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Diep geworteld, breed vertakt
In 2007 legde de jonge ondernemer Jose Osorio de basis voor zijn
mozaïekatelier Trencadis, in Esperanza, Honduras. Dat deed hij met een
microkrediet van 480 euro en begeleiding via Cera en BRS.
In tien jaar tijd is zijn zaak uitgegroeid tot een onderneming met 14 jonge werknemers en maakt hij de meest fantastische mozaïeken van Latijns-Amerika.
Naar aanleiding van de 125ste verjaardag van Cera en de 25ste verjaardag
van BRS maakten Jose en zijn partner Katty het werk ‘Diep geworteld, breed
vertakt’, met de hulp van meer dan 100 vrijwilligers.
Dit kunstwerk is voortaan permanent te bewonderen in het historische hart
van Leuven.
Het hele verhaal van Jose Osorio en het ontstaan van de mozaïek
lees je online:
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Brief van de voorzitter
“Waar wij alleen te klein voor zijn, dat doen we samen.”
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 1818-1888
Het is wellicht niet voor de hand liggend, maar achter deze zin staat een man en ligt een visionair idee die de
wereld hebben veranderd. De invloed en ideeën van Friedrich Wilhelm Raiffeisen – samenwerking, solidariteit en
respect voor iedereen – zijn na 200 jaar actueler dan ooit en lagen in 1992 aan de basis van BRS.
Solidariteit en coöperatieve inspiratie zijn wat BRS en zijn vrijwilligers en sympathisanten motiveren en inspireren
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. Dit is
BRS, samen met haar structurele partners KBC en Cera en dit al 25 jaar.
Via zijn CSR-beleid, waarin KBC de nadruk legt op duurzaamheid en verantwoordelijkheid, heeft de bank-verzekeraar aandacht voor de maatschappelijke nood aan internationale samenwerking. Ook hierin wil KBC zijn verantwoordelijkheid opnemen. KBC richt zich daarbij voor 100% op BRS omdat bankieren en verzekeren zijn metier zijn
en de werking van BRS er perfect bij aansluit.
BRS kan tevreden terugblikken op een goed gevuld jubileumjaar vol activiteiten zowel in het Zuiden als in het
Noorden. Een overzicht van projectpartners en landen, de microfact-activiteiten, de investeringen van BRS Microfinance Coop en doorleefde getuigenissen van collega’s van KBC, CBC en BRS en van een investeerder in BRS
Microfinance Coop, geven een beeld van de Zuidwerking.
Met ‘BRS komt naar je toe’, ‘BRS viert 25 jaar met een mozaïek en meer’, de Microfinance Lunch Break, de studiereis
naar El Salvador en Honduras, krijg je de 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 ook zij 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 KBCen 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.
Eind 2016 zag BRS Microfinance Coop het levenslicht. Deze coöperatie is een gezamenlijk initiatief van BRS vzw,
KBC en Cera, die eind 2017 al 12,1 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. In 2017 hadden meer dan 1000 particuliere vennoten ingetekend op een kapitaal van
3,1 miljoen euro. Einde 2017 had BRS Microfinance Coop 11 miljoen euro aan uitstaande leningen bij 9 microfinancieringsorganisaties. Deze instellingen bereiken gezamenlijk 1,5 miljoen klanten.
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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 25e verjaardag van BRS, de 125e verjaardag van Cera en de 200e verjaardag van de geboorte van een
man met een visionair idee zijn niet alleen feestelijke momenten maar ook een stimulans en inspiratie om verder
te schrijven aan dit succesverhaal. Raiffeisen = toekomst!
Voor onze duurzame samenwerking zeg ik u allemaal “dikke merci”.

Met coöperatieve groet,

Franky Depickere
voorzitter
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Zuidwerking

Projectpartners en landen
BRS vzw
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 advies en met trainingen voor de
medewerkers van de lokale microfinancieringsinstellingen. In 2017 steunde BRS vzw 12 projecten in 10 landen.

€

Projectfinanciering: 192.300 euro
Adviesverlening
782 dagen adviesverlening en vorming (inclusief
Microfact): 115.155 euro

€

Ontwikkeling en capaciteitsversterking van de overkoepelende spaar- en kredietcoöperatie Ciderural in
de Andesregio i.s.m. SOS Faim. Er werd in 2017 verder
gewerkt rond de implementatie van risicobeheer, informatisering en audit. Daarnaast organiseerde BRS samen
met Cera een workshop Cooperative Governance
tijdens de jaarlijkse Coöperatie Conventie van Ciderural.

2. El Salvador

CIF-VIE Burkina
Ondersteuning van de microverzekeraar
CIF-VIE Burkina. De voornaamste samenwerking in
2017 gebeurde op het vlak van audit, marketing en
communicatie. CIF-VIE lanceerde een nieuw spaarproduct met een schoolverzekering voor haar leden. Deze
verzekering voorziet in de betaling van de schoolkosten indien ouders door langdurige ziekte of bij overlijden de schoolkosten niet meer kunnen betalen.

Caisse Populaire de Kaya

Training

1. Peru

3. Burkina Faso

€

Versterking van de microfinancieringsinstelling AMC
i.s.m. Trias. Het samenwerkingsakkoord 2017-2019
bestaat uit de 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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€

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 leden-boeren betere toegang hebben
tot kredieten om deze gewassen te produceren.

4. Ghana

€

Promising Ghana: ondersteuning bij de ontwikkeling
van microverzekeringen die de bescherming van de
klanten van de Rural Banks in het noorden van Ghana
versterken. Ondanks de veelbelovende positieve testen, kon dit initiatief niet rekenen op de volle medewerking van alle Rural Banks. Daarom heeft BRS eind
2017 deze samenwerking moeten stopzetten.

5. DR Congo

€

Ondersteuning van de mutualiteiten in Kinshasa via
CGAT (Centre de Gestion de risque et d’Accompagnement Technique des mutuelles de santé) i.s.m.
Christelijke Mutualiteiten en Wereldsolidariteit.

6. Kameroen

€

Begeleiding van het managementteam van CamCULL
om het risicobeheer van deze koepel van meer dan
250 coöperaties te verbeteren. In 2017 organiseerde
BRS samen met Cera een uitgebreide workshop om
deze organisatie te begeleiden bij de keuzes over de
toekomstige coöperatieve structuur om de onderlinge
werking te verbeteren.

7. Oeganda
Hofokam

Duterimbere is een microfinancieringsinstelling die
zich focust op ondernemende vrouwen. Na de aanstelling van een nieuwe directrice in 2017, zette BRS terug
haar schouders onder deze instelling met advies en
vorming bij de ontwikkeling van nieuwe spaarproducten en marketingactiviteiten.

9. 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 2017
zorgde BRS voor een intensieve begeleiding om de
kredietprocessen en de werking met de klanten/leden
te verbeteren.

€

De MFI Hofokam bereidt zich voor op een belangrijke
stap: een licentie krijgen om ook spaargeld te mobiliseren. Hofokam wilt deze dienst eind 2018 aan haar
17.500 klanten aanbieden. Het managementteam krijgt
ondersteuning van BRS op vlak van IT, risicobeheer en
productontwikkeling. Dit programma loopt i.s.m. Trias.

Madfa

8. Rwanda

€

BRS startte in 2017 een samenwerking met de spaaren kredietcoöperatie Madfa. Deze coöperatie wil haar
landbouwkredieten aan kleine boeren en boerengroepen uitbreiden. BRS werkt mee aan de verbetering van de kredietprocessen i.s.m. Trias.

10. Ethiopië

€

Wasasa is gespecialiseerd in groepsleningen. Via deze
kredietvorm bereikt Wasasa bijna 70.000 klanten
met een gemiddeld krediet van 200 euro. Wasasa
focust sterkt op de rurale gebieden en wenst nu ook
tegemoet te komen aan de vraag naar individuele
landbouwkredieten. BRS zet haar schouders onder
dit project samen met de ngo SOS Faim. Tegelijkertijd
kan Wasasa rekenen op de expertise van BRS om
hun spaaractiviteiten te ondersteunen. Verder in het
verslag leest u het interview met hun CEO Amsalu
Alemayehu.
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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 2017 bedroeg hun inbreng in het
kapitaal 12,1 miljoen euro.
Sinds 27 oktober 2016 kunnen particulieren
intekenen op de coöperatieve A-aandelen. In 2017
hadden 1061 vennoten ingetekend op een kapitaal
van 3.117.500 euro.
Op 31.12.2017 bedroeg het kapitaal van BRS Microfinance Coop 15.277.500 euro.

A. Nicaragua - Fundeser
B. Oost-Timor - KIF
C. Ecuador - Insotec
D. Cambodia - LOLC
E. Indië - Fusion
F. Indonesië - Komida
G. Filipijnen – One Puhunan
H. Guatemala – Vision Fund Guatemala

Op 31.12.2017 had BRS Microfinance Coop
11,0 miljoen euro aan uitstaande leningen bij
9 MFI's. Deze instellingen bereiken gezamenlijk
1,5 miljoen klanten.
Het investeringscomité van BRS Microfinance
Coop evalueert de microfinancieringsinstellingen op hun financiële en sociale prestaties. In
2017 startte de samenwerking met MFX Solutions. Dit maakt het mogelijk om leningen in
meerdere lokale munten te verstrekken waardoor de MFI’s geen wisselkoersrisico moeten
dragen.

I. Ivoorkust – MicroCred Côte d’Ivoire

SAMENWERKING

LENING

PROJECTFINANCIERING
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€

Naast de projectwerking werkt BRS vzw nauw samen
met ADA, een Luxemburgse ngo. Via Microfact bundelen zij hun expertise in performantiemanagement voor
microfinancieren en microverzekeren. Microfact zorgt
voor gespecialiseerde training en beleidsinstrumenten.
Via de website www.microfact.org is de software gratis
beschikbaar. Met 72.769 bezoeken in 2017 bereikte de
website een nieuw record.

Landen met de trainingen van Microfact:
Bangladesh
België
Benin
Burkina Faso
Dominicaanse Republiek

34 trainingen

Ecuador

18 landen

Ethiopië

609 deelnemers

Frankrijk

233 MFI’s

Ghana
Guinee Bissau
Ivoorkust

TRAINING

Luxemburg
Mali
Oeganda
Peru

MICROFACT

Senegal
Togo
Tunesië

ADVIESVERLENING
[ 11 ] Jaarverslag 2017

BRS vzw
BRS Microfinance Coop
Microfact

H. Guatemala

Vision Fund Guatemala

A. Nicaragua

Fundeser

2. El Salvador
AMC

C. Ecuador
Insotec

1. Peru

Ciderural

D. Cambodia
LOLC

G. Filipijnen
One Puhunan

6. Kameroen
CamCULL

F. Indonesië
Komida

10. Ethiopië
Wasasa

7. Oeganda

Hofokam
Madfa

9. Togo

UCMECS

8. Rwanda

E. Indië
Fusion

B. Oost-Timor
KIF

Duterimbere

4. Ghana

Promising Ghana

5. DR Congo
CGAT

I. Ivoorkust
MicroCred Côte d’Ivoire

3. Burkina Faso

CIF-VIE Burkina
Caisse Populaire de Kaya
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Boeren en banken vinden elkaar
Of ze dit opnieuw zouden doen? ‘Heel
graag, ja!’ Het enthousiaste antwoord van
Barbara Mestdagt en Antoine Landtmeters,
medewerkers van CBC in Namen, lijdt
weinig twijfel. Midden september gingen
zij in opdracht van BRS een week naar
Kaya, in het noorden van Burkina Faso.
Samen met Trias, de partner waarmee
BRS daar samenwerkt, begeleidden ze een
overleg tussen vertegenwoordigers van
RCPB (Réseau des Caisses Populaires au
Burkina, een netwerk van coöperatieve
banken) en de verenigingen van rijst- en
uienproducenten.

Microkrediet voor boeren
Barbara: “Het doel van ons bezoek was ondersteuning
bieden om microkredieten toegankelijker te
maken voor landbouwers. Tot nog toe richtten de
kredietagentschappen van RCPB zich vooral op kleine
handelaars. Met de kredietkas van Kaya als proefproject
proberen de coöperatieve banken nu in het noorden
landbouwkredieten te lanceren. Ze werken daarbij in
eerste instantie met rijst- en uienproducenten.”

Banken kennen boeren niet (en omgekeerd)

Barbara
Mestdagt

Antoine
Landtmeters

Antoine: “Een vorige missie van BRS maakte duidelijk
dat de kredietagenten van Kaya weinig vertrouwd zijn
met de landbouwsector. En omgekeerd: dat de boeren

weinig kennis hebben van de financiële wereld. Daardoor gebeurt het bijvoorbeeld dat een boer pas op het
moment dat hij wil gaan zaaien, een kredietaanvraag
indient. Maar tegen dat die is goedgekeurd, is het
zaaiseizoen alweer voorbij.”

elementen belangrijk zijn bij de toekenning van een
krediet, kunnen ze met de juiste documenten tijdig
hun aanvraag indienen.”

Barbara: “Microkredieten
kunnen echt een verschil
maken voor de landbouwers,
zowel voor hun eigen inkomen
als voor de opbouw van een
voedselvoorraad voor de lokale
bevolking.”

Barbara: “Microkredieten kunnen echt een verschil
maken voor de landbouwers, zowel voor hun eigen inkomen als voor de opbouw van een voedselvoorraad
voor de lokale bevolking. Ook voor RCPB zelf zijn landbouwkredieten een noodzaak. Er is veel concurrentie
op vlak van microkredieten. Met de landbouwers als
extra doelpubliek opent zich een heel nieuwe markt.”

Barbara: “De meeste boeren kunnen ook geen cijfers
voorleggen over inkomsten of rendement. Dat maakt
een gefundeerde analyse van hun kredietaanvraag
niet eenvoudig. Bovendien zijn heel wat van deze
rijst- en uienproducenten ongeletterd. Als de banken
de landbouwers willen bereiken, moeten ze de informatie over kredietaanvragen en alles wat daarbij komt
kijken, creatief vertalen en visueel voorstellen.”

Eensgezind

Samen rond de tafel
Antoine: “Onze aanwezigheid als expert en gespreksfacilitator vormde een mooie gelegenheid om boeren
en banken voor het eerst samen te brengen en hen
te laten praten over hun noden en vragen. Als de
kredietagenten de productiecyclus van de landbouw
leren kennen, weten ze bijvoorbeeld wanneer de
boeren zaden en meststoffen moeten kopen. Dat laat
hen toe op het juiste moment kredieten aan te bieden.
En als de rijst- en uienproducenten begrijpen welke

Microkredieten maken het verschil

Antoine: “Op het einde van de week reageerden alle
partijen positief. Iedereen is nu overtuigd van de
noodzaak om deze ontmoetingen verder te zetten en
structureel vorm te geven. Zodat boeren en banken
elkaar leren kennen en er onderling vertrouwen groeit.”
Barbara: “En zodat RCPB in overleg met de boeren
documenten en criteria van de kredietprocedures kan
afstemmen op de specifieke situatie van landbouwers
in het noorden van Burkina Faso. Er is nog een lange
weg te gaan, maar de eensgezindheid over het nut
van deze bijeenkomsten stemt hoopvol. En als ik nog
iets kan bijdragen, ga ik uiteraard graag opnieuw!”
Antoine: “Heel graag, ja! Een BRS-missie is echt een
unieke ervaring. Ik kan het mijn collega’s alleen maar
aanbevelen!”
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Performantie-indicatoren
en sneeuwballen
Amsalu Alemayehu. De
CEO van de Ethiopische
microfinancieringsinstelling
(MFI) Wasasa heeft een naam
die klinkt als muziek. Al vraagt
het wel wat oefening om hem
zonder haperen uit te spreken.
“Zeg maar Amsalu”, zegt de
rijzige Ethiopiër gelukkig
meteen. En daarmee is ook
de gemoedelijke toon van het
gesprek gezet.

Wasasa
“De relatie tussen Wasasa en BRS heeft
een lange geschiedenis. Ze gaat terug
tot in de beginjaren van onze MFI.
Wasasa werd in 2000 opgericht door
OSRA (Oromo Self Reliance Association), een Ethiopische ngo die zich
richt op landbouwontwikkeling. De
naam Wasasa betekent ‘draagberrie’ en
verwijst naar de ondersteuning die wij
bieden aan arme boeren.

Amsalu Alemayehu

Open deur

Nieuw aanbod met nieuwe uitdagingen

Op zoek naar nieuw kapitaal om meer leningen te
verschaffen, kwamen wij in 2003 via investeringsmaatschappij Incofin in contact met BRS. Een krediet
konden zij ons niet geven: de Ethiopische wetgeving
verbiedt ons te lenen bij buitenlandse geldschieters.
Maar Incofin en BRS stelden zich garant voor Wasasa
en deze buitenlandse garantiestelling opende voor
ons de deur naar een lening bij een Ethiopische bank.

Ook de uitbreiding van ons aanbod met individuele
kredieten begeleidt BRS. Tot nu toe konden boeren
enkel in groep een kredietaanvraag indienen. Nu
creëren we de mogelijkheid om als individu een lening
aan te vragen, ook voor grotere bedragen. Dat kan,
mits een persoonlijke borgstelling door iemand anders
van de gemeenschap.

Performantie-indicatoren en
sneeuwballen gooien
Daarna volgde ik op uitnodiging van BRS in België
een managementtraining over financiële analyse. In
februari 2004 was dat. Ik leerde daar trouwens niet alleen werken met performantie-indicatoren, maar ook
sneeuwballen gooien! En sindsdien zijn Kurt Moors
van BRS en ik altijd in contact gebleven, ook toen de
garantieregeling stopte.
Ondertussen is Wasasa de grootste Ethiopische MFI in
de privésector. En in 2017 werd ons partnerschap met
BRS nieuw leven ingeblazen.

Blijven groeien
Want we zijn ambitieus en willen blijven groeien. We
willen nog meer kredietnemers aantrekken, mensen die anders geen toegang hebben tot financiële
dienstverlening. Dat betekent dat we meer middelen
nodig hebben, en daarvoor gaan we spaargelden mobiliseren. BRS ondersteunt ons hierbij, onder meer via
KBC-vrijwilligers die ons helpen bij het uittekenen van
onze spaarproducten en de marketing daarvan.

Technisch is dat nieuw voor ons en het brengt
organisatorisch heel wat uitdagingen met zich mee.
Daarom traint BRS de landbouwexpert die we hiervoor
hebben aangeworven en ervaren KBC-medewerkers
coachen hem.

Een gedeelde passie
Met deze stappen kan Wasasa nog meer verandering
brengen in het leven van nóg meer arme boeren. Dat
is onze passie. Daar wijd ik mijn leven aan. Een grote
verantwoordelijkheid, waar ik soms van wakker lig.
Maar ik ben heel gelukkig met wat ik doe.

“Vertrouwen.
Daar draait het allemaal om.”
Zoals ik ook heel blij ben met onze samenwerking
met BRS. Als je al zoveel jaren in contact staat, ken je
elkaars sterktes en uitdagingen. Je deelt een geschiedenis en daardoor begrijp je elkaar. BRS weet wat
Wasasa kan. En wij weten wat BRS ons biedt. Na al die
jaren is er een groot wederzijds vertrouwen. En dat is
uiteindelijk waar het allemaal om draait: samenwerken
in vertrouwen.”
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Met respect en vertrouwen
Microfinancieringsinstellingen begeleiden in hun
groei naar zelfstandigheid gaat soms gepaard met
vallen en opstaan. Eric De Vos en Hugo Vleeracker,
vrijwilligers bij het BRS-Instituut, kunnen daarvan
meespreken. Na hun actieve loopbaan bij de bank
begeleiden zij al enkele jaren een associatie van
spaar- en kredietcoöperaties in het zeer arme
noorden van Togo. Een coaching die volharding en
vertrouwen vraagt.
Op weg naar financiële zelfstandigheid
Hugo: “UCMECS is een lokale organisatie die acht spaar- en
kredietcoöperaties overkoepelt. Met BRS zetten we ons in om
organisaties als deze te helpen op hun weg naar financiële zelfstandigheid. UCMECS maakt grote vorderingen, maar heeft het
niet gemakkelijk om in een zeer moeilijke economische omgeving
volledig zelfstandig te worden. Toch moet dit snel gebeuren, want
de financiële hulp die zij van buitenaf krijgen, wordt afgebouwd.”
Eric: “Er zijn problemen op vele vlakken. Een daarvan is het
kredietproces. Samen met het management van UCMECS
hebben we de voorbije zomer de knelpunten in kaart gebracht.
Dat maakte duidelijk dat het 5 voor 12 is, tijd om actie te
ondernemen. We werken nu met hen aan een concreet plan van
aanpak. Al is dat niet eenvoudig.”

Zij blijven verantwoordelijk

Eric De Vos

Hugo: “Wat voor ons evident lijkt, is dat niet altijd voor hen. Op
sommige punten ontbreken kennis en ervaring. En omdat het echt
wel belangrijk is dat ze zo snel mogelijk break-even geraken, zijn
we tot een werkwijze gekomen waarbij wij een actievoorstel doen
en zij dit analyseren en bekijken of ze zich daarin kunnen vinden.”

Eric: “Zo leren ze al doende bij. En uiteraard ontwikkelen we dat
voorstel op basis van hun input en met veel feedback over en
weer. We mobiliseren ook zoveel mogelijk hun directiecomité.
Het is belangrijk dat deze mensen zich betrokken voelen en dat
zij verantwoordelijk blijven voor de beslissingen.”

Samen zoeken wat werkt
Hugo: “Ook deze werkwijze vraagt tijd. Maar het is heel belangrijk dat we dit samen doen. Het heeft geen zin van bovenaf te
zeggen hoe het moet. Dat accepteren ze ook niet. Je moet je
aanpassen aan de concrete situatie en samen zoeken wat werkt
en niet werkt. Met respect voor elkaar.”
Eric: “Microfinancieringsinstellingen coachen is maatwerk. En
met UCMECS werkt het prima op deze manier. Het contact
tussen ons zit goed en stilaan groeit het vertrouwen. Ze weten
ondertussen dat we de bank kennen, dat we oprecht geïnteresseerd zijn en ter beschikking staan met onze kennis en ervaring.”

Coach langs de zijlijn
Hugo: “Waar nodig, coachen we hen. En we geven informatie
en advies als ze daarnaar vragen. Maar wel langs de zijlijn, he.
De centrale positie is voor hen. Zij moeten uiteindelijk zelf hun
verhaal managen.”

Eric: “Het is belangrijk dat zij verantwoordelijk
blijven voor de beslissingen.”
Eric: “Ik denk echt dat ze nu gelanceerd zijn. En in 2018 komt
hun managementteam naar België om meer inzicht te krijgen
in de werking van een uitgebouwde bank. Deze verruiming van
hun bancaire horizon helpt hen ongetwijfeld om zich verder te
ontwikkelen. Ja, ik ben optimistisch! Het gaat nu echt de goeie
richting uit.”

Hugo Vleeracker

Als je werk een ziel heeft
‘Mijn job maakt me echt
gelukkig.’ BRS-medewerker
Jarek Chuchla benadrukt
het een paar keren. En ook
zonder dat hij het herhaalt,
blijkt zijn enthousiasme. Uit
de vaart in zijn betoog. Uit
de liefde waarmee hij over
zijn Afrikaanse en LatijnsAmerikaanse collega’s spreekt.
Uit zijn armbewegingen die
breder worden naarmate
hij meer op dreef komt.
Wanneer Jarek vertelt over
zijn werk als Microfactcoördinator, is ‘enthousiast’ een
understatement.

Meten is weten
“Microfact is een gemeenschappelijk
initiatief van BRS en de Luxemburgse
ngo ADA. Wij bieden microfinancieringsen microverzekeringsinstellingen
praktijkgerichte opleidingen en
werkinstrumenten aan. Hiermee
kunnen ze zelf hun financiële en sociale
performantie berekenen en evalueren.

Jarek Chuchla

Een van onze tools is de Factsheet, een Excel-systeem
waarmee je automatisch Key Performance Indicatoren
(KPI) kunt berekenen. Er bestaat een versie voor
krediet- en voor verzekeringsinstellingen. Meer dan
800 organisaties wereldwijd gebruiken deze Factsheet
om hun cijfers te analyseren en op basis daarvan
beslissingen te nemen. De Compiler, een grote
database die meerdere Factsheets samenbrengt, laat
toe overkoepelende resultaten te meten. Deze tools,
die gratis ter beschikking staan op onze website,
worden wereldwijd erkend en zeer gewaardeerd. Zowel
door microfinancieringsinstellingen als door ngo’s en
investeringsfondsen.

In de toekomst kijken
In 2017 ontwikkelden we een nieuw instrument:
Microvision. Dat is een tool die MFI’s toelaat met heel
betrouwbare cijfers een realistisch businessplan op
te stellen. Een projectietool op topniveau, interessant
voor de MFI’s zelf én voor investeerders en donoren.
Ik ben nu al trots dat we dit bijzondere instrument in
2018 kunnen lanceren.

“Onze lokale trainers zijn de beste
ambassadeurs die Microfact zich
kan wensen!”

En we leiden ook lokale trainers op, die op hun beurt
opleidingen geven. In Latijns-Amerika waar we er nog
geen hadden, zijn er dit jaar vijf bijgekomen. Daarmee
komen we aan een totaal van 54 trainers.

De beste ambassadeurs
Onze Microfact-trainers zorgen voor een waar
hefboomeffect. Via mails en Whats-appgroepen
per regio wisselen ze onderling ervaringen uit. Zo
ondersteunen en motiveren ze elkaar. Zelf houd ik
op die manier van nabij voeling met wat er leeft in
deze gemeenschap van trainers. Ook persoonlijke
ontmoetingen op internationale conferenties voeden
deze dynamiek. Geloof me, onze lokale trainers zijn de
beste ambassadeurs die Microfact zich kan wensen.

Blij!
Ik ben heel blij dat ik bij BRS beland ben. In een klein
team als het onze ben je van A tot Z verantwoordelijk
voor je project. Voor alles. Dat geeft veel voldoening.
En ik krijg veel waardering voor wat ik doe. Ik zie dat
mijn werk iets tastbaars verandert voor mensen in het
Zuiden en dan weet ik dat het zin heeft wat ik doe. Mijn
job bij Microfact is werk met een ziel. Zinvol voor de
mensen in het Zuiden en daardoor ook zinvol voor mij.”

Train de trainer
Naast de ontwikkeling van instrumenten geeft Microfact ook trainingen voor het gebruik van deze tools.
2017 was een recordjaar wat opleidingen betreft: meer
dan 600 mensen uit het Zuiden volgden een cursus.
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Eigenwaarde als
meerwaarde
Eind 2016 werd de nieuwe
investeringscoöperatie BRS
Microfinance Coop officieel
gelanceerd. Dit initiatief
van BRS vzw, KBC en Cera,
investeerde in 2017 volop in
microfinancieringsinstellingen
in het Zuiden. Kristof Van
Belleghem uit Eeklo, een van de
meer dan duizend particulieren
die al aandelen kochten, legt uit
waarom hij vennoot werd.

Het Zuiden heel dichtbij
“Elk jaar geven we met ons gezin iets
aan een goed doel. In 2017 beslisten
we aandelen te kopen van BRS
Microfinance Coop.

Kristof Van Belleghem

Dat mijn vrouw Afrikaanse roots heeft,
speelt daarin zeker mee. Haar moeder
is Rwandese en dus kennen we Rwanda
een beetje. Mijn vrouw en ik bezochten
het land in 2004 en nog een keer in
2016, toen onze kinderen acht, zes en
vier waren. Dan komt het Zuiden plots
dichtbij. Je ziet de armoede en ook dat
mensen wel willen ondernemen, maar
hiervoor de middelen niet hebben.

Met de aandelen die wij kopen, investeert BRS
Microfinance Coop in microfinancieringsinstellingen
die deze mensen een krediet bieden.

Structurele aanpak
Ik wil graag iets doen voor mensen die het minder
getroffen hebben, ook in het Zuiden. Maar wat kun je
doen? Hen 100 euro geven? Die geraakt snel op. En ik
wil net iets doen dat een blijvende meerwaarde heeft.
En dat is wat BRS Microfinance Coop doet. Zij strooien
niet zomaar wat geld rond, maar pakken armoede
structureel aan.

“Door te investeren in BRS Microfinance
Coop laat je mensen in hun waarde.”

Aandelen van BRS Microfinance Coop leveren misschien
minder of geen financiële winst op, maar ze zorgen wel
voor structurele verandering. Daarin investeren, is onze
bijdrage aan een betere verdeling van de rijkdom.

Grote gevolgen
Zo een aandeel kopen lijkt iets kleins, maar het heeft
wel grote gevolgen. Niet alleen voor die ene persoon
die hierdoor een krediet krijgt, maar ook voor zijn of
haar gezin en voor andere mensen, die deze kredietnemer op termijn misschien kan aanwerven.

Een toekomst in eigen land

Door aandelen te kopen bij BRS Microfinance Coop
geef je mensen in het Zuiden de kans om zelf iets op
te bouwen. Een project waarvoor ze zelf het initiatief
nemen en waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Op deze
manier laat je mensen in hun waarde. Dat is voor
mij de grootste meerwaarde van investeren via BRS
Microfinance Coop.

Investeren in het Zuiden vind ik belangrijk. Weinig
mensen die naar West-Europa komen in de hoop hier
een betere toekomst te vinden, zijn hier echt gelukkig.
Ze laten familie en vrienden achter, maken een reis vol
gevaren en miserie en eens ze hier arriveren, stoten
ze op nieuwe problemen. Sommigen wachten jaren
op papieren die nooit in orde komen. Velen van hen
zouden liever een toekomst opbouwen in hun eigen
land, dichtbij familie en vrienden en in hun vertrouwde
omgeving. Door te investeren via BRS Microfinance
Coop maak je dat mee mogelijk.

Ons steentje bijdragen aan herverdeling

Mijn aandeel in hun succes

Ik kocht geen aandelen van BRS Microfinance Coop
om veel winst te maken. Daarvoor zijn er andere en
betere investeringen. Het gaat mij meer om het geven
van steun aan een goed initiatief dan om maximale
winst voor mezelf.

Mijn aandeel in hun succes? Dat formuleer ik
graag bescheiden. Ik geef mensen die iets willen
ondernemen maar daarvoor de middelen niet hebben,
een klein duwtje in de rug. En dan is het aan hen om
het te waar te maken.”

Eigenwaarde als meerwaarde
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Noordwerking

BRS kwam naar je toe
Op 10 mei organiseerde BRS Microfinance Coop haar
eerste Algemene Vergadering voor haar individuele
aandeelhouders. Aansluitend was iedereen welkom op de
jaarlijkse BRS-Zuidgebreidavond die baadde in een LatijnsAmerikaanse sfeer. Loïc De Cannière (CEO Incofin IM)
schetste de toekomst voor investeringen in deze regio. Lode
Delbaere, algemeen directeur van onze partnerorganisatie
Trias en BRS-collega Kurt Van den Neste gaven een kijk op
onze samenwerking. Jose Osorio vertelde zijn persoonlijke
verhaal van ondernemen in Honduras.
Met ‘Cap aud Sud’ was
BRS op 10 mei te gast bij
CBC in Wierde. De CBCcollega’s getuigden over hun
vrijwilligerswerk voor BRS
in Togo, Rwanda en Burkina
Faso. En ook in Wierde zong
heel de zaal het BRS-lied mee
met Jean Bosco Safari.

Samen met de collega’s genieten van een uitgebreid Fair
Trade ontbijt. In 2017 schreven meer dan 2000 KBC-collega’s
zich in. Een gezellig record! De KBC-quiz was opnieuw een
schot in de roos met een opbrengst van 8680 euro. Samen
met de eindejaarsgeschenken, de verkoop van gebruikte
bureaumeubelen en de brood- en ijsjesacties, bedroeg de
totale bijdrage bijna 22.000 euro. Het jaar sloot af met een
speciale Kerstradio. Een nieuwe traditie is geboren.
Jaarverslag 2017 [ 26 ]

Heb je BRS in 2017 nergens gezien? Dan was
je waarschijnlijk niet aanwezig op de Cera
Vennotenontmoetingen in Aalst, Leuven, Gent of
Ieper. Of miste je BRS op het personeelsevent van
KBC, op de avond van de Orde van de Prince in
Grimbergen, op de vormingen van BTC en Iteco.
Geen nood: in 2018 organiseren we weer tal van
evenementen.

IndeBReS is voortaan
de nieuwe naam van de
vrijwilligerswerking van KBC.
Onder impuls van de covoorzitters Lut Vettenburg en
Frederik Goegebeur brengt
deze personeelskring het
Zuiden dichter bij KBC.
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Tiense-

Onze mozaïek
in cijfers
`` 120 enthousiaste vrijwilligers
`` 42 dagen (en enkele nachten)
in het atelier van Cas-Co
`` ± 1 ton tegels uit Portugal
en Italië
`` 45 m² mozaïek
`` 6 weken knip- en plakwerk
`` 1 aangenaam verraste
burgemeester
`` 1 fier schepencollege
`` 2 trotse voorzitters
van BRS en Cera
`` 7 muzikanten van Lokomotiv
in de Muntstraat
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Hoe een mozaïek een metafoor
werd van de coöperatieve idee
Op 13 december 2017 werd in Leuven de mozaïek
‘Diep geworteld, breed vertakt’ ingehuldigd. En
het mag gezegd: het is een topstuk. Samen met
vele vrijwilligers maakte José Osorio, een jonge
kunstenaar uit La Esperanza in Honduras, dit
prachtige kunstwerk. Steentje per steentje.
José, hoe komt een Hondurese kunstenaar als jij in
België terecht om er een mozaïek te maken?
Wel, noem het het resultaat van verschillende ontmoetingen.
Eerst en vooral die tussen mij en Pilarh. Pilarh is een instelling die
microkredieten verleent in Honduras en die als eerste in mij en
mijn droom geloofde. Ik kreeg een krediet van 480 euro voor de
aankoop van basismateriaal. Ik kon nochtans geen enkele waarborg geven. Ik moest een businessplan maken en volgde een
opleiding in bedrijfsbeheer. Met mijn partner Katty startte ik ons
eigen bedrijfje Trencadis op, dat intussen al 14 medewerkers telt.
Via Kurt Van den Neste van BRS, die met Pilarh ons mozaïekatelier in Honduras bezocht, kreeg ik dan het aanbod om in
Leuven een mozaïek te maken.

Je praat over je atelier alsof het een bedrijf is. Ben je een
ondernemer of een kunstenaar?
Ik voel me eigenlijk veel meer ondernemer dan kunstenaar. Natuurlijk krijgen onze mozaïeken een meerwaarde door de schoonheid
ervan en door het feit dat ze met veel zorg vervaardigd worden.
Maar wat ik het leukste vind aan wat ik doe, is niet zozeer het
creëren van kunstwerken, maar wel dat ik mijn kennis en techniek
kan doorgeven en werk kan geven aan anderen. Ik ben er van overtuigd dat anderen helpen een van de sleutels tot mijn succes is.

José Osorio

Is deze mozaïek een nieuwe stap in je carrière?
Vast en zeker. Het is als een geschenk uit de hemel. Wie had dat twee of drie jaar
geleden durven denken? Ik alleszins niet. Weet je, ik was geïnspireerd door de
werken van Gaudí en begon te experimenteren met de mozaïektechniek. Dit soort
mozaïeken bestond niet eens in Honduras. Dat betekent dus dat ik van nul moest
beginnen om kopers te vinden. We hebben onze klanten één na één moeten
overtuigen. En ik geef toe: de eerste zes maanden verkocht ik niets. Nada. Maar de
grootste vijand van een ondernemer is angst. Dankzij veel moed en doorzettingsvermogen is alles goed gekomen en breidden we zelfs uit naar de zeven grote steden van Honduras. Nu durf ik er al stilaan van te dromen om een atelier te openen
in Europa. Omdat ik voel dat er hier heel wat mogelijkheden zijn. Bovendien wordt
handwerk in Europa veel hoger gewaardeerd. In mijn land zijn mijn werken niets
meer dan een bestelling. Een portret. Een straatnaambord. Een product. Terwijl ze
hier in Europa als kunstwerken worden beschouwd. Die appreciatie geeft mij echt
een boost. En niet alleen persoonlijk. Ik stel bijvoorbeeld vast op de sociale netwerken dat die internationale erkenning ons ook in Honduras meer geloofwaardigheid geeft. Daardoor vinden nieuwe klanten ginds de weg naar ons.

“De grootste vijand van een ondernemer is angst. Laat
de moed niet zakken als iets niet lukt van de eerste keer.
Leer uit je fouten en ga door!”
Wat er ook gebeurt, deze mozaïek voor Cera en BRS zal voor mij altijd heel bijzonder
blijven. Het was hartverwarmend om te zien hoe al die vrijwilligers samenwerkten.
Voor het eerst is een kunstwerk niet het resultaat van mijn werk alleen, maar van een
enthousiaste samenwerking, waar iedereen een deel van zichzelf heeft ingestoken. We
brachten alle kleine stukjes steen samen om er een groot geheel van te maken. Net
zoals bij een coöperatie, waaraan alle vennoten hun
bijdrage leveren. Zo werd deze mozaïek eigenlijk een
De prachtige mozaïek
metafoor voor de coöperatieve idee.
Ik vind het een heerlijke gedachte dat al de vrijwilligers
die meewerkten in Leuven voorbij de mozaïek zullen
lopen en zeggen: “Daaraan heb ik letterlijk en figuurlijk
mijn steentje bijgedragen”.

‘Diep geworteld,
breed vertakt’ kun je
bewonderen aan het
Jozef Vounckplein
in Leuven.

Waarom ik opkom voor
kleine boeren
Een lange lijst van posities,
prijzen, eredoctoraten en
baanbrekende publicaties
introduceerden professor Bina
Agarwal als spreker op de
Microfinance Lunch Break van
6 november 2017. Agarwal,
hoogleraar Economische
Ontwikkeling en Milieu aan de
universiteit van Manchester,
deelde er haar inzichten in
de problemen van kleine
landbouwers. Op basis van
haar onderzoekswerk schoof
ze coöperatieve modellen
van landbouw naar voren als
mogelijke oplossing.
Kleine boeren, grote zorgen
“Kleine boeren botsen op een heleboel
beperkingen. Ze bewerken maar een of
twee hectare grond en hebben weinig
toegang tot meststoffen, irrigatie, afzetmarkten en nieuwe technologieën. En
omdat ze niets hebben om in onderpand te geven – land of andere bezittingen – leent de bank hun geen geld.
Vrouwelijke landbouwers hebben nog
minder toegang tot leningen. En omdat

Bina Agarwal

de wetgeving hen discrimineert op vlak van erfrecht
en landverdeling bezitten vrouwen vaak helemaal
geen land.

Coöperatieve landbouw als oplossing
Voor kleine boeren schuilt er heel veel potentieel in het
samenbrengen van hun beperkte middelen. Samen
hebben ze meer land, kunnen ze meer investeren en
hun vaardigheden en kennis delen. Zo drijven ze hun
productiviteit en winst op. In voormalige socialistische
landen, waar staatsgronden na de politieke omwentelingen verdeeld werden, brachten sommige
boeren hun land en productiemiddelen opnieuw
samen. Onderzoek toont aan dat deze coöperatieve
boerderijen meer produceren dan individuele
familiebedrijven.

“Coöperatieve landbouw biedt
kleine boeren uitzicht op een beter
leven.”
De ene coöperatie is de andere niet
Nu kent coöperatief samenwerken vele gradaties. De
boerengroepen die ik onderzoek, engageren zich in
wat ik ‘geïntegreerde coöperaties’ noem. Ze brengen
land, geld, arbeid en andere middelen samen en
beheren ook het hele productieproces gezamenlijk.
Ze dragen allemaal in gelijke mate bij en ieder doet
zijn deel van het werk. Dit doorgedreven coöperatief
samenwerken, ook in het dagelijkse werk, vraagt veel
onderling vertrouwen en betrokkenheid. Precies deze
vorm van coöperatieve landbouw biedt kleine boeren
uitzicht op een beter leven.

En microfinanciering dan?
Microfinanciering maakt deel uit van deze oplossing.
De institutionele structuur die de microfinancieringsbeweging aanreikt, vormt een goede basis voor de
ontwikkeling van coöperatieve landbouw. De groepsstructuur vormt de kern van de vernieuwing.
Zo steunt het succes van Muhammad Yunus’ Grameen
Bank op het uitgangspunt dat, als je krediet geeft
aan kleine groepen, de groepsleden onderling garant
staan voor elkaar. Deze institutionele vernieuwing is
belangrijk. Het zorgt ervoor dat alle leden uiteindelijk
een hogere lening ontvangen dan ze bij een individuele aanvraag krijgen.

Mijn bijdrage als onderzoeker
Armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid hebben
me altijd beziggehouden. Je kan op veel manieren
proberen daar iets aan te doen. Ik koos ervoor om
onderzoeker te worden, om de processen die leiden
tot armoede en sociale en economische ongelijkheid
te begrijpen. En in de hoop potentiële oplossingen te
vinden.
Mijn onderzoekswerk leidde tot het inzicht dat nieuwe
technologieën op zich niet voldoende zijn om ons
agrarische systeem te hervormen. We moeten er ook
voor zorgen dat die tot bij de landbouwers geraken en
dat zij ze effectief gebruiken. Een groepsbenadering
dringt zich hierbij op.
Ik hoop dat mijn werk het leven van kleine boeren,
waaronder meer en meer vrouwen, op termijn kan
verbeteren.”
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Een warm hart voor
microfinanciering
Werken! Hij wil werken. Nadat hij
in 2017 met succes het European
Microfinance Programme
volgde, popelt Imad Alsheikh
Haidar om met zijn vele talenten
aan de slag te gaan. En liefst
in de sector die hem zo na aan
het hart ligt: microfinanciering.
Want daar werkte hij toen hij
in juli 2013 noodgedwongen
Syrië verliet. Op de vlucht voor
het geweld van een oorlog die
vrienden en familieleden het
leven kostte, kwam hij in België
terecht. En zo ook bij BRS.

Op weg naar een nieuw leven

Imad Alsheikh Haidar

“The First Microfinance Institution, zo
heette de microfinancieringsinstelling
(MFI) waarvoor ik in Damascus werkte.
Een totaal nieuwe ervaring, niet alleen
voor mij, maar ook voor Syrië. De
naam van het instituut zegt het al. Ik
heb daar drie en een half jaar met veel
enthousiasme gewerkt, maar de oorlog
veranderde alles. Cliënten stierven of
verdwenen plots. Ik verloor vrienden en
familieleden. Zo wilde ik niet meer leven.

Na een lange, moeilijke reis ben ik in Gent beland. Daar
ben ik meteen Nederlands beginnen te leren. Ik heb
anderhalf jaar in een fabriek gewerkt, maar wist al snel
dat dat niks voor mij was. Op zoek naar manieren om
mijn situatie te verbeteren, ontdekte ik het European
Microfinance Programme, een masteropleiding aan de
Solvay Brussels School, waar ook BRS nauw bij betrokken is. Ik heb me meteen ingeschreven.

Ik heb meerdere aspecten van microfinanciering en
ervaringen van MFI’s over de hele wereld bestudeerd.
En ik heb ook heel wat nieuwe vrienden gemaakt, uit
Afrika en Latijns-Amerika.

“De belangrijkste missie van
microfinanciering is inclusie, zorgen
dat alle mensen kansen krijgen op
financieel vlak.”

Sparen, van kleins af
De verplichte stage die bij deze opleiding hoort, heb
ik bij BRS gedaan. En via BRS heb ik drie maanden in
Oeganda gewerkt, voor de plaatselijke MFI Hofokam.
Met het oog op de lancering van spaarproducten
heb ik hun cliënten bevraagd over hun noden en
verwachtingen hierrond.

“Sparen is heel belangrijk, zeker
in landen waar mensen weinig
middelen hebben.”
Ik ben erg geïnteresseerd in spaarproducten. Sparen is
heel belangrijk, zeker in landen waar mensen weinig
middelen hebben. In Syrië was ik bezig met spaarrekeningen voor kinderen, omdat ik ervan overtuigd ben
dat het helpt als kinderen van kleins af leren sparen.

Nieuwe vrienden
BRS heeft me bijzonder goed ondersteund tijdens mijn
stage, zowel praktisch als inhoudelijk. En deze masteropleiding heeft me heel veel geleerd. Met meer dan
400 cliënten had ik al best wat ervaring opgebouwd in
Syrië, maar ik heb mijn kennis nu verdiept en verbreed.

Geef me werk werk werk
En nu ik met succes ben afgestudeerd als master in
de microfinanciering komt de volgende stap: een
job vinden. Ik wil zo snel mogelijk starten. Liefst in de
microfinancieringssector, want daar ben ik echt megaenthousiast over! Dat gevoel is sterker dan liefde, echt
waar. Microfinanciering is zó ontzettend belangrijk!
In Syrië staat deze sector nog heel erg ter discussie.
‘Heeft het wel effect?’, vroegen mensen mij. En ja, mijn
beperkte ervaring leert mij dat het voor sommige
mensen wel degelijk verandering brengt. Als mensen
die in armoede leven toegang krijgen tot financiële
dienstverlening, kunnen ze sparen, verzekeringen
afsluiten, zich lanceren in het leven. De belangrijkste
missie van microfinanciering is inclusie, zorgen dat alle
mensen kansen krijgen op financieel vlak. En dat is
de reden waarom ik microfinanciering zo’n warm hart
toedraag: omdat het mensen echt kansen geeft.”
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Tien dagen, twee landen, ontelbaar veel indrukken
Van 10 tot 20 februari 2017 trok een delegatie van
12 collega’s van BRS, KBC en Cera naar twee landen
die zich op het scharnier bevinden tussen de twee
Amerika’s: El Salvador en Honduras. Doel van de reis:
de kracht van microfinancieren en microverzekeren
van nabij leren kennen, niet alleen door de ogen van
de lokale MFI’s maar ook door de ogen van de microondernemers zelf.

El Salvador

Van links naar rechts: Franky Depickere, Piet
Vandendriessche, Isabelle Cardinael, Vic Van de
Moortel, Chris Berckmoes, Jan Bergmans, Patricia
Hollinger, Kurt Moors, Stephan Olaerts, Kurt Van
den Neste, Astrid Vreys, Lieven Boone, Hilde Talloen,
Jacques De Raymaeker, Sandra Circhirillo, Marjan
Justaert (journalist bij De Standaard).

Chris, Patricia en Jacques hadden er net een
week advies bij AMC opzitten. Jacques trok
verder met de groep, Chris en Patricia keerden
na de adviesopdracht terug naar België.
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In El Salvador werkt BRS via
de ngo Trias samen met AMC.
AMC telt

4 159

14

14.000

cliënten waarvan

58,5 %
vrouwen

agentschappen servicepunten personeelsleden

De belangrijkste
segmenten zijn:
ambachten
landbouw

woningkredieten en
consumptie

handel en
60% diensten

5%

13%

19,8 mio euro
kredieten

22%

Gloria van Sabiplus is een van die cliënten. Sabiplus maakt schoonheidsproducten. In 2013 zijn ze gestart met twee
producten in gerecupereerde frisdrankflesjes. Vandaag hebben ze 11 producten met hun eigen verpakking, logo en
trademark. Paso a paso, pero seguro.

‘Armoede is niet alleen een gebrek aan geld of een job.
Het is ook geen toegang hebben tot wat anderen wel
hebben. En dat is nefast voor de eigenwaarde.’
- Astrid Vreys,
coördinator van Trias voor Midden-Amerika
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‘Als jullie van zo ver naar hier komen om
ons te helpen, dan hebben wij ook de
plicht om onszelf te helpen’

Honduras

- Miguel Rajo, bestuurder

Pilarh OPDF is de vroegere
partnerorganisatie van BRS en
Trias in Honduras
Pilarh OPDF telt

11

De belangrijkste segmenten zijn:

132

agentschappen

ambachten

personeelsleden
landbouw

24.000

cliënten waarvan
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45 %
vrouwen

54%

42%

4%

10,6 mio euro
kredieten

handel en
diensten

Foodtrucks op z’n Salvadoriaans. Veronica
Pineda is de fiere eigenaar van een restaurant
en vijf eetkraampjes zoals dit. Ze startte met
een woonkrediet en een microkrediet voor haar
zaak. Ze geeft werk aan tien mensen.

Micro-onderneemster Ligia uit Honduras
is klant bij Pilarh. Ze vormt een pareltje van
ondernemerschap. Als kind zette ze al een
tafeltje op straat en verkocht de juwelen van
haar moeder. Toen had ze nog geen benul
van prijzen. Wanneer de rest van het gezin
slaapt, trekt ze naar haar atelier in de bijkeuken
en maakt ze juwelen die via verschillende
verkooppunten de weg vinden naar de klanten.

Jose Osorio, de micro-ondernemer en
mozaïekkunstenaar, maakt drie soorten
werken: signalisatie voor winkels en
straatborden, decoratieve elementen zoals
spiegels en kunstwerken, vaak op basis van
een foto of tekening. Tijdens de studiereis
groeide het plan om hem in 2017 naar
Leuven te halen voor de mozaïek ‘Diep
geworteld, breed vertakt’. Zie ook pag 32.

Lees ook de reisblog
van deze studiereis:

BRS vzw

BRS-partners in Europa
European
Microfinance
Programme
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Raad van Bestuur BRS vzw
Leden op 31.12.2017

2

4

1

5

6

3

1.
2.
3.

Koen Van der Steen
Frederik Goegebeur
Lut Vettenburg

4.
5.
6.

Guido Poffé
Marc Daems
Franky Depickere

Niet op de foto: Frans Rymenams

7.
8.
9.

9

7

Lieven Boone
Annemie Verhaevert
Matthieu Vanhove

8

11

10

10. Stephan Olaerts
11. Alain Baeck
12. Jean Masscheleyn

Voor deze personen eindigde het mandaat in 2017: Jacques De
Raeymaker, Olivier Lambin, Koen Peeters, Paul Troch en Dirk Vyncke.
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BRS-team

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matthieu Vanhove
Kurt Moors
Mariette Van Eyken
Kurt Van den Neste
Tine Noseda
Tom Geladé
Vincent Monnart
Jarek Chuchla
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6

4

8
1

3

5

7

BRS-Instituut
Leden op 31.12.2017

1.
2.
3.
4.
5.

Patricia Hollinger
Jacques De Raeymaeker
Paul Vanheuverzwijn
Philippe Matthijs
Guido Poffé

6.
7.
8.
9.
10.

Eric De Vos
William Brondeel
Piet Vandendriessche
Hugo Vanderpooten
Hugo Vleeracker

Niet op de foto: Albert Kessler, Wim Moens, Jacques Morjaen
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Kerntaken van het
BRS-Instituut?
•

Collega-bankiers en -verzekeraars
in het Zuiden adviseren bij de
ontwikkeling van hun projecten

•

Onderzoek van nieuwe projectaanvragen

•

Evaluatie van bestaande
projecten

•

Dossiers analyseren en projecten
bezoeken
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Cera4BRS
Leden op 31.12.2017

Frans Parren
Antoine De Caluwe
Marc Daems
Monique Nijs
Koen Van der Steen
Arseen Goossens
Luc Bosschem
François Peetermans

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lieven Boone
Leo Nijsen
Matthieu Vanhove
Marc Peelaers
Louis Peeters
Herman Jacobs
Annemie Verhaevert

1

5

3
2

4

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7

8

10
11
9

12

14

13

Niet op de foto: Geert Debeerst, André Hellemans, Leo Heylen,
Olivier Lambin, Johan Struyvelt, Paul Troch.
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Financieel

Financieel
BALANS (IN EURO)

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Fondsen van de vereniging
Bestemde fondsen
Overgedragen winst
SCHULDEN
Schulden op ten hoogste één jaar
Leveranciers
Overige schulden
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2017

2016

1.980.247

1.936.408

323.452
323.452

323.452
323.452

1.656.795
18.161
16.405
1.756
1.227.568
403.859
7.207

1.612.956
15.176
13.476
1.701
1.502.838
63.896
31.046

1.980.247

1.936.408

1.937.582
700.000
500.000
737.582

1.884.440
700.000
500.000
684.440

42.665
42.665
29.393
13.272

51.968
51.968
37.573
14.395

RESULTATENREKENING (IN EURO)
2017

2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
Andere bedrijfsopbrengsten

423.336
88.492
315.534
19.310

462.636
117.222
328.846
16.568

BEDRIJFSKOSTEN
Diensten en diverse goederen
Andere bedrijfskosten

395.471
391.985
3.486

424.976
421.968
3.009

25.682

2.466

405

300

53.142

39.825

FINANCIELE OPBRENGSTEN
FINANCIELE KOSTEN
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
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Toelichting
BALANS
Op afsluitdatum bedraagt het balanstotaal 1.980.247 euro.
Het belangrijkste gedeelte van de activazijde zijn de vlottende activa (1.656.795 euro).
Deze activa omvatten:
•
•
•
•

Diverse vorderingen op ten hoogste één jaar (18.161 euro), voornamelijk handelsvorderingen
Geldbeleggingen (255,69 aandelen in een Sicav van KBC met een boekwaarde van 1.227.568 euro)
Liquide middelen (403.859 euro)
Over te dragen kosten (7.207 euro): het betreft kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar 2017
maar die ten laste zijn van boekjaar 2018

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

Cera Beheersmaatschappij (boekwaarde: 248 euro)
Almancora Beheersmaatschappij (boekwaarde: 100 euro)
Alterfin (boekwaarde: 2500 euro)
Incofin (boekwaarde: 2604 euro)
BRS Microfinance Coop (boekwaarde: 318.000 euro)

Het voornaamste bestanddeel aan de passivazijde is het eigen vermogen (1.937.582 euro) dat in 2017
toeneemt met 53.142 euro.
De schulden op ten hoogste één jaar (42.665 euro) omvatten:
• Nog niet betaalde en nog te ontvangen facturen (29.393 euro) met betrekking tot geleverde
prestaties in het voorbije boekjaar
• Diverse schulden (13.272 euro)
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RESULTATENREKENING
De resultatenrekening sluit af met een positief resultaat van 53.142 euro.
De bedrijfsopbrengsten omvatten in hoofdzaak:
• Bruto-opbrengsten tombola’s van Cera (87.000 euro)
• Giften (315.534 euro)
De brutomarge bedraagt 31.350 euro en is het positieve saldo van de bedrijfsopbrengsten (423.336 euro) en
de diverse goederen en diensten (391.985 euro).
De diensten en diverse goederen worden aan de volgende kostenplaatsen toegewezen:
•
•
•
•
•
•

Communicatie: 29.125 euro
Werkingskosten: 21.055 euro
Projecten en financiële dienstverlening: 221.991 euro
Adviesverlening: 83.242 euro
Vorming: 21.649 euro
Organisatie en prijzen tombola: 14.924 euro

De andere bedrijfskosten (3.486 euro) hebben betrekking op de betaalde patrimoniumtaks, de kosten met
betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en publicaties in het Belgisch Staatsblad.
De financiële opbrengsten (25.682 euro) omvatten in hoofdzaak de opbrengsten van de Sicav.
De financiële kosten (405 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 zullen plaatsvinden, bedragen op afsluitdatum 230.000 euro.
In het kader van het programma ’Microfact‘ is een overeenkomst afgesloten voor een maximumbudget van
75.000 euro voor 2018.
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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 of
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.
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BRS Microfinance Coop

Jouw investering:
een grote stap vooruit
Financiera Fundeser in Nicaragua. Naar
deze microfinancieringsinstelling ging de
allereerste investering van BRS Microfinance
Coop, de investeringscoöperatie die eind
2016 door BRS vzw, KBC en Cera werd
gelanceerd. Concreet gaat het om een
lening van 1,8 miljoen euro voor een termijn
van drie jaar. Rene Romero, algemeen
directeur van Financiera Fundeser, reageert
opgetogen.

Een stap vooruit (x 900)
“Met dit bedrag kunnen we 900 boeren en lokale
ondernemers een krediet van gemiddeld 2000 euro
geven. Een bedrag dat ze terugbetalen op een termijn
van 36 maanden. Voor landbouwers, die toch 60%
van ons cliënteel uitmaken, is dat een relatief korte
termijn. Ze gebruiken dit microkrediet dan ook vooral
als werkkapitaal, om bijvoorbeeld zaden of meststoffen
te kopen.

Rene Romero

Als ze hun lening goed investeren, stijgt niet alleen
hun inkomen, maar krijgen ze ook toegang tot betere
gezondheidszorg en scholing. Financiële inclusie is
voor ons heel belangrijk, want wie toegang heeft
tot de financiële sector kan verzekeringen afsluiten,
leningen aangaan, sparen en investeren. En zo zijn
levensomstandigheden verbeteren.

We doen waar we goed in zijn

‘Crezcamos Juntos’

We richten ons heel bewust op cliënten in landelijke
gebieden, al van bij het begin van ons bestaan. In
1993 startten we als Fundeser, een kleine ngo gericht
op de ontwikkeling van landelijke gebieden. Toen de
financiële dienstverlening zich in 2004 afsplitste in
een aparte microfinancieringsinstelling, behielden
we die focus.

Ik ben heel gelukkig met wat ik doe. Tevreden dat
ik Fundeser en Financiera Fundeser de voorbije 25
jaar kon opbouwen en groot maken. Onze slogan is
‘Crezcamos Juntos’, wat betekent: laten we samen
groeien. Dat is de belangrijke boodschap die we
geven aan onze klanten, onze werknemers, aan het
land, aan iedereen die hierbij betrokken is.

“Dat onze groei mee mogelijk wordt
gemaakt door gewone burgers uit
België die via BRS Microfinance Coop
in ons investeren, vind ik fantastisch.”
In een land als Nicaragua dat leeft van de export van
landbouwproducten – koffie, tabak, vlees – is het een
logische keuze om te investeren in rurale gebieden.
Toch zijn commerciële banken daar niet in geïnteresseerd. Daarom doen wij het. We zijn daar ook goed in
en hebben de nodige expertise.

Uit eigen ervaring
Zelf ben ik opgeleid als landbouwingenieur. Ik koos
deze opleiding omdat ik geboren ben in een landelijke regio. Ik groeide op in een klein huisje, met mijn
ouders en mijn tien broers en zussen. Mijn grootouders langs moeders kant leefden van de landbouw.
Dus ik ken het leven van kleine boeren. Ik begrijp hen
en kan met hen communiceren op een manier die ze
verstaan. Mijn eigen verleden motiveert mij om hen
via Financiera Fundeser een helpende hand te reiken.

Bedankt, vennoten van BRS Microfinance
Coop!
Dat onze groei mee mogelijk wordt gemaakt door
particuliere investeerders – gewone burgers uit
België – die via BRS Microfinance Coop in ons
investeren, vind ik fantastisch. Ik wil deze mensen
bedanken voor het vertrouwen dat ze geven, niet
alleen aan Financiera Fundeser maar ook aan onze
cliënten. Als CEO van Financiera Fundeser wil ik
hen laten weten dat hun investering een grote
stap vooruit betekent voor onze kleine boeren en
lokale ondernemers. En daarvoor wil ik hen oprecht
bedanken! “
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Financieel

Deugdelijk bestuur
AANDEELHOUDERSCHAP
Aandeel in het kapitaal van BRS Microfinance Coop op 31 december 2017:

2,1% — BRS vzw
BRS Microfinance
Coop cvba

63,4% — Cera cvba
14,1% — KBC Bank nv
20,4% — 1061 particuliere vennoten

Het kapitaal van BRS Microfinance Coop is verdeeld in aandelen op naam met een nominale waarde van elk
500 euro (A-aandeel) of 1000 euro (B- en C-aandelen). Er werden tot op heden geen B-aandelen uitgegeven.
Op balansdatum is het aandeelhouderschap van BRS Microfinance Coop samengesteld uit enerzijds 1061
particuliere vennoten (houders van A-aandelen) en anderzijds Cera cvba, BRS vzw en KBC Bank nv (houders
van C-aandelen).
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders komt jaarlijks bijeen op de tweede woensdag van mei.
In 2017 was dit op 10 mei 2017.
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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 2017 telde de Raad van Bestuur van BRS Microfinance Coop 6 leden:
1 bestuurder A, 4 bestuurders C en 1 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 en de ondervoorzitter(s) van de Raad van Bestuur worden 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 3 maal 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 2017 onder
meer volgende topics:
•

opvolging investeringen en risicobeheer

•

sociale aspecten van investeringen

•

toetreding tot MFX Microfinance Currency
Risk Solutions

•

indekking landenrisico (Credendo)

•

opvolging bestuursmandaten

•

afbouw kredietlijn KBC Bank nv

•

implicaties zomerakkoord

•

beslissing tot uitgifte A-aandelen 2017/2018
en goedkeuring prospectus

•

verhuis maatschappelijke zetel

[ 63 ] Jaarverslag 2017

De Raad van Bestuur van BRS Microfinance Coop

De Raad van Bestuur vergaderde 4 keer in 2017: op 6 maart, 19 april, 29 mei en 28 november.
Daarnaast besliste de Raad van Bestuur in totaal 9 keer over concrete investeringsdossiers via de procedure van
schriftelijke besluitvorming.
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2

6

4

1

Naam

Hoedanigheid

Einde huidig
mandaat

Aanwezigheden

Samenstelling en aanwezigheden
Raad van Bestuur

3

Umberto Arts*

Bestuurder C

2018

2

Lieven Boone

Bestuurder A

2019

3

Franky
Depickere
(voorzitter)

Bestuurder C

2018

4

Stephan Olaerts

Bestuurder C

2018

3

Piet
Vandendriessche

Bestuurder E

2019

4

Matthieu
Vanhove
(gedelegeerd
bestuurder)

Bestuurder C

2018

4

5

1.
2.
3.
4.

Lieven Boone (bestuurder A)
Koen Schrever* (bestuurder C)
Kristof Van Gestel (secretaris)
Franky Depickere (voorzitter van
de Raad van Bestuur)
5. Matthieu Vanhove (bestuurder C,
gedelegeerd bestuurder),
6. Piet Vandendriessche (bestuurder E)
7. Stephan Olaerts (bestuurder C)
Niet op de foto: Umberto Arts

* Koen Schrever vervangt Umberto Arts
sinds 1 februari 2018.
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7

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.
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.
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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. 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’) eveneens voor de opvolging van de
organisaties in de portefeuille van BRS Microfinance Coop, conform het investeringsbeleid.
Voor haar werkzaamheden inzake de investeringsdossiers, die ze aanreikt en opvolgt, ontvangt Incofin IM een
vergoeding van BRS Microfinance Coop.

COMMISSARIS
De externe controle wordt uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren cvba. KPMG Bedrijfsrevisoren heeft Erik
Clinck aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
In boekjaar 2017 ontving KPMG Bedrijfsrevisoren een vergoeding van 10.000 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 u verslag uit over het boekjaar 2017 en vragen wij uw goedkeuring
over de jaarrekening zoals die werd afgesloten op 31 december 2017. 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.
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.
De vennootschap realiseert deze doelstelling onder meer door:
• 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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HOE HET BEGON
BRS Microfinance Coop werd opgericht in december 2012. Tot eind 2015 beperkte de activiteit van BRS
Microfinance Coop zich hoofdzakelijk tot de investering in twee fondsen die op hun beurt investeerden in
microfinanciering. Deze fondsen werden bij de oprichting ingebracht door Cera en BRS vzw. In de periode
2013-2015 realiseerde BRS Microfinance Coop daardoor beperkte opbrengsten en kosten.
Sinds 2016 heeft BRS Microfinance Coop de portefeuille laten groeien. Dat gebeurt in eerste instantie met
bijkomende middelen die afkomstig zijn van Cera en KBC Bank, beide C-vennoten. Sinds eind oktober 2016
stelde BRS Microfinance Coop het kapitaal eveneens open voor particuliere investeerders (A-vennoten).
Deze middelen worden sinds de tweede helft van 2016 stelselmatig geïnvesteerd volgens het in het
voorjaar van 2016 goedgekeurde investeringsbeleid van BRS Microfinance Coop. In 2017 is er veel aandacht
gegaan naar de uitbouw van een ruim gespreide portefeuille van activa. Ook in 2018 zal de focus liggen op
bijkomende investeringen en de verdere uitbouw van de portefeuille.
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten van het afgelopen boekjaar 2017 van BRS Microfinance
Coop cvba besproken.
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BALANS
Eind 2017 bedroeg het balanstotaal van BRS Microfinance Coop 15.761.108 euro, ten opzichte van 13.841.707
euro eind 2016. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van kapitaalinbrengen door particuliere investeerders.
De beschikbaar gestelde middelen worden stelselmatig geïnvesteerd.
De diverse activa- en passivaposten worden hierna verder toegelicht.

Activaportefeuille
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van de portefeuille weer op balansdatum.
Organisatie

Type
investering

Datum
investering

Valuta

Land

Boekwaarde
(miljoen euro)

Fundeser

Lening*

07.2017

USD

Nicaragua

1,7

Kaebauk Investmentu
No Finansas (KIF)

Lening*

08.2016

USD

Oost-Timor

0,9

Insotec

Lening*

02.2017

USD

Ecuador

0,9

Insotec

Lening*

12.2017

USD

Ecuador

0,9

Komida

Lening*

07.2017

IDR

Indonesië

0,9

OnePuhunan

Lening*

10.2017

PHP

Filipijnen

1,5

MicroCred

Lening

11.2017

XOF

Ivoorkust

1,5

Vision Fund

Lening*

10.2017

GTQ

Guatemala

0,6

LOLC

Lening*

05.2017

USD

Cambodja

1,4

Fusion

Lening**

07.2017

INR

Indië

0,7

Impulse Microfinance
Investment Fund

Kapitaal

12.2012

EUR

België

0,01

Incofin cvso

Kapitaal

06.2016

EUR

België

0,6

* voor deze leningen werden alle interest- en kapitaalstromen ingedekt tegen wisselkoersrisico’s.
** voor deze leningen werden alle kapitaalstromen ingedekt tegen wisselkoersrisico’s.
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Eind 2017 werden leningen verstrekt aan drie microfinancieringsorganisaties in Latijns-Amerika, vijf in Azië en
één in Afrika. Er zijn geen achterstallige betalingen op de betrokken leningen.

Regioverdeling leningen aan MFIs
Afrika
1,5 mio euro
Azië
5,4 mio euro

Evolutie investeringen

12,0

Latijns-Amerika
4,1 mio euro

MF fondsen 

0,7

Bedrag euro (miljoen)

MicroCred Côte d’Ivoire Ivoorkust 
1,5
Fusion - Indië0,7

De klanten zijn

46%

mannen

54%

vrouwen

LOLC - Cambodia1,4
KIF - Oost-Timor0,9
OnePuhunan Filipijnen 

1,5

Komida - Indonesië0,9

4,0
1,2

KIF - Oost-Timor 

0,9

Vision Fund - Guatemala

0,6

Fundeser Nicaragua 

1,8

Insotec - Ecuador

1,8

EIND 2016

EIND 2017

61%
ruraal

MF fondsen 

Fundeser Nicaragua 

1,7

39%

stedelijk
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Kredieten aan microfinancieringsinstellingen
(handelsvorderingen)
Op 31.12.2017 had BRS Microfinance
Coop 11,0 miljoen euro aan uitstaande
leningen. Deze MFI’s bereiken gezamenlijk 1,5 miljoen klanten via kleine
kredieten die vooral bestemd zijn voor
landbouw, handel en diensten.
13%
consumptie

landbouw

handel en
diensten

47%

ambachten

36%

4%

Ivoorkust
De lening van 983 miljoen
XOF (1,5 miljoen euro)
aan MicroCred Côte
d’Ivoire (MCIC) is 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
begon MCIC recent samen te
werken met coöperaties van
cacaoproducenten.

Ecuador – Insotec

Guatemala

Nicaragua

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 (samen
1,8 miljoen euro). Hiermee
kan Insotec aan de vraag van
750 ondernemers tegemoet
komen.

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 bedraagt 8
miljoen USD. BRS Microfinance
Coop verstrekte een lening van
5,5 miljoen GTQ (0,6 miljoen
euro).

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. In 2016 verstrekte BRS Microfinance Coop
een eerste kortlopende lening
van 2 miljoen USD (1,7 miljoen
euro). In 2017 werd een lening
voor hetzelfde bedrag voor
een periode van drie jaar toegekend. Eerder in dit verslag
vertelt CEO Rene Romero over
het belang van solidariteit over
de grenzen heen.

Cambodja

Indië

Indonesië

Wie LOLC zegt, zegt ‘sociaal’. Deze MFI
was de eerste instelling die in Cambodia het SMART-certificaat ontving,
een erkenning voor hun inspanningen om het principe van ‘clients first’
heel actief in de werking te integreren. Dat sterke groei en sociaal hand
in hand kunnen gaan bewijst deze organisatie. Met een gemiddelde groei
van bijna 50% per jaar, bereikt LOLC
meer dan 200.000 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. BRS Microfinance Coop verstrekte een
lening van 62 miljoen INR (0,7
miljoen euro) in nauwe samenwerking met Incofin cvso.

Komida (Koperasi
Mitra Dhu’afa) is een
mooi voorbeeld van
‘samen sterk’. Deze
coöperatie telt bijna
400.000 leden. De leden
hebben een aandeel
van minder dan 4 USD
en daardoor is Komida
zeer toegankelijk voor
de armere bevolking.
De meeste leningen
zijn groepsleningen
aan vrouwen via de
Grameen-methodologie.

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

Sinds 2014 kunnen
klanten ook individuele
leningen van max. 750
USD ontvangen. Met een
gemiddeld krediet van
ongeveer 100 USD bereikt
Komida haar doelgroep
van de armere gezinnen.
BRS Microfinance Coop gaf
een lening in lokale munt
van 13,3 miljard IDR (0,9
miljoen euro).

Filipijnen

Oost-Timor

OnePuhunan is een jonge microfinancieringsinstelling die in 2014
startte. Deze instelling kende een
vliegende start dankzij de hoofdaandeelhouder Credit Access
Asia die haar ervaring in India en
Indonesië naar de Filipijnen bracht.
Na drie jaar bedroeg de kredietportefeuille al 17 miljoen euro. Via
solidaire groepsleningen bereikt
OnePuhunan de bevolkingsgroep
met een gemiddeld daginkomen
tussen de 2 en 7 USD. De lening van
BRS Microfinance Coop bedraagt
91,3 miljoen PHP (1,5 miljoen euro).

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 (0,9 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 leest u haar
verhaal.

Kapitaalparticipaties (financiële vaste activa)
Sinds de oprichting eind 2012 hield BRS Microfinance Coop twee participaties aan in fondsen die in
microfinancieringsinstellingen investeren. Het betrof:
• een deelneming in Impulse Microfinance Investment Fund voor een bedrag van 12.567 euro. Impulse
Microfinance Investment Fund is een EUR-fonds van het gesloten type. 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 eind december 2016 reeds 87% van het oorspronkelijke
kapitaal van het fonds als liquidatievoorschot uitgekeerd. Een definitieve afwikkeling wordt in de
komende jaren verwacht.
• een deelneming in Rural Impulse Fund voor een bedrag van 574.494 euro. Het betrof een USD-fonds
dat het wisselkoersrisico van leningen aan (niet van kapitaalinvesteringen in) microfinancieringsinstellingen in andere munten doorgaans indekte naar US dollar. Ook Rural Impulse Fund was een
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 ontving naar aanleiding daarvan een bedrag van 740.060 euro.
Mogelijks volgt nog een tweede (beperkt) bedrag naar aanleiding van de finale afsluiting van de
liquidatie.
In juni 2016 werd voor een bedrag van 559.860 euro ingetekend op het kapitaal van Incofin cvso, een
Belgische coöperatie die het lokaal ondernemerschap in ontwikkelingslanden wil ondersteunen door
te investeren in microfinancieringsorganisaties. Incofin cvso heeft een portefeuille van meer dan 70
miljoen euro, gespreid over meer dan 50 microfinancieringsinstellingen. Ze bereiken hiermee 3,4 miljoen
ondernemers, waarvan 73% vrouwen. Jaarlijks stelt Incofin cvso een dividend voor aan haar aandeelhouders.
In 2017 keerde Incofin cvso een dividend van 2,5% uit.
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Overige activa
Van de overige activa zijn de liquide middelen de belangrijkste balanspost. De liquide middelen bedroegen
3,5 miljoen euro op 31 december 2017. Dit bedrag staat nagenoeg volledig uit in euro. Het bedrag aan liquide
middelen in USD is beperkt tot een tegenwaarde van 96.354 euro.
Om gebruik te kunnen maken van de indekkingsactiviteiten van MFX Solutions betaalde BRS Microfinance
Coop een terugvorderbaar toetredingsrecht van 200.000 USD.
De overlopende rekeningen van het actief bedragen 510.085 euro en omvatten reeds betaalde over te dragen
verzekeringskosten ter indekking van het landenrisico (64.597 euro), verlopen interesten die betrekking hebben op boekjaar 2017, waarvan de betaling op de eerstvolgende rentebetalingsdatum in 2018 zal gebeuren
(266.193 euro) en geactiveerde forward fees (179.295 euro) .
De resterende vorderingen bedroegen 9.715 euro.

Eigen vermogen
Kapitaal
Het eigen vermogen van BRS Microfinance Coop bedroeg 15.461.567 euro op 31 december 2017.
Het kapitaal bedroeg 15,3 miljoen euro. Dat is een stijging met 1,5 miljoen t.o.v. eind 2016.
De stijging van het kapitaal is volledig toe te schrijven aan de kapitaalinbrengen van de A-vennoten. Het
betreft particulieren die vennoot worden van BRS Microfinance Coop door in te tekenen op A-aandelen. Zij
kunnen intekenen voor een maximaal bedrag van 5000 euro. In boekjaar 2017 steeg het aantal particuliere
vennoten met 561 tot 1061 personen. A-vennoten vertegenwoordigden eind 2017 een kapitaal van
3.117.500 euro, 1.488.000 euro meer dan het jaar voordien.
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De kapitaalstructuur ziet er op 31 december 2017 als volgt uit:
3 aandelentypes:
A-aandelen — Particulieren
kapitaal: 3.117.500 euro
B-aandelen — Rechtspersonen
Er werden geen B-aandelen
uitgegeven tot op heden.

Totaal kapitaal:
15.277.500 euro

C-aandelen
BRS vzw
kapitaal:
318.000 euro

Cera cvba
KBC Bank nv
kapitaal:
kapitaal:
9.682.000 euro 2.160.000 euro

In januari 2018 bracht KBC Bank 5.340.000 euro extra C-kapitaal in, waardoor haar totale kapitaalinbreng
steeg naar 7.500.000 euro.
Het geplaatst kapitaal is verdeeld in aandelen op naam met een nominale waarde van elk 500 euro
(A-aandeel) of 1000 euro (B- en C-aandelen). Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt 50.000 euro.
Reserves
Bij goedkeuring van de door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voorgelegde
winstverdeling zou de wettelijke reserve stijgen tot 5000 euro (10% van het vast kapitaal) en de beschikbare
reserves toenemen met 165.183 euro tot 179.067 euro.
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Schulden en overlopende rekeningen
BRS Microfinance Coop had eind 2017 voor 299.541 euro schulden.
De handelsschulden bedroegen 40.521 euro en de belastingschulden 44.558 euro. Bij goedkeuring door de
Algemene Vergadering van het door de Raad van Bestuur voorgestelde dividend, ontstaat een schuld van
73.375 euro.
De overlopende rekeningen van het passief bedroegen 141.088 euro, waarvan 87.808 euro toe te rekenen
swapkosten in het kader van de aangegane wisselkoersindekkingen voor kapitaal- en interestbetalingen en
53.280 euro reeds verkregen fees die over de looptijd van de uitstaande leningen in resultaat zullen worden
genomen.
Gegeven het belangrijke bedrag aan beschikbare liquiditeiten en de gestage ontwikkeling van de
investeringsportefeuille heeft BRS Microfinance Coop in de loop van 2017 een kortetermijnkredietlijn van
2,7 miljoen euro vervroegd opgezegd bij KBC Bank.

Buitenbalansverplichtingen
De buitenbalansverplichtingen slaan op de contracten die betrekking hebben op termijnverrichtingen ter
indekking van de wisselkoersrisico’s op uitstaande leningen aan microfinancieringsorganisaties. Op 31.12.2017
heeft BRS Microfinance Coop indekkingsverrichtingen uitstaan voor een totaal notioneel bedrag van
12,0 miljoen euro.
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RESULTATENREKENING
In boekjaar 2017 werd een resultaat gerealiseerd van 242.827 euro. Het resultaat van boekjaar 2016 bedroeg
15.141 euro.

Opbrengsten
De belangrijkste opbrengsten van BRS Microfinance Coop zijn de financiële opbrengsten uit leningen aan microfinancieringsinstellingen en uit de kapitaalparticipaties. Daarnaast waren er beperkte overige opbrengsten, die
voornamelijk het resultaat zijn van voordelige wisselkoersverschillen op de beperkte liquide middelen in USD.
Opbrengsten uit leningen
De leningen brachten 331.156 euro aan interesten op, na aftrek van de kosten in het kader van de valutaindekking van hoofdsom en interesten. Daarnaast werden 19.379 euro fee-inkomsten gerealiseerd.
Opbrengsten uit kapitaalparticipaties
In 2017 ontving BRS Microfinance Coop een dividend van 6998 euro op haar investering in Incofin cvso.
Daarnaast werd een meerwaarde van 165.566 euro gerealiseerd op de participatie in Rural Impulse Fund, die in
2017 haar eindvervaldag bereikte. Het resultaat werd geboekt onder de uitzonderlijke opbrengsten.

Kosten
De portefeuille-gerelateerde kosten bestonden uit de bemiddelings- en beheersvergoeding aan Incofin IM
(74.470 euro) en de verzekeringspremies naar aanleiding van de verzekering van landenrisico’s (102.929 euro).
De administratieve kosten bedroegen samen 21.502 euro. Daarvan hebben de voornaamste kosten betrekking
op vertalingen, wettelijke publicaties, drukwerken en de commissarisvergoeding.
De overige financiële kosten bedroegen 26.455 euro en bestaan hoofdzakelijk uit provisiekosten voor de beschikbare kredietlijn, die eind 2017 volledig werd opgezegd en omrekeningsverschillen van vreemde valuta.
BRS Microfinance Coop was over boekjaar 2017 54.051 euro belastingen verschuldigd.
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RESULTAATVERWERKING
Het resultaat van boekjaar 2017 bedroeg 242.827 euro.
Zoals in het vorige jaarverslag aangekondigd, zal, gegeven de aard van de investeringen en de opstartfase
waarin de coöperatie zich bevindt, naast de wettelijke reservering, een deel van de winst eveneens binnen
de vennootschap gehouden worden met het oog op de creatie van een reserve die mogelijke toekomstige
negatieve resultaten (deels) kan opvangen.
Een belangrijk gedeelte van het resultaat werd bovendien gerealiseerd op een historische participatie in Rural
Impulse Fund waarover BRS Microfinance Coop reeds beschikte voor de kapitaalinbrengen die sinds 2016
gebeurden. Het gerealiseerde resultaat wordt gehanteerd om een eerste stap te zetten in de opbouw van een
reserve.
De Raad van Bestuur van BRS Microfinance Coop stelt daarom aan de Algemene Vergadering voor om
•

4269 euro toe te voegen aan de wettelijke reserve, zodat deze 10% van het vast kapitaal van 50.000
euro bedraagt

•

een bedrag van 73.375 euro uit te keren onder de vorm van dividend. Dit stemt overeen met
een percentage van 0,5% van het nominaal kapitaal. Het bedrag wordt uitgekeerd pro rata de
aanwezigheid van het betrokken kapitaal in de vennootschap en onder afhouding van roerende
voorheffing. Het betreft een eerder bescheiden dividend, gegeven dat BRS Microfinance Coop zich in
een fase bevindt waarin de beschikbare middelen meer en meer worden geïnvesteerd

•

en het saldo (165.183 euro) toe te voegen aan de beschikbare reserve.
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INFORMATIE OVER BELANGRIJKE FEITEN NA BALANSDATUM
Bijkomende kapitaalinbreng KBC Bank
In januari 2018 bracht KBC Bank 5.340.000 euro extra C-kapitaal in, waardoor haar totale kapitaalinbreng toenam tot 7.500.000 euro. Door deze inbreng bedraagt het kapitaalbedrag van de C-aandeelhouders KBC Bank,
Cera en BRS vzw samen 17,5 miljoen euro. Deze ruime kapitaalbasis laat BRS Microfinance Coop toe verder te
werken aan de uitbouw van een ruime gediversifieerde portefeuille aan investeringen.

SOCIALE PERFORMANTIE
BRS Microfinance Coop investeert, met inbegrip van de investering die na balansdatum werd gedaan, rechtstreeks in negen microfinancieringsinstellingen in negen verschillende landen. Samen bereiken deze MFI's
ongeveer 1,5 miljoen klanten. Deze microfinancieringsinstellingen beheren samen een kredietportefeuille van
ongeveer 621 miljoen USD.
Voor al deze microfinancieringsinstellingen wordt opgevolgd hoe ze scoren op gebied van sociale performantie en verantwoordelijke 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).
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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 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, …).
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•

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 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.

•

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.

•

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

•

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.
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Daarnaast heeft de vennoot onder meer volgende specifieke risico’s eigen aan het bezit van aandelen 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.

•

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.

•

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.

•

De A- en B- aandelen zijn niet overdraagbaar.
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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 10% 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 2017, verhoogd met de bijkomende inbreng die KBC Bank in januari 2018 verrichtte. Dat totaal
bedraagt 20,6 miljoen euro.
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Dit leidt tot volgende verhoudingen voor bovenstaande richtinggevende limieten:
maximaal percentage van de totale activa per MFI/per land

10%
9%
8%

8,6%

8,4%

% van totaal potentieel actief

7%

7,4%

7,2%

6,9%

6%
5%
4%

4,3%

4,2%

3%

2,9%

2%

3,3%

1%

Nicaragua

Oost-Timor
KIF

Indië

Filipijnen
Indonesië

One Puhunan

Fusion

Cambodia
LOLC

Komida

Ecuador

Insotec

Fundeser

Guatemala
Vision Fund
Guatemala

Ivoorkust
MicroCred
Côte d’Ivoire
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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.
De erkenningsvoorwaarden zijn:
• de toetreding van vennoten gebeurt vrijwillig
• de aandelen scheppen binnen iedere waardecategorie dezelfde rechten en verplichtingen
• 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 ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften
• het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd
• een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor informatievertrekking aan en
opleiding van haar huidige of potentiële leden of het grote publiek
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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 2017 toezicht heeft gehouden op de
erkenningsvoorwaarden.
Het is nuttig om dit bijzonder verslag samen te lezen met het volledig jaarverslag van BRS Microfinance Coop
over het boekjaar 2017. In dit jaarverslag wordt dieper ingegaan op alle facetten van de werking van BRS
Microfinance Coop, met inbegrip van balans, resultatenrekening, toelichting, sociale balans en de commentaar
bij de jaarrekening.
Vrijwillige toetreding
De Raad van Bestuur mag noch de toetreding noch de uitsluiting van een vennoot uit speculatieve of
willekeurige 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 2017 tekenden 561 nieuwe vennoten in op A-aandelen van BRS Microfinance Coop. Er werden in het
voorbije boekjaar geen toetredingen geweigerd en er waren evenmin uitsluitingen.
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Gelijke rechten en verplichtingen binnen iedere aandelencategorie
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.
Binnen elke categorie zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen.
De statuten voorzien een stemkrachtbeperking voor iedere vennoot tot 10% van de stemmen
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.
Op de Algemene vergadering van 10 mei 2017 over het boekjaar 2016 werd het stemrecht conform deze
regels toegepast. Dit zal ook het geval zijn op de Algemene Vergadering van 9 mei 2018 over het boekjaar
2017.
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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 1 en maximaal 2 bestuurders A, die gekozen worden uit de houders van de A-aandelen;

•

minimaal 4 en maximaal 6 bestuurders C die gekozen worden uit de door de houders van de
C-aandelen voorgedragen kandidaten en

•

maximaal 1 bestuurder E (externe bestuurder/expert) die vrij gekozen wordt
door de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur telt momenteel 1 bestuurder A, 4 bestuurders C en 1 bestuurder E.
De namen van de bestuurders en hun hoedanigheden (bestuurder A, C of E) en hun aanwezigheden op de vergaderingen in 2017 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 2017 een dividend van
0,5% toe te kennen.
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Het voornaamste doel van de vennootschap is het verschaffen van een economisch of sociaal
voordeel aan de vennoten ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften
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 2 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 financiële 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 onbezoldigd
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. De bestuurders ontvingen dan ook geen vergoeding voor
de uitoefening van hun bestuursmandaat in 2017.
BRS Microfinance Coop heeft geen controlerende vennoten. 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 2017 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 Brussel en Wierde (de BRS-Zuidgebreidavonden), via 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 25 jaar de leidraad voor de werking van BRS. ‘We doen samen waarvoor
we alleen te klein zijn’ wenst BRS Microfinance Coop heel concreet te 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.
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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 controle van de jaarrekening voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017, alsook het verslag betreffende de overige door wet-, regelgeving en
normen gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en 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 5 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 2017 opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2017, alsook de resultatenrekening
van het boekjaar afgesloten op die datum evenals de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 15.761.108 en de
resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van EUR 242.827.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de
Vennootschap per 31 december 2017, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s). 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 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
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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 het bestuursorgaan voor 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 afwijking 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.
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 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;
• het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
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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.

VERSLAG BETREFFENDE 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 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.
Jaarverslag 2017 [ 96 ]

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
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.
Wij drukken geen enkele mate van zekerheid uit over het jaarverslag en de andere informatie opgenomen in het
jaarrapport.

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 bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.
• Er werden geen bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen en waarvoor honoraria verschuldigd zijn, verricht.

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

Antwerpen, 18 april 2018
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Erik Clinck
Bedrijfsrevisor”
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Jaarrekening per 31.12.2017
BALANS NA WINSTVERDELING (IN EURO)
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Andere financiële vaste activa
Aandelen
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
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2017

2016

15.761.108

13.841.707

572.427
572.427
572.427
572.427

1.146.921
1.146.921
1.146.921
1.146.921

15.188.681
6.231.477
6.064.796
166.681
4.958.574
4.948.859
9.715
3.488.545
510.085

12.694.786
443.459
443.459
0
1.795.197
1.775.411
19.786
10.395.164
60.966

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, bezoldigen en
sociale lasten
Belastingen
Overige schulden
Overlopende rekeningen

2017
15.761.108

2016
13.841.707

15.461.567
15.277.500
15.277.500
184.067
5.000
179.067

13.804.115
13.789.500
13.789.500
14.615
731
13.884

299.541
158.454
40.521
40.521

37.592
18.275
18.275
18.275

44.558
44.558
73.375
141.087

0
0
0
19.317
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RESULTATENREKENING (IN EURO)
2017

2016

1.963
1.963

0
0

198.900
194.705
4.195

34.709
30.391
4.318

-196.937

-34.709

FINANCIELE OPBRENGSTEN
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten

717.423
551.857
6.998
538.719
6.140
165.566

78.994
78.994
12.500
63.009
3.485
0

FINANCIELE KOSTEN
Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten

223.608
223.608
14.238
209.370

29.144
29.144
11.378
17.766

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING
Belastingen op het resultaat
Belastingen

296.878
54.051
54.051

15.141
0
0

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

242.827

15.141

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Andere bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSKOSTEN
Diensten en diverse goederen
Andere bedrijfskosten
BEDRIJFSRESULTAAT
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2017

2016

TE BESTEMMEN RESULTAAT
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

242.827
242.827
0

14.615
15.141
-526

TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN
Aan de wettelijke reserve
Aan de overige reserves

169.452
4.269
165.183

14.615
731
13.884

73.375
73.375

0
0

RESULTAATVERWERKING

UIT TE KEREN WINST
Vergoeding van het kapitaal
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Toelichting
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

2017

2016

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

1.146.921

Mutaties tijdens het boekjaar
Overdrachten en buitengebruikstellingen

574.494

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

572.427

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

572.427

STAAT VAN HET KAPITAAL

Bedragen

Geplaatst kapitaal per einde van het vorige boekjaar
Wijzigingen tijdens het boekjaar
A-aandelen
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Soorten aandelen (op naam)
A-aandelen
C-aandelen
Totaal

13.789.500

Aantal aandelen

1.488.000
15.277.500

2.976

3.117.500
12.160.000

6.235
12.160
18.395

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen
Geraamde belastingsschulden

2017
44.558

BEDRIJFSKOSTEN

2017

2016

Andere bedrijfskosten
Andere

4.195

4.318
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF
UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Niet-recurrente opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Meerwaarde bij de realisatie van financiële vaste activa

2017
165.566
165.566
165.566

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
Geraamde belastingsupplementen
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen,
zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Notionele interestaftrek
Aanwending overgedragen verliezen en DBI-overschotten
Belastingen op de toegevoegde waarde
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Termijnverrichtingen
Verkochte (te leveren) deviezen
Aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen
BRS Microfinance Coop is lid van een BTW-eenheid

FINANCIELE BETREKKINGEN MET
De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Bezoldiging van de commissaris(sen)

2016

2017
54.051
9.493
2.099
46.657

100.062
34.294

13.531
2017
9.534.488

2017
10.000
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AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REELE
WAARDE
2017
Categorie afgeleide
financiële instrumenten
CCIRS

Speculatie/
dekking

Omvang

Boekwaarde

Wisselkoersrisico op
uitstaande USD-leningen

Dekking

5.854.330

0

372.990

Wisselkoersrisico op
uitstaande GTQ-leningen

Dekking

625.019

0

-18.827

Wisselkoersrisico op
uitstaande IDR-leningen

Dekking

866.917

0

13.889

Wisselkoersrisico op
uitstaande PHP-leningen

Dekking

1.521.628

0

-32.643

Wisselkoersrisico op
uitstaande GTQ-leningen

Dekking

710.234

0

2.916

Wisselkoersrisico op
uitstaande INR-leningen

Dekking

692.554

0

-16.913

Ingedekt risico

Reële waarde

(hoofdsom en rente)

CCIRS

(hoofdsom en rente)

CCIRS

(hoofdsom en rente)

CCIRS

(hoofdsom en rente)

Forward

(hoofdsom en rente)

Forward

(hoofdsom en rente)
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WAARDERINGSREGELS
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30
januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
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. Waardeverminderingen worden
geboekt indien voor het geheel of een gedeelte van een vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. 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. Dekkingsinstrumenten aangegaan voor de specifieke indekking hebben de intentie om het wisselrisico
te doen verdwijnen en laten toe de ingedekte balanspost te waarderen aan de termijnkoers opgenomen in het
instrument (CBN 152/1).
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 is afgesloten (indekking kapitaal- en interestenstroom).
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BIJKOMENDE INFORMATIE
Er werden geen werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
De vennootschap heeft geen bijkantoren.
Sinds eind 2017 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’.
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

Cera

KBC

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.

KBC voelt zich sterk betrokken bij de
kansarme medemens in het Zuiden.
Als bank-verzekeraar vertalen zij die
betrokkenheid in een engagement
voor microfinancierings- en
verzekeringsprojecten in Afrika en
Zuid-Amerika. KBC ondersteunt
daartoe financieel én met expertise
de ontwikkelingsorganisatie BRS.

Jaarverslag 2017 [ 108 ]

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.

