bood onder meer
José Osorio, de kunstenaar die vorig jaar
aan het Jozef Vounckplein in Leuven een
mozaïek creëerde, de kans zijn eigen zaak
op te starten.) Toen PilarH stevig op eigen
benen stond, stopte de samenwerking.
De wederzijdse waardering en de contacten
bleven. In 2018 pikten BRS en PilarH de
draad weer op. Dat stemt René Banegas,
CEO van PilarH, erg tevreden.

1000 x 1000

Loyauteit

“PilarH heeft ondertussen 13.000 kredietnemers. Die
kredieten financieren we voor de helft met spaargeld en
eigen middelen. Voor de andere helft gaan we leningen
aan. In 2018 heeft BRS Microfinance Coop ons een lening
toegekend van 1 miljoen dollar, met een looptijd van
drie jaar. Dit extra kapitaal laat ons toe aan 1000 extra
klanten een krediet van 1000 dollar te geven. Zo kunnen
meer mensen met de steun van PilarH hun werk- en
levensomstandigheden verbeteren.

PilarH laat deze landbouwers niet aan hun lot over. Samen
met hen zoeken we naar oplossingen. We passen looptijden
van kredieten aan, herschikken schulden en stemmen onze
producten en operationele activiteiten zoveel mogelijk af
op hun productieproces.

De strijd om te overleven
Het leven in Honduras is niet gemakkelijk. Er is heel veel
criminaliteit en het geweld van de jeugdbendes heeft een
grote impact op de lokale economie.
De landbouwers waarmee PilarH samenwerkt, staan voor
extra uitdagingen. Zo zagen de koffietelers de voorbije
maanden hun inkomen slinken als gevolg van de dalende
koffieprijzen. Dat heeft uiteraard een weerslag op de afbetaling van hun kredieten. Zelfs koffietelers die al jarenlang stipt terugbetalen, geraken in de problemen. Het gaat
soms zover dat ze hun gewassen gewoon op het veld laten
staan omdat ze dan minder verlies lijden dan wanneer ze
deze oogsten.
Ook de kleine boeren die aardappelen en aardbeien
telen, hebben het moeilijk. Vooral door de impact van de
klimaatverandering: overvloedige regens zorgden voor
een kleinere oogst van slechtere kwaliteit. Ook deze boeren proberen te overleven.

De extra middelen van BRS Microfinance Coop geven ons
hierin meer armslag. Want we moeten natuurlijk ook waken
over de financiële gezondheid van onze kredietportefeuille.
Meer en meer financiële instellingen trekken zich terug uit
de landbouwsector. Dat vinden we heel spijtig. Al heeft het
ook een voordeel: het geeft ons de kans het marktaandeel
van PilarH uit te breiden. Met onze loyauteit tegenover de
klanten maken we nu echt een verschil.

“PilarH laat deze landbouwers
niet in de kou staan.”

Elke nieuwe uitdaging is een kans
Net als vroeger gaat de samenwerking met BRS niet
alleen over geld. We bekijken ook hoe we de verkoop kunnen optimaliseren en onze producten verbeteren. Dat
geldt zeker voor de verzekeringen die we sinds enkele
jaren aanbieden. Via BRS hopen we dat luik verder te
professionaliseren zodat we onze klanten de best mogelijke
verzekeringen kunnen aanbieden.
En zo staat PilarH telkens weer voor nieuwe uitdagingen.
Dat is goed, want die doen ons groeien en maken ons
sterker. En daardoor leer ik na 20 jaar nog elke dag iets bij.
Zo heb ik het graag, eerlijk gezegd. En ook daarom houd ik
van PilarH.”
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Financieel

Deugdelijk bestuur
AANDEELHOUDERSCHAP
Het kapitaal van BRS Microfinance Coop is verdeeld in aandelen op naam met een nominale waarde van elk 500 euro
(A-aandeel) of 1.000 euro (C-aandelen).

De particuliere vennoten hebben gezamenlijk een kapitaal
van 3.964.500 euro. Het gemiddelde kapitaal per particuliere
vennoot bedraagt 2.890 euro. De C-aandelen vertegenwoordigen 17.500.000 euro van het totale kapitaal.

Op balansdatum is het aandeelhouderschap van BRS
Microfinance Coop samengesteld uit enerzijds 1372
particuliere vennoten (houders van A-aandelen) en anderzijds Cera cvba, BRS vzw en KBC Bank nv (houders van
C-aandelen).
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De Algemene Vergadering van Aandeelhouders komt jaarlijks bijeen op de tweede woensdag van mei.
In 2018 was dit op 9 mei.
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RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van
Bestuur, die is samengesteld uit minimaal vijf en maximaal
negen leden:
•

minimaal één en maximaal twee bestuurders gekozen
uit de houders van de A-aandelen (bestuurders A);

•

minimaal vier en maximaal zes bestuurders uit de door
de houders van de C-aandelen voorgedragen
kandidaten (bestuurders C);

•

maximaal één externe bestuurder (expert), die al dan
niet vennoot is, vrij gekozen door de Algemene
Vergadering (bestuurder E).

Op 31 december 2018 telde de Raad van Bestuur van
BRS Microfinance Coop zes leden: één bestuurder A, vier
bestuurders C en één bestuurder E.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van
maximaal drie jaar. Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder C is onbeperkt hernieuwbaar. Een mandaat van bestuurder A of E vervalt van
rechtswege na de jaarlijkse Algemene Vergadering van het
negende opeenvolgende bestuursjaar.
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt steeds gekozen uit de bestuurders C.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. Zij hebben
enkel recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het
kader van hun bestuursmandaat.
De Raad van Bestuur treedt op als college. De Raad van
Bestuur vergadert minstens driemaal per jaar. Daarnaast
komt de Raad van Bestuur bijeen telkens dit noodzakelijk of
wenselijk is.

Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de resultaten,
voorstel van resultaatverwerking, opvolging van de werkzaamheden van het Investeringscomité, enz.), behandelde de Raad van Bestuur in boekjaar 2018 onder meer
volgende topics:
•

opvolging investeringen en risicobeheer

•

beslissing tot uitgifte A-aandelen 2018/2019 en
vrijstelling prospectusplicht

•

sociale aspecten van investeringen

•

bespreking kapitaalstructuur

•

raamwerk voor landenlimiet

•

portefeuillebenadering Credendo

•

opvolging bestuursmandaten (voorstel tot
herbenoeming bestuurders en coöptatie van een
nieuwe bestuurder C)

•

politiek inzake waardeverminderingen

•

communicatiestrategie
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De Raad van Bestuur van BRS Microfinance Coop

Zittend van links naar rechts
• Franky Depickere
• Stephan Olaerts
• Matthieu Vanhove
• Maxime Haelterman (Secretaris)

Staand van links naar rechts
• Piet Vandendriessche
• Lieven Boone
• Koen Schrever

De Raad van Bestuur vergaderde vier keer in 2018: op 7 maart, 18 april, 11 september en 28 november.
Daarnaast besliste de Raad van Bestuur in totaal vijf keer over concrete investeringsdossiers en over de coöptatie van
een nieuwe bestuurder C via de procedure van schriftelijke besluitvorming.
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Samenstelling en aanwezigheden Raad van Bestuur

Hoedanigheid

Einde huidige
mandaat

Aanwezigheden

Lieven Boone

Bestuurder A

2019

4

Franky Depickere (voorzitter)

Bestuurder C

2021

3

Stephan Olaerts

Bestuurder C

2021

4

Koen Schrever

Bestuurder C

2021

3

Piet Vandendriessche

Bestuurder E

2019

4

Matthieu Vanhove
(gedelegeerd bestuurder)

Bestuurder C

2021

4

Naam

Op zaterdag 24 maart 2018 kwam
de Raad van Bestuur, uitgebreid
met leden van het BRS-Instituut,
het Investeringscomité van BRS
Microfinance Coop, de personeelskring In de BReS en medewerkers van
BRS en Cera samen om zich te buigen
over de strategie van BRS voor de komende drie jaar. Na een dag van analyse, reflectie en discussie werd de
koers voor de Noord- en de Zuidwerking van BRS vzw en BRS Microfinance
Coop uitgetekend.
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INVESTERINGSCOMITÉ
Er werd een Investeringscomité opgericht, dat zelfstandig
investeringsbeslissingen kan nemen binnen de door de
Raad van Bestuur uitgezette krijtlijnen.
Het Investeringscomité wordt aangesteld door de Raad van
Bestuur en bestaat uit een gekwalificeerd team 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 risico’s op de voet.
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Op balansdatum bestond het Investeringscomité uit
volgende leden:
•
•
•
•

Jan Bergmans
Isabelle Cardinael
Kurt Moors
Piet Vandendriessche

Het mandaat van de leden van het Investeringscomité
is onbezoldigd.

ADVISERENDE ROL VAN INCOFIN INVESTMENT MANAGEMENT
De investeringsportefeuille van BRS Microfinance Coop
wordt geadviseerd door Incofin Investment Management
(Incofin IM). Incofin IM heeft een uitgebreide ervaring met
microfinanciering in internationale markten en het onderhouden van banden met investeerders wereldwijd.

Voor haar werkzaamheden inzake de investeringsdossiers,
die ze aanreikt en opvolgt, ontvangt Incofin IM een vergoeding van BRS Microfinance Coop.

Incofin IM streeft een ‘double bottom line’-aanpak na
en heeft dus aandacht voor zowel financiële als sociale performantie. Incofin IM zorgt, naast de grondige
doorlichting van investeringsdossiers (‘due diligence’), voor
de opvolging van de organisaties in de portefeuille van BRS
Microfinance Coop, conform het investeringsbeleid.

COMMISSARIS
De externe controle wordt uitgeoefend door KPMG
Bedrijfsrevisoren cvba. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft Erik
Clinck aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. Met
ingang vanaf 1 oktober 2018 werd Erik Clinck als vaste
vertegenwoordiger opgevolgd door Olivier Macq.

In boekjaar 2018 ontving KPMG Bedrijfsrevisoren een vergoeding van 10.179 euro (excl. btw) voor de normale controlewerkzaamheden. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.
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Verslag van de Raad van Bestuur
Hierbij brengen wij je verslag uit over het boekjaar 2018 en vragen wij je goedkeuring over de jaarrekening
zoals die werd afgesloten op 31 december 2018. De Raad van Bestuur heeft toezicht gehouden op de
activiteiten van de vennootschap met specifieke aandacht voor haar sociale doelstelling.

ONZE MISSIE
BRS Microfinance Coop streeft een sociaal doel na en heeft
geen oogmerk tot winstmaximalisatie.

De vennootschap realiseert deze doelstelling onder
meer door:

Zij heeft tot doel om duurzame ontwikkelingsinitiatieven
in het Zuiden te bevorderen en in het bijzonder om via
microfinancieren en microverzekeren de toegang tot
financiële diensten te verbeteren voor de armere bevolking
in het Zuiden, om hen op die manier kansen te bieden om
een toekomst voor zichzelf en hun gezin op te bouwen.
Respect, solidariteit en samenwerking zijn kernbegrippen
die BRS Microfinance Coop hierbij ter harte neemt in haar
volledige werking.

•

het toestaan van leningen of borgstellingen, onder om
het even welke vorm en in eender welke valuta aan
microfinancieringsinstellingen (MFI’s), microverzekeraars, landbouworganisaties of andere instellingen die
financiële diensten aanbieden;

•

rechtstreekse en/of onrechtstreekse investeringen in
microfinancieringsinstellingen (MFI’s), microverzekeraars, landbouworganisaties of andere instellingen
die financiële diensten aanbieden;

•

de capaciteit van genoemde organisaties te versterken
dankzij expertise en coaching op vlak van bankieren,
verzekeren en coöperatief beheer.
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2018 IN ‘T KORT
Nadat de portefeuille van investeringen in de loop van 2017
sterk was toegenomen (tot 11,6 miljoen euro), bracht KBC
Bank begin 2018 voor een bijkomend bedrag van 5,3 miljoen euro kapitaal in. Samen met de 0,8 miljoen euro nieuwe
middelen waarvoor particulieren in de loop van 2018 intekenden, steeg het kapitaal tegen eind 2018 tot 21,5 miljoen
euro. Dit moet BRS Microfinance Coop toelaten haar portefeuille verder te diversifiëren.
In 2018 deed BRS Microfinance Coop voor 4,6 miljoen euro
investeringen, waaronder vier leningen aan nieuwe microfinancieringsorganisaties in evenveel nieuwe landen, voor
een totaal bedrag van 3,6 miljoen euro. Er werd eveneens
een bijkomend bedrag geïnvesteerd in een organisatie die
reeds deel uitmaakte van de portefeuille. Anderzijds bereikten enkele leningen hun eindvervaldag (in totaal voor een
bedrag van 4,9 miljoen euro) en werden niet geherfinancierd. Dit was onder meer toe te schrijven aan het feit dat
enkele microfinancieringsorganisaties geen nood aan extra
financiële middelen hadden of dat het verwachte rendement voor een hernieuwing van een lening te laag lag. De
financiële markten zagen immers de indekkingskosten van
vreemde valuta verder toenemen in de loop van 2018, wat
het vinden van investeringen, die aan de rendementsvereisten voldoen, bemoeilijkte.

De portefeuille van BRS Microfinance Coop bestond eind
2018 uit elf leningen aan microfinancieringsorganisaties in
evenveel landen.
In de loop van 2019 zal slechts zo’n 3,0 miljoen euro van
de bestaande investeringen vervallen. BRS Microfinance
Coop verwacht dan ook haar portefeuille verder te kunnen
opbouwen. Bij de realisatie van dit verslag werden reeds
voor 2,7 miljoen euro nieuwe investeringen goedgekeurd,
waarvan de uitwerking in de eerste helft van 2019 verwacht
wordt.
Het resultaat voor boekjaar 2018 bedroeg 272.433 euro.
BRS Microfinance Coop kende geen achterstallige betalingen in 2018. De Nicaraguaanse microfinancieringsorganisatie Fundeser, waarvan de portefeuille microkredieten onder
meer negatief beïnvloed werd door problemen met de koffieoogst begin 2018 en de sociale onrust in het land, vroeg
evenwel een herstructurering aan. Alle betrokken financiers
bespraken samen met het management en het bestuur van
Fundeser de mogelijkheden en werkten op basis daarvan
een gepaste herstructurering uit begin 2019.
In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste aspecten
van het afgelopen boekjaar 2018 van BRS Microfinance
Coop cvba.
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BALANS
Eind 2018 bedroeg het balanstotaal van BRS Microfinance Coop 22,1 miljoen euro, ten opzichte van 15,8 miljoen euro eind
2017. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van kapitaalinbrengen door KBC en particuliere investeerders.
Hierna lichten we de diverse activa- en passivaposten verder toe.
Onderstaande diagram geeft alvast een beeld van de regioverdeling van de uitstaande leningen die BRS Microfinance Coop
verschafte.
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MIO
EURO

Portefeuille

Van de openstaande leningen is 4,3 miljoen euro uitgeleend in US Dollar (USD),
0,6 miljoen euro is uitgeleend in Guatemalteekse Quetzal (GTQ), 1,8 miljoen
euro in Franc CFA (XOF), 0,4 miljoen in
Hondurese Lempira (HNL), 1,4 miljoen
euro in Indiase Rupee (INR) en 1,4 miljoen euro in Mexicaanse Peso (MXN).
Voor de meeste leningen werden alle
interest- en kapitaalstromen ingedekt
tegen wisselkoersrisico’s. Voor de lening
aan Fusion (Indiase Rupee) werden enkel
de kapitaalstromen ingedekt. Het wisselkoersrisico van de leningen in Franc CFA,
dat reeds geruime tijd vastgekoppeld is
aan de euro, werd niet ingedekt.
Eind 2018 werden leningen verstrekt aan
zes microfinancieringsorganisaties in Latijns-Amerika, drie in Azië en twee in Afrika.

Evolutie investeringen
12,0

Bedrag euro (miljoen)

Deze grafiek geeft de samenstelling van
de portefeuille weer op balansdatum
31.12.2018 en maakt de vergelijking met
de portefeuille op 31.12.2017. De totale
investeringsportefeuille van 10,7 miljoen
euro op 31.12.2018 bestaat voornamelijk uit leningen. Enkel het bedrag van
0,6 miljoen euro in andere microfinancefondsen is een kapitaalinvestering.
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Kredieten aan microfinancieringsinstellingen (handelsvorderingen)
Ecuador
Ecuador

ElElSalvador
Salvador

Guatemala
Guatemala

Insotec begon in 1980 als de droom van
zes mensen die met deze ngo kleine
bedrijven wilden ondersteunen. Bijna
40 jaar later is de ngo Insotec nog altijd
trouw aan haar uitgangspunt en verstrekt
leningen aan bijna 15.000 klanten.
Van de 40 miljoen USD aan kredieten
gaat 60% naar landbouwactiviteiten.
BRS Microfinance Coop keurde in 2017
twee leningen van 1 miljoen USD goed
(uitstaand 0,4 miljoen euro). Hiermee
kwam Insotec tegemoet aan de vraag van
750 ondernemers.

Dankzij de lening van 500.000 dollar
kan ASEI bijna 1250 microkredieten
verstrekken aan mensen die dit
voornamelijk gebruiken voor kleine
handelsactiviteiten en landbouw. ASEI
heeft bijna 25.000 klanten. Vier van de
vijf klanten zijn vrouwen die vooral lenen
via groepskredieten. Dit zijn kredieten
waarbij iedereen in de groep garant
staat voor elkaar. De klanten van ASEI
krijgen ook toegang tot kwalitatieve
gezondheidsdiensten. Voor een bijdrage
van 1,5 USD kunnen zij terecht in de ASEI
clinic voor een consultatie. Voor 5 USD
hebben zijn onbeperkte toegang tot deze
diensten.

Vision Fund Guatemala startte in
Chimaltenango als een ngo met als
hoofddoel het leven van kinderen
te verbeteren door de toegang tot
financiële diensten voor hun families die
in armoede leven te versterken. Deze
microfinancieringsinstelling focust met
haar diensten volledig op rurale gebieden.
Ongeveer de helft van de leningen zijn
bestemd voor landbouw en veeteelt.
De kredietportefeuille steeg op één
jaar van 8 miljoen USD naar meer dan
10 miljoen USD. BRS Microfinance Coop
verstrekte een lening van 5,5 miljoen GTQ
(0,6 miljoen euro).

Honduras
Honduras

Mexico
Mexico

Nicaragua
Nicaragua

BRS Microfinance Coop gaf de
goedkeuring voor een lening van 1 miljoen
USD aan PilarH. De helft hiervan werd
opgenomen in 2018. Met deze investering
is de cirkel rond voor BRS. In Honduras is
PilarH een microfinancieringsinstelling
die zich al meer dan 15 jaar inzet om de
ondernemende mensen te begeleiden om
van hun zaak een succes te maken. BRS
vzw heeft PilarH jarenlang mee begeleid
tot de stevige organisatie die ze nu is
(25.000 klanten, 13.000 kredietnemers).
Om haar microkredieten te financieren kan
PilarH voor de helft rekenen op spaargeld
en eigen middelen. De andere helft leent
PilarH. Met de lening van BRS Microfinance
Coop kunnen 1000 kleine ondernemers
aan de slag.

Eind 2018 tekende BRS Microfinance Coop
de overeenkomst met Progresemos voor
een lening van 2 miljoen USD voor drie
jaar. Sinds de start in 2006 is Progresemos
gegroeid tot een organisatie met 120.000
klanten. Naast de typische microkredieten
(53%), kunnen klanten er terecht voor
leningen voor hun KMO en sinds kort ook
voor specifieke landbouwactiviteiten zoals
de productie van suikerriet.

Fundeser biedt financiële diensten aan
familiale boeren. Vanuit haar sterk sociale
visie heeft deze MFI een belangrijke
impact op het leven van de 26.000 klanten
waarvan bijna 48% vrouwen. Na een
eerste kortlopende lening van 2 miljoen
USD keurde BRS Microfinance Coop in
2017 hetzelfde bedrag goed voor drie
jaar. In 2018 zorgden opeenvolgende
calamiteiten, onder meer de slechte
koffieoogst en de sociale onrust in het
land, voor serieuze problemen. Als sociale
investeerder wil BRS Microfinance Coop,
samen met de andere investeerders, alle
kansen geven aan Fundeser om er terug
bovenop te komen.

Ivoorkust
Ivoorkust

Senegal
Senegal

De lening van 1,5 miljoen euro (uitstaand 0,8 miljoen euro)
aan MicroCred Côte d’Ivoire (MCIC) was in 2017 de eerste
lening in Afrika van BRS Microfinance Coop. De meer dan
30.000 kredietnemers kunnen bij deze solide MFI terecht voor
leningen voor hun onderneming. Naast het toekennen van deze
businessleningen van gemiddeld 3700 euro, werkt MCIC samen
met coöperaties van cacaoproducenten.

Met de lening van 1 miljoen euro aan Microcred Senegal (MCS)
kiest BRS Microfinance Coop voor een samenwerking met een
heel stevige organisatie in Afrika. Dankzij een nationaal netwerk
van kantoren kan MCS haar klanten in de kleinste uithoeken van
het land bedienen. MCS hecht veel belang aan de bescherming
van haar klanten waarbij MCS erover waakt dat ze alle informatie
over de lening in een verstaanbare taal geeft. In het geval van
problemen bij terugbetaling zoekt MCS naar oplossingen om een
opeenstapeling van schulden te voorkomen.

Cambodja
Cambodja

Indië
Indië

Oost-Timor
Oost-Timor

Wie LOLC zegt, zegt ‘sociaal’. Deze MFI was
de eerste instelling die in Cambodja het
SMART-certificaat ontving, een erkenning
voor haar inspanningen om het principe
van ‘clients first’ heel actief in de werking
te integreren. Deze organisatie bewijst dat
sterke groei en goede financiële resultaten
kunnen samengaan met een goede
sociale performantie. Met een gemiddelde
groei van bijna 50% per jaar, bereikt LOLC
meer dan 230.000 kredietnemers.

Eind 2017 bezocht koningin Mathilde
de MFI Fusion. Zij was onder de indruk
van de persoonlijke gesprekken met de
ondernemende vrouwen die dankzij
het microkrediet een extra inkomen
konden verwerven. Fusion verstrekt enkel
kredieten aan vrouwen. Sinds 2010 is
deze MFI spectaculair gegroeid en levert
ondertussen financiële diensten aan bijna
700.000 vrouwen. De succesvolle werking
– zowel financieel als sociaal – motiveerde
BRS Microfinance Coop om naast de lening
van 0,8 miljoen euro, een bijkomende
lening van 1 miljoen euro in lokale munt
toe te kennen voor een periode van drie
jaar.

KIF
(Kaebaouk
Investimentu
No
Finansas) is de belangrijkste microfinancieringsinstelling in het land. Zij
verleent microkredieten aan bijna 10.000
klanten. 90% van haar klanten leeft op
het platteland. BRS Microfinance Coop
verstrekte een lening van 1 miljoen USD
(uitstaand eind 2018: 0,4 miljoen euro).
Na een recente woelige periode werkt
dit kleine land gestadig verder aan de
wederopbouw. Een van de kredietnemers
is Bernadette Bian. Ze runt met succes
een bakkerij. Op onze website lees je haar
verhaal.

Het gemiddelde krediet bedraagt iets
minder dan 1000 euro. BRS Microfinance
Coop is dan ook fier om met een lening
van 1,6 miljoen USD (1,4 miljoen euro) in
dit land een bijdrage te kunnen leveren.

Kapitaalparticipaties (financiële vaste activa)
In juni 2016 werd voor een bedrag van 0,6 miljoen euro
euro ingetekend op het kapitaal van Incofin cvso, een
Belgische coöperatie die het lokale ondernemerschap in
ontwikkelingslanden wil ondersteunen door te investeren
in microfinancieringsorganisaties. Incofin cvso heeft een
portefeuille van ongeveer 80 miljoen euro, gespreid over
ongeveer 50 instellingen in circa 30 landen. Ze bereikte
door haar investeringen zo’n 3,5 miljoen ondernemers,
waarvan 76% vrouwen. Jaarlijks stelt Incofin cvso een
dividend voor aan haar aandeelhouders. In 2018 bedroeg
dit dividend 2,5%.
BRS Microfinance Coop houdt daarnaast twee participaties
aan in fondsen die in microfinancieringsinstellingen
investeren. Het betreft fondsen in afbouw, die nog een
beperkte gezamenlijke boekwaarde van 2379 euro
vertegenwoordigen:

uitkeerde. In december 2016 verliep de voorziene duurtijd
van dit fonds. Het werd van rechtswege ontbonden en
is in vereffening gesteld. In anticipatie op de volledige
vereffening werd tot eind december 2018 reeds 95% van
het oorspronkelijke kapitaal terugbetaald. De resterende
boekwaarde bedraagt 2379 euro. Een definitieve
afwikkeling wordt in de komende jaren verwacht.
• Rural Impulse Fund was een USD-fonds van het
gesloten type en had een looptijd tot midden 2017.
Het fonds ging in de loop van 2017 in liquidatie. BRS
Microfinance Coop realiseerde in 2017 een resultaat van
165.566 euro. De investering staat sinds eind 2017 nog
voor 0 euro in de boeken. Mogelijk volgt nog een tweede
(beperkt) bedrag naar aanleiding van de finale afsluiting
van de liquidatie.

• Impulse Microfinance Investment Fund was een EURfonds van het gesloten type, dat over de jaren een dividend

Overige activa
Van de overige activa zijn de liquide middelen de belangrijkste balanspost. De liquide middelen bedroegen 10,3 miljoen
euro op 31 december 2018. Dit bedrag staat nagenoeg volledig uit in euro. Het bedrag aan liquide middelen in USD is
beperkt tot een tegenwaarde van 0,1 miljoen euro.
Om gebruik te kunnen maken van de indekkingsactiviteiten
van MFX Solutions betaalde BRS Microfinance Coop een
terugvorderbaar toetredingsrecht van 0,2 miljoen USD.
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De overlopende rekeningen van het actief bedragen
0,9 miljoen euro en omvatten reeds betaalde over te dragen
verzekeringskosten ter indekking van het landenrisico,
verlopen interesten die betrekking hebben op boekjaar 2018, waarvan de betaling op de eerstvolgende
rentebetalingsdatum in 2019 zal gebeuren en geactiveerde
forward fees.

Eigen vermogen
Kapitaal

De stijging van het kapitaal is toe te schrijven aan:

Het eigen vermogen van BRS Microfinance Coop bedroeg
21,8 miljoen euro op 31 december 2018.

•

de inbreng van 316 particulieren die samen voor
0,8 miljoen euro A-aandelen onderschreven;

•

de inbreng van 5,3 miljoen euro door KBC Bank,
dat intekende op bijkomende C-aandelen, waardoor
haar inbreng op een totaal van 7,5 miljoen euro komt.

Het kapitaal bedroeg 21,5 miljoen euro. Dat is een stijging
met 6,2 miljoen t.o.v. eind 2017.

Aandeel in het kapitaal van BRS Microfinance Coop op 31 december 2018

BRS vzw

1,5%

Cera cvba

45,1%

KBC Bank nv

34,9%

1372
particuliere vennoten

18,5%

BRS Microfinance Coop
cvba

Het geplaatste kapitaal is verdeeld in aandelen op naam met een nominale waarde van elk 500 euro (A-aandeel) of
1000 euro (C-aandelen). Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt 50.000 euro.

Reserves
De wettelijke reserve bedraagt 5000 euro (of 10% van het kapitaal).
Bij goedkeuring van de door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voorgelegde winstverdeling zouden de
beschikbare reserves toenemen met 117.598 euro tot 296.665 euro. Deze reserves worden door de jaren opgebouwd om
toekomstige negatieve resultaten (deels) op te vangen.
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Schulden en overlopende rekeningen
BRS Microfinance Coop heeft eind 2018 voor 290.106 euro
schulden.
Een bedrag van 154.835 euro betreft het door de Raad van
Bestuur voorgestelde dividend dat, mits goedkeuring door
de Algemene Vergadering, zal worden uitgekeerd aan de
vennoten.

De handelsschulden bedragen 44.066 euro.
De overlopende rekeningen van het passief bedragen
91.205 euro en bestaan uit toe te rekenen swapkosten in het
kader van de aangegane wisselkoersindekkingen voor kapitaal- en interestbetalingen en reeds verkregen fees die over
de looptijd van de uitstaande leningen in resultaat zullen
worden genomen.

Buitenbalansverplichtingen
De buitenbalansverplichtingen slaan op de contracten die
betrekking hebben op termijnverrichtingen om de wisselkoersrisico’s op uitstaande leningen aan microfinan-
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cieringsorganisaties in te dekken. Op 31.12.2018 had BRS
Microfinance Coop indekkingsverrichtingen uitstaan voor
een totaal notioneel bedrag van 9,6 miljoen euro.

RESULTATENREKENING
In boekjaar 2018 werd een resultaat gerealiseerd van 272.433 euro. Het resultaat van boekjaar 2017 bedroeg 242.827
euro en werd in belangrijke mate bepaald door een eenmalige meerwaarde op de participatie in Rural Impulse Fund.

Opbrengsten
De belangrijkste opbrengsten van BRS Microfinance Coop
zijn de financiële opbrengsten uit leningen aan microfinancieringsinstellingen.
De leningen brachten 628.680 euro aan interesten op in
2018, na aftrek van de kosten in het kader van de valuta-indekking van hoofdsom en intresten. Daarnaast werden
35.979 euro fee-inkomsten gerealiseerd.

Verder zijn er beperkte overige opbrengsten, die voornamelijk het resultaat zijn van het dividend op de participatie in
Incofin cvso (13.997 euro) en van beperkte voordelige omrekeningsverschillen (13.801 euro).

Kosten
De kosten van BRS Microfinance Coop bestonden in hoofdzaak uit bedrijfskosten en financiële kosten. Deze kunnen
gehergroepeerd worden in kosten die rechtstreeks betrekking hebben op het beheer van de portefeuille en kosten
die meer administratief van aard zijn.
De portefeuille-gerelateerde kosten bestonden uit de
bemiddelings- en beheersvergoeding aan Incofin IM
(143.286 euro) en de verzekeringspremies naar aanleiding van de verzekering van landenrisico’s (153.665 euro).

De administratieve kosten bedroegen samen 21.175 euro.
Daarvan hebben de voornaamste kosten betrekking op vertalingen, wettelijke publicaties, drukwerken en de commissarisvergoeding.
De overige kosten zijn erg beperkt.
De belastingen bedroegen 80.698 euro.
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RESULTAATVERWERKING
Het resultaat van boekjaar 2018 bedraagt 272.433 euro.
Zoals voorheen aangekondigd, wordt, gegeven de aard
van de investeringen en de opstartfase waarin de coöperatie zich bevindt, een belangrijk deel van de winst binnen
de vennootschap gehouden met het oog op de creatie
van een reserve die mogelijke toekomstige negatieve resultaten (deels) kan opvangen.

bedrag van 154.835 euro uit te keren onder de vorm van
dividend. Dit stemt overeen met een percentage van
0,75% van het nominale kapitaal. Het bedrag wordt uitgekeerd pro rata de aanwezigheid van het betrokken kapitaal in de vennootschap en onder afhouding van roerende
voorheffing. Het saldo (117.598 euro) wordt toegevoegd
aan de beschikbare reserve.

De Raad van Bestuur van BRS Microfinance Coop stelt
daarom aan de Algemene Vergadering voor om een

INFORMATIE OVER BELANGRIJKE FEITEN NA BALANSDATUM
In maart 2019 bereikten de kredietverschaffers van Fundeser een akkoord omtrent een herstructurering van de uitstaande leningen. In essentie zullen de bestaande lenin-

gen met 18 maanden verlengd worden om de organisatie
in staat te stellen te herstellen van de ervaren problemen.

SOCIALE PERFORMANTIE
BRS Microfinance Coop investeert in elf microfinancieringsinstellingen in elf verschillende landen. Samen bereiken
deze MFI’s ongeveer 2,1 miljoen klanten. Deze microfinancieringsinstellingen beheren samen een kredietportefeuille
van ongeveer 1.333 miljoen USD.
88% van de kredietnemers over alle MFI’s heen zijn
vrouwen. Het gemiddelde uitstaande krediet bij de
verschillende MFI’s bedraagt 1.948 euro.

Jaarverslag 2018 [ 70 ]

Voor al deze microfinancieringsinstellingen wordt opgevolgd hoe ze scoren op gebied van sociale performantie en
verantwoorde financiering. Deze scores worden bepaald op
basis van de sociale missie, de toegankelijkheid voor alle
klanten, de kwaliteit van de klantendienst, de bescherming
van de klant, het HR-beleid binnen de instelling en de CSR
(corporate social responsibility).

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
Als gevolg van haar activiteiten is BRS Microfinance Coop
hoofdzakelijk onderworpen aan onderstaande risico’s:
• Het marktrisico van BRS Microfinance Coop wordt
onder meer vertegenwoordigd door risico’s eigen
aan de activa waarin BRS Microfinance Coop investeert (hoofdzakelijk microfinancieringsinstellingen en
microverzekeraars), risico’s eigen aan het type investeringen (hoofdzakelijk leningen of kapitaalinvesteringen), en
door risico’s eigen aan de spreiding of concentratie van de
activa en aan de manier waarop BRS Microfinance Coop
zich financiert (kapitaal en schulden). Ook de liquiditeit
van de activa en passiva beïnvloeden het risico voor BRS
Microfinance Coop.
• Het concentratierisico van BRS Microfinance Coop
houdt verband met een grote concentratie van de
investeringen in bepaalde activa of op bepaalde markten.
Enerzijds heeft BRS Microfinance Coop als doel hoofdzakelijk te investeren in de sector van de microfinanciering en
het microverzekeren. De activa zullen dus in deze sector
geconcentreerd zijn. Anderzijds kunnen binnen de betrokken sector zelf concentratierisico’s voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien bepaalde regio’s dezelfde
risico’s in hun microfinancierings- of microverzekeringsactiviteiten ervaren (vb. een regio waarin vele micro-ondernemers actief zijn in eenzelfde sector).
• Het debiteurenrisico van BRS Microfinance Coop kan
omschreven worden als het risico dat een emittent of een
tegenpartij in gebreke blijft en zijn of haar verplichtingen
ten aanzien van BRS Microfinance Coop niet naleeft. BRS
Microfinance Coop investeert in hoofdzaak in microfinancieringsinstellingen. Deze organisaties verstrekken voornamelijk kredieten aan personen die slechts in erg beperkte

mate of veelal geen zekerheden kunnen voorleggen.
Daarnaast investeert BRS Microfinance Coop in microverzekeraars. Deze organisaties verstrekken voornamelijk
microverzekeringen aan de armere bevolking in het
Zuiden. Het valt niet uit te sluiten dat deze organisaties
insolvabel worden, waardoor de investering van BRS
Microfinance Coop in de betrokken organisaties geheel of
ten dele kan verloren gaan.
• Het landenrisico refereert aan het risico op mogelijke wijzigingen in een land die een impact hebben op
het ondernemingsklimaat van dat land (vb. devaluaties
van de nationale munt, wijzigingen in het regelgevende
kader, burgeroorlog, transferverbod van geldmiddelen,
overheidsconfiscaties, …).
• Wisselkoersrisico’s voor BRS Microfinance Coop ontstaan in hoofdzaak indien investeringen in andere valuta
dan de euro worden gedaan. Bewegingen in de wisselkoers ten opzichte van de euro kunnen het resultaat van
BRS Microfinance Coop beïnvloeden.
• Onzekerheid over toekomstige rente-inkomsten en
renterisico houdt voor BRS Microfinance Coop in dat veranderingen in de rentestanden (en aangerekende marges) de financiële positie en de resultaten van BRS Microfinance Coop kunnen beïnvloeden. Dergelijk risico treedt
onder meer op indien door BRS Microfinance Coop verstrekte leningen coupons opleveren of vervallen in een
periode waarin de rentestand (en aangerekende marge)
ongunstig is geëvolueerd, waardoor de opbrengst van een
mogelijke herinvestering van de middelen negatief wordt
beïnvloed. Daarnaast kan er, indien BRS Microfinance Coop
schulden aangaat, een risico ontstaan door een verschil in
vervaldata tussen de rentegevoelige activa en passiva op
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de balans. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de rente die
kan behaald worden onvoldoende is om de kosten van
BRS Microfinance Coop te dekken.

Daarnaast heeft de vennoot onder meer volgende
specifieke risico’s eigen aan het bezit van aandelen BRS
Microfinance Coop:

• De investeringen die BRS Microfinance Coop aangaat
zijn niet courant op een markt verhandelbaar. Dit kan
leiden tot situaties waarin de vennootschap weliswaar solvabel is, maar over te weinig liquide middelen beschikt (om
vb. haar werkings- of financieringskosten tijdig te betalen).
Daarnaast zullen vrijwillige uittredingen en uittredingen
van rechtswege resulteren in een uitgaande kasstroom.
Het aantal uittredingen kan onderhevig zijn aan sterke
schommelingen, wat negatieve repercussies kan hebben
op de liquiditeitspositie van BRS Microfinance Coop.

• De vennoten van BRS Microfinance Coop zullen jaarlijks een dividend ontvangen voor zover en in de mate dat
de Algemene Vergadering beslist tot toekenning van een
dividend. BRS Microfinance Coop is echter niet verplicht
een dividend uit te keren en kan geen dividendpercentage
garanderen.

• BRS Microfinance Coop is onderhevig aan de risico’s
die verbonden zijn aan Incofin IM als adviserende
partner, zoals haar deskundigheid inzake de microfinancieringssector, beschikbaarheid, personeelsverloop, …

• Bij uittreding of uitsluiting heeft de vennoot met A-aandelen recht op een scheidingsaandeel, dat wordt bepaald
als het laagste bedrag van de twee volgende bedragen:
1) nominale waarde van het aandeel en 2) boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van het aandeel op het einde van het boekjaar waarin de vennoot een uittredingsverzoek heeft ingediend, werd uitgesloten of van rechtswege
is uitgetreden.

• Het eventuele verlies van de erkenning als coöperatie
of Ontwikkelingsfonds heeft een impact op het fiscale
statuut van de door BRS Microfinance Coop uitgegeven
aandelen.

• Vennoten kunnen enkel gedurende de eerste zes
maanden van ieder boekjaar (van 1 januari tot 30 juni)
vrijwillig uittreden. De Raad van Bestuur kan uittreding
weigeren in bepaalde gevallen.
•
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De A- en B- aandelen zijn niet overdraagbaar.

RISICOBEHEERSING
De Raad van Bestuur besteedt de nodige aandacht aan de
opvolging van deze risico’s en is van oordeel dat de risico’s
waar mogelijk en gewenst (gedeeltelijk of volledig) afgedekt dienen te worden (onder meer landenrisico en wisselkoersrisico), en/of voldoende beheerst worden door de
toepassing van de in de investeringspolitiek van de vennootschap vastgelegde criteria voor het verstrekken van
kredieten en/of het nemen van kapitaalparticipaties (onder meer concentratierisico, debiteurenrisico).
In het algemeen kan gesteld worden dat BRS Microfinance
Coop haar risico’s spreidt door een gespreide portefeuille
van activa uit te bouwen.
Bij de selectie en de opvolging van investeringen wordt
rekening gehouden met de ondernemingsstrategie, type
en kwaliteit van aangeboden producten, sociale georiënteerdheid van de organisatie, mate waarin de organisatie
coöperatief/participatief georganiseerd is, aandeelhouderschap en governance, capaciteiten van het management en performantie en duurzaamheid. Het landenrisico
wordt ingeschat en doorgaans verzekerd (met franchise
van 10%).

In het investeringsbeleid werden richtlijnen opgenomen
over de invulling van de portefeuille van BRS Microfinance Coop. In een opstartperiode is in de mogelijkheid
voorzien dat nog niet volledig aan alle elementen van het
beleid voldaan is. De richtlijnen zullen in die periode wel
richtinggevend zijn voor de investeringen van BRS Microfinance Coop. In de opstartfase zal BRS Microfinance Coop
extra aandacht besteden aan het beperken van het concentratierisico en voornamelijk investeren in (erg) mature
organisaties en gediversifieerde fondsen.
De richtlijnen voorzien onder meer in volgende regels die
de risicospreiding van BRS Microfinance Coop moet ten
goede komen. De investering in een bepaalde microfinancieringsinstelling dient beperkt te zijn tot 10% van de
totale activa van BRS Microfinance Coop. Daarnaast dient
het totaal aan investeringen per land beperkt te zijn tot
15% van de totale activa van BRS Microfinance Coop.
Als referentie voor totale activa wordt gewerkt met een
totaal actief voor BRS Microfinance Coop op 31 december
2018. Dat totaal bedraagt 22,1 miljoen euro.
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Dit leidt tot volgende verhoudingen voor de hiervoor vermelde richtinggevende limieten:

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE WIJZE WAAROP DE
VENNOOTSCHAP TOEZICHT HOUDT OP DE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR
DE NRC
Wettelijk kader
Artikel 1, §7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot
vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en
van de coöperatieve vennootschappen (hierna: het koninklijk besluit van 8 januari 1962) stelt dat de bestuurders jaarlijks een bijzonder verslag dienen op te maken over de wijze
waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden, in het bijzonder deze bedoeld in paragraaf 1,
6° en 8°, dat in voorkomend geval wordt gevoegd in het jaarverslag.

•

alle vennoten hebben op de Algemene Vergadering
gelijk stemrecht of de statuten voorzien een stemkrachtbeperking voor iedere vennoot tot 10% van de
stemmen

•

de bestuurders en de commissaris worden door de
Algemene Vergadering benoemd

•

het dividend mag niet hoger zijn dan 6%

•

het voornaamste doel van de vennootschap is het
verschaffen van een economisch of sociaal voordeel
aan de vennoten om aan hun beroeps- of persoonlijke
behoeften te voldoen

De erkenningsvoorwaarden zijn:
•

de toetreding van vennoten gebeurt vrijwillig

•

het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd

•

de aandelen scheppen binnen iedere waardecategorie
dezelfde rechten en verplichtingen

•

een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van
haar huidige of potentiële leden of het grote publiek

Bijzonder verslag BRS Microfinance Coop
Overeenkomstig artikel 1, §7 van het koninklijk besluit van
8 januari 1962 brengt de Raad van Bestuur hierbij verslag uit
over de wijze waarop de vennootschap in het boekjaar 2018
toezicht heeft gehouden op de erkenningsvoorwaarden.
Het is nuttig om dit bijzonder verslag samen te lezen met
het volledige jaarverslag van BRS Microfinance Coop over
het boekjaar 2018. In dit jaarverslag wordt dieper ingegaan
op alle facetten van de werking van BRS Microfinance Coop,
met inbegrip van balans, resultatenrekening, toelichting en
de commentaar bij de jaarrekening.
Vrijwillige toetreding

overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij
die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die strijdig zijn met
de belangen van de vennootschap. In geval van weigering
tot toetreding of uitsluiting zal de statutair zaakvoerder de
objectieve redenen van weigering tot toetreding of de uitsluiting meedelen aan de betrokkene die daarom verzoekt.
In 2018 tekenden 316 nieuwe vennoten in op A-aandelen
van BRS Microfinance Coop. Er werden in het voorbije boekjaar geen toetredingen geweigerd en er waren evenmin
uitsluitingen.

De Raad van Bestuur mag noch de toetreding noch de uitsluiting van een vennoot uit speculatieve of willekeurige
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Gelijke rechten en verplichtingen binnen iedere
aandelencategorie

De statuten voorzien een stemkrachtbeperking voor
iedere vennoot tot 10% van de stemmen

Het kapitaal van BRS Microfinance Coop is samengesteld uit
A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen. A-aandelen kunnen
enkel onderschreven worden door natuurlijke personen,
B-aandelen door rechtspersonen die niet in aanmerking
komen voor intekening op C-aandelen en C-aandelen door
Cera cvba, BRS vzw, KBC Bank nv en KBC Pensioenfonds OFP
of hun rechtsopvolgers en de met hen verbonden vennootschappen of rechtspersonen.

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten geeft ieder aandeel recht op één stem, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor zichzelf
en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen, dan één
tiende van de som van de in de Algemene Vergadering aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Binnen elke categorie zijn dezelfde rechten en verplichtingen
verbonden aan de aandelen.

Op de Algemene Vergadering van 9 mei 2018 over het boekjaar 2017 werd het stemrecht conform deze regels toegepast. Dit zal ook het geval zijn op de Algemene Vergadering
van 8 mei 2019 over het boekjaar 2018.

De bestuurders en de commissaris worden door de Algemene Vergadering benoemd
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van
Bestuur samengesteld uit minimaal vijf en maximaal negen
leden, natuurlijke of rechtspersonen. De bestuurders worden
verkozen door de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur telt drie categorieën bestuurders en is
samengesteld uit:
• minimaal één en maximaal twee bestuurders A, die
gekozen worden uit de houders van de A-aandelen
• minimaal vier en maximaal zes bestuurders C die
gekozen worden uit de door de houders van de
C-aandelen voorgedragen kandidaten
• maximaal één bestuurder E (externe bestuurder/expert)
die vrij gekozen wordt door de Algemene Vergadering
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De Raad van Bestuur telt momenteel één bestuurder A, vier
bestuurders C en één bestuurder E.
De namen van de bestuurders en hun hoedanigheden
(bestuurder A, C of E) en hun aanwezigheden op de vergaderingen in 2018, zijn in detail opgenomen in het jaarverslag.

Matig dividend
De dividendpolitiek van BRS Microfinance Coop houdt rekening met de coöperatieve specificiteit van BRS Microfinance
Coop, haar (recurrente) resultaten en haar langetermijndoelstellingen als maatschappelijke investeerder.
Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximaal datgene

zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor
de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt
dit maximaal 6%.
De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering
voor om over het boekjaar 2018 een dividend van 0,75% toe
te kennen.

Het voornaamste doel van de vennootschap is het verschaffen van een economisch of sociaal voordeel aan de vennoten om aan hun beroeps- of persoonlijke behoeften te voldoen
BRS Microfinance Coop is een coöperatie die een sociaal
doel nastreeft. Zij heeft tot doel om duurzame ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te bevorderen. De vennootschap realiseert deze doelstelling door via leningen of
kapitaal te investeren in gespecialiseerde microfinancieringsorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië met als hoofdactiviteit het verstrekken van microkredieten of microverzekeringen.
Meer dan twee miljard mensen in de wereld hebben vandaag geen toegang tot financiële diensten. Dankzij microfinanciering en microverzekeren kunnen mensen sparen, een
krediet opnemen of een verzekering afsluiten. Voor mensen
die in armoede leven is dit meestal een belangrijke stap op
weg naar een beter leven voor zichzelf en hun familie.
Iemand krediet geven, is vertrouwen geven. Bij microfinanciering gaat het om heel wat meer dan geld alleen. Het gaat
niet alleen om kredietwaardigheid, maar ook om menselijke waardigheid, een waardig inkomen, een waardig leven.
Microfinanciering biedt deze mensen met een aangepaste
manier van werken financiële diensten op maat. Deze finan-

ciële dienstverlening laat mensen toe hun eigen economische activiteit op te zetten of uit te breiden en zo zichzelf uit
de armoede te halen. Vooral vrouwen creëren op die manier
een duurzaam inkomen voor zichzelf en hun gezin.
Voor haar vennoten streeft BRS Microfinance Coop een
financieel rendement na, maar ook en vooral een belangrijk
sociaal rendement, dat een beperkende invloed kan hebben
op het financiële rendement. Wie intekent op A-aandelen
van BRS Microfinance Coop doet dit vooral uit interesse voor
een sociaal verantwoorde investering.
Het gemiddelde microkrediet waarmee vele ondernemers in
het Zuiden een economische activiteit opstarten, bedraagt
500 euro. Dit bedrag is meteen ook de prijs van één coöperatief A-aandeel van BRS Microfinance Coop. Met één aandeel
geef je als vennoot een ondernemer in het Zuiden de kans
om zijn lot in eigen handen te nemen en zo zelf een weg uit
armoede te vinden.
Omdat BRS Microfinance Coop een erkend ontwikkelingsfonds is, krijgen particuliere investeerders een belastingvermindering van 5% op hun investering.
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Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.
De bestuurders ontvingen dan ook geen vergoeding voor
de uitoefening van hun bestuursmandaat in 2018.
BRS Microfinance Coop heeft geen controlerende venno-

ten. KPMG Bedrijfsrevisoren is benoemd als commissaris.
Conform de regelgeving wordt de vergoeding voor dit
mandaat voorgelegd aan en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop.

Informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële leden en het grote publiek
BRS Microfinance Coop hecht veel belang aan informatieverstrekking en opleiding en investeert hier sterk in.
De vennoten van BRS Microfinance Coop worden op de
hoogte gehouden van de activiteiten van de vennootschap via de digitale BRS-Nieuwsbrief. Daarnaast ontvangen zij jaarlijks een uitnodiging voor de Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop. Deze vindt elk jaar
plaats op de tweede woensdag van mei.
Daarnaast werd in 2018 naar het grote publiek gecommuniceerd over de activiteiten van BRS Microfinance Coop
en de microfinancierings- en microverzekeringssector in
het algemeen via de organisatie van informatieavonden
in Leuven en Brugge (de BRS-Zuidgebreidavonden), via
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de Microfinance Lunch Breaksessies in Brussel, via advertenties in diverse publicaties, door duidingen op diverse
evenementen en via haar website.
Het gedachtegoed van Raiffeisen is al meer dan 25 jaar de
leidraad voor de werking van BRS. ‘We doen samen waarvoor we alleen te klein zijn’ wil BRS Microfinance Coop heel
concreet maken. Daarom nodigt zij haar vennoten uit om
mee te participeren in een eigen coöperatieve vennootschap. Voor BRS Microfinance Coop is het belangrijk om
als organisatie in België verankerd te zijn. De toegankelijkheid via mail, telefoon of persoonlijke contacten draagt
bij tot een relatie van vertrouwen tussen de coöperatie en
haar vennoten.

Verslag van de commissaris
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van BRS Microfinance Coop CVBA (de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2018, alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel
en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 11 mei 2016,
overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van BRS Microfinance Coop CVBA uitgevoerd gedurende 6 opeenvolgende boekjaren.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 opgesteld in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op
31 december 2018, alsook de resultatenrekening van het
boekjaar afgesloten op die datum evenals de toelichting.
Het balanstotaal bedraagt 22.056.271,14 euro en de resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van
272.433,17 euro.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw
beeld van het vermogen en de financiële toestand van
de Vennootschap per 31 december 2018, alsook van haar
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
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Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in
België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde
internationale controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden
op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in
de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor
de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben

alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip
van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden
van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld
geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid
van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven,
het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap
te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen
of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke
mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als
geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van
een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau
van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijJaarverslag 2018 [ 80 ]

king van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude
of fouten en worden als van materieel belang beschouwd
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening,
beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk,
reglementair en normatief kader dat van toepassing is op
de controle van de jaarrekening in België na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de
ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s
inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang
zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is
van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat
bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die
relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven
van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap;

• het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is,
en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang
bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan
over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag
te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit
niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur
en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen
weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer
over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante controlebevindingen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan
gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
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OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen
en de inhoud van het jaarverslag en de andere informatie opgenomen in het jaarrapport, voor het naleven van
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van

toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook
voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen
en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België
van toepassing zijnde internationale controlestandaarden
(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag en de

andere informatie opgenomen in het jaarrapport, alsook
de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek
van vennootschappen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag en andere informatie opgenomen in het jaarrapport
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het
jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en
is opgesteld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen.
In de context van onze controle van de jaarrekening zijn
wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het
bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle,
of het jaarverslag en de andere informatie opgenomen in
het jaarrapport, zijnde:
•

De brief van de voorzitter, en

•

De informatie met betrekking tot deugdelijke bestuur
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een afwijking van materieel belang bevatten, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is.
In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen afwijking van materieel belang te
melden.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
• Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben
geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht en ons bedrijfsre-

visorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.

Andere vermeldingen
• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt
belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften.

• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede
te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke
en statutaire bepalingen.

Zaventem, 18 april 2019
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

Olivier Macq
Bedrijfsrevisor
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Jaarrekening per 31.12.2018
BALANS NA WINSTVERDELING (IN EURO)

2018

2017

22.056.271

15.761.108

562.239

572.427

562.239

572.427

562.239

572.427

Aandelen

562.239

572.427

Vlottende activa

21.494.032

15.188.681

7.342.486

6.231.477

Handelsvorderingen

7.167.890

6.064.796

Overige vorderingen

174.596

166.681

2.956.313

4.958.574

Handelsvorderingen

2.927.508

4.948.860

Overige vorderingen

28.805

9.715

10.271.956

3.488.545

923.276

510.085

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa
Andere financiële vaste activa

Vorderingen op meer dan één jaar

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Liquide middelen
Overlopende rekeningen
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Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Reserves
Wettelijke reserve
Beschikbare reserves
Schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Handelsschulden
Leveranciers
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Overige schulden
Overlopende rekeningen

2018

2017

22.056.271

15.761.108

21.766.165

15.461.567

21.464.500

15.277.500

21.464.500

15.277.500

301.665

184.067

5.000

5.000

296.665

179.067

290.106

299.542

198.901

158.454

44.066

40.521

44.066

40.521

0

44.558

0

44.558

154.835

73.375

91.205

141.088
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RESULTATENREKENING (IN EURO)

Bedrijfsopbrengsten
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Diensten en diverse goederen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten
Resultaat van het boekjaar voor belasting
Belastingen op resultaat
Belastingen
Resultaat van het boekjaar
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2018

2017

0

1.963

0

1.963

340.145

198.901

315.460

194.705

24.684

4.195

-340.145

-196.937

1.070.921

717.423

1.070.921

551.858

13.997

6.998

1.023.104

538.719

33.821

6.141

0

165.566

377.645

223.608

377.645

223.608

363

14.238

377.282

209.370

353.131

296.878

80.698

54.051

80.698

54.051

272.433

242.827

RESULTAATVERWERKING (IN EURO)

Te bestemmen winst of verlies
Te bestemmen winst of verlies van het boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Aan de wettelijke reserve
Aan de overige reserves
Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal

2018

2017

272.433

242.827

272.433

242.827

117.598

169.452

0

4.269

117.598

165.183

154.835

73.375

154.835

73.375
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Toelichting (in euro)
2018
Andere ondernemingen - deelnemingen en aandelen
Aanschaffingswaarde per einde van het vorig boekjaar

572.427

Mutaties tijdens het boekjaar
Overdrachten en buitengebruikstellingen

10.188

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

562.239

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

562.239

Staat van het kapitaal

Bedragen

Geplaatst kapitaal per einde van het vorig boekjaar

15.277.500

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

21.464.500

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
A-aandelen

847.000

1.694

C-aandelen

5.340.000

5.340

A-aandelen

3.964.500

7.929

C-aandelen

17.500.000

17.500

Samenstelling van het kapitaal

Aandelen op naam

25.429

2018
Bedrijfskosten
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksten
Andere
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23.253
1.431

2018

2017

Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen
Niet-recurrente opbrengsten
Niet-recurente financiële opbrengsten
Meerwaarde bij realisatie van financiële vaste activa

165.566
165.566
165.566

2018
Belastingen en taksen
Belastingen op het resultaat
Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

79.365
104.199
24.834
1.333
1.333

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen,
zoals die blijkt uit de jaarrekening en de geraamde belastbare winst
Notionele intrestaftrek

-37.039

Belastingen op de toegevoegde waarde
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)

15.847

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Roerende voorheffing

4.251
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2018
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Termijnverrichtingen
Verkochte (te leveren) deviezen

9.595.918

Aard, zakelijk doel en financiële gevolgen van buitenbalans regelingen
BRS Microfinance Coop is lid van een btw-eenheid

2018
Financiële betrekkingen met
De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Bezoldiging van de commissaris(sen)

10.179

2018
Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde
Categorie afgeleide financiële
instrumenten

Ingedekt risico

Speculatie/
dekking

Omvang

Reële waarde

CCIRS

Wisselkoersrisico op
uitstaande USD-leningen

Dekking

4.471.184

17.711

CCIRS

Wisselkoersrisico op
uitstaande GTQ-leningen

Dekking

654.701

19.035

CCIRS

Wisselkoersrisico op
uitstaande HNL-leningen

Dekking

437.255

-12.402

Forward

Wisselkoersrisico op
uitstaande GTQ-leningen

Dekking

653.781

-44.976

Forward

Wisselkoersrisico op
uitstaande INR-leningen

Dekking

1.448.069

-131.395

Forward

Wisselkoersrisico op
uitstaande MXN-leningen

Dekking

1.930.927

-101.921

Jaarverslag 2018 [ 90 ]

WAARDERINGSREGELS
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig
de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.

Waardeverminderingen worden geboekt indien voor het
geheel of een gedeelte van een vordering onzekerheid
bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Op balansdatum worden vorderingen en schulden omgerekend tegen de slotkoers op de contantmarkt op balansdatum, de laatst beschikbare koers vóór balansdatum of de
individuele indekkingskoers.

Financiële vaste activa zijn maatschappelijke rechten (aandelen) die in andere vennootschappen worden aangehouden om met deze laatsten een duurzame en specifieke band
te scheppen, teneinde de onderneming in staat te stellen
een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het beleid
van deze ondernemingen.
Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen
aanschaffingsprijs. Bijkomende kosten bij aanschaffing worden onmiddellijk ten laste genomen.
Waardeverminderingen worden aangelegd in geval van
duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord
door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van
de vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen
worden aangehouden. Indien de toestand, de rentabiliteit
of de vooruitzichten van de vennootschap (te beoordelen
door de Raad van Bestuur) dit verantwoordt, worden waardeverminderingen teruggenomen.
Vorderingen en schulden worden opgenomen voor hun
nominale waarde.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. Liquide middelen in vreemde valuta worden
op balansdatum omgerekend tegen de slotkoers op de
contantmarkt op balansdatum, de laatst beschikbare koers
vóór balansdatum. Het omrekeningsverschil wordt in het
resultaat opgenomen.
Kapitaal en reserves worden gewaardeerd op grond van
hun nominale waarde.
De overige actief- en passiefbestanddelen worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde.
De positieve en negatieve koersverschillen worden op een
netto basis gepresenteerd in de jaarrekening vermits ze met
elkaar gerelateerd zijn. De ontvangen en voorziene interesten op leningen worden gepresenteerd aan indekkingskoers indien een cross currency swap of forward is afgesloten (indekking kapitaal -en interestenstroom).

BIJKOMENDE INFORMATIE
Er werden geen werkzaamheden uitgevoerd op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling.
De vennootschap heeft geen bijkantoren.
Sinds eind 2018 is de financiële situatie van de uitgevende
instelling niet significant gewijzigd dan ingevolge verrichtingen zoals in dit jaarverslag beschreven onder de sectie ‘Informatie over belangrijke feiten na balansdatum’ (zie pag. 70).

De activa van BRS Microfinance Coop bestaan nagenoeg
uitsluitend uit directe en indirecte investeringen in de
microfinancieringssector. De waarde van de activa van BRS
Microfinance Coop, evenals haar resultaten, worden dan ook
in belangrijke mate beïnvloed door de evoluties met betrekking tot deze sector.
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Partners van BRS

BRS is niet alleen ontstaan uit de
coöperatieve geschiedenis van Cera,
maar zet ook het coöperatieve werk,
dat deze financiële groep hoog in
het vaandel draagt, verder. Door de
oprichting van BRS en haar steun aan
onze werking deelt Cera haar eigen
coöperatieve kennis en ervaring met
onze partners in het Zuiden.
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KBC voelt zich sterk betrokken
bij de kansarme medemens in
het Zuiden. Als bankverzekeraar
vertalen zij die betrokkenheid in een
engagement voor microfinancieringsen verzekeringsprojecten in Afrika
en Zuid-Amerika. KBC ondersteunt
daartoe financieel én met expertise de
ontwikkelingsorganisatie BRS.

Nota’s
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Bekijk het prachtige beeldverslag van pottenbakster
Maria Cecilia Valentin Hernandez uit Honduras op
pagina 20 en 21.
Coverfoto: Isabel Corthier

Via microfinancieren en microverzekeren helpt BRS om de
levenskwaliteit van de armere bevolking in het Zuiden duurzaam
te verbeteren. Niet alleen met geld, maar vooral met advies en in
dialoog met de betrokken partners.

www.brs.coop

Volg ons op Facebook en YouTube
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