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FUNDS FOR GOOD
CERTIFICERINGSVERKLARING 2016
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de beleggers benaderd door Funds For Good,
alle begunstigden en liefdadigheidsorganisaties,
de financiële partners van Funds For Good,
het publiek,

Forum ETHIBEL vzw werd door Funds For Good N.V. (LU24340175) belast met
een onafhankelijke controle op de financiële en procedurele aspecten van haar
solidaire steunprogramma’s. Funds For Good wenst dat haar beleid van maatschappelijke steun geverifieerd wordt en wil aantonen dat haar fondsen nuttig
besteed worden voor langdurige en duurzame projecten.
Funds For Good (FFG) biedt beleggers investeringsstrategieën aan, waarbij hen
een dubbele meerwaarde wordt aangeboden, namelijk een combinatie van financieel rendement met een wezenlijke sociale of ecologische meerwaarde. Meer
informatie op www.fundsforgood.eu.
Deze certificatie over 2016, het zesde volledige boekjaar, beslaat een audit van
de rekeningen en overdrachten, de overeenkomsten tussen FFG en haar begunstigden, het Filantropische Handvesti en het Impact Rapport van 2016ii.
Forum ETHIBEL heeft de volgende elementen onderzocht om het goed beheer
van de filantropische activiteiten van Funds For Good te verifiëren.
1. Bemiddeling. FFG initieert investeringsfondsen voor institutionele beleggers
of geautoriseerde distributeurs die de fondsen aanbieden aan hun eigen klanten.
Door te investeren in fondsen die door Funds For Good werden gecreëerd, bereiken investeerders twee doelen: financiële resultaten en het behalen van een concrete maatschappelijke impact door middel van de filantropische inzet van FFG.
2. Juridische verhoudingen. Geïnteresseerde institutionele investeerders of geautoriseerde distributeurs contacteren FFG, die hen de contactgegevens van de
betrokken vermogensbeheerders geeft. De kandidaten worden zodoende onmiddellijk klant van de bank en zijn niet juridisch gebonden aan FFG. In elk geval
informeert FFG de kandidaten over de concrete sociale projecten die genieten
van hun bijdrage.
3. Investeren (MVI) en tegelijk bijdragen aan sociale projecten. FFG geeft investeerders de optie om concreet bij te dragen aan sociale projecten. Impact
wordt bereikt doordat FFG haar bedrijfsopbrengsten deels schenkt aan maatschappelijke projecten en dit zonder de beleggingsopbrengsten af te romen.
4. Middelen. Volgens het Filantropisch Handvest van FFG engageert de onderneming zich om 10% van haar omzet – met een minimumbedrag gelijk aan de helft
van haar nettowinst – met een minimumbedrag gelijk aan de helft van haar nettowinst – te doneren aan sociale projecten.
Forum ETHIBEL stelde vast dat FFG in 2016 een som van € 52.227 heeft gedoneerd. Dit is € 131 lager dan in de boekhouding van FFG is vastgesteld. Dit komt
uit op 9,7% van de omzet, iets lager uit dan de beloofde engagement van 10%.
Het bedraagt wel meer dan 50% van de nettowinst. FFG heeft ook al een voorschot van € 20.000 overgemaakt, bedoeld als donatie voor het boekjaar 2017.
5. Begunstigden en bereik van de Filantropische Acties. In 2016 doneerde FFG
aan Fund For Good Philantrophy en aan Goods to Give.
FFG startte in 2013 het filantropische fonds Fund For Good Philantrophy
(FFGP), dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Doel van het
fonds is om kleine ondernemers uit gemarginaliseerde milieus een nieuwe kans
te geven. Zij kunnen een ‘erelening’ krijgen met een flexibel terugbetalingssysteem en 0% interest. Ondernemers met een realistisch bedrijfsplan worden geselecteerd door een kredietcomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van FFG, de

Koning Boudewijnstichting en andere experten. In 2016 werd een dertigtal dossiers geanalyseerd en ontvingen 14 ondernemers een erelening. Ook in NoordFrankrijk heeft FFGP in samenwerking met Adie, een Franse vereniging, 3 ondernemers gesteund.
Naast financiële hulp biedt Fund For Good Philantrophy ook gepersonaliseerde
begeleiding via een netwerk van coaches en een internetplatform. Ieder lid van
het FFG-team investeert ongeveer 25% van zijn tijd in FFGP.
Goods to Give verzamelt ongebruikte voorraden van bedrijven en verdeelt deze
onder de armen en gemarginaliseerden in België. Goods to Give heeft een dubbel doel: enerzijds arme mensen producten aanbieden die ze zich anders niet
kunnen veroorloven en anderzijds het afvalprobleem van ongebruikte voorraden
in bedrijven aanpakken.
6. Winstoptimalisatie. Winstoptimalisatie wordt bereikt door (i) de structurele
kosten te beperken; (ii) een verstandig loonbeleid; en (iii) netwerkrelaties met
leveranciers, die het project ondersteunen door voordelige prijszetting. FFG publiceert haar balans en resultatenrekening en is transparant in haar uitgavenstructuur.
7. Loonbeleid en duurzaamheid van de onderneming. FFG is een privéonderneming die inkomsten en winst beoogt door de ontwikkeling van haar activiteiten. FFG noemt haar verloningspakket ‘marktconform’ om de beste talenten in
de sector aan te trekken, maar er is geen plaats voor buitensporige bonussen,
zoals die in de financiële sector voorkomen.
8. Rapportering. FFG informeerde in het Impactrapport 2016 haar beleggers
over de aanwending en het resultaat van de giften.

Conclusie
Als besluit verklaren wij dat, de activiteiten van Funds For Good grotendeels
werden uitgevoerd volgens de bepalingen van het Filantropisch Handvest.
Brussel, 1 december 2017
Voor Forum ETHIBEL vzw,

Kenny FREDERICKX,
Algemene directeur

i
ii

https://www.fundsforgood.eu/wp-content/uploads/2017/06/charte_nl.pdf
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Herwig PEETERS,
Senior auditor

