Triodos Groenfonds
Halfjaarverslag juni 2020
TLIM

Triodos
Groenfonds
Halfjaarverslag
juni 2020

2

Kerncijfers
Triodos Groenfonds
1e halfjaar 1e halfjaar
2020
2019

(bedragen in duizenden euro’s)
Overall
Intrinsieke waarde ultimo
Aantal uitstaande participaties ultimo
(in duizenden)
Opbrengsten uit beleggingen
Gerealiseerde waardeveranderingen van
beleggingen
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Ongerealiseerde waardeveranderingen van
beleggingen
Resultaat
Lopende kosten ratio
Ratio illiquide beleggingen ultimo
Ratio groen belegd vermogen ultimo
Modified duration ultimo

2019

2018

2017

947.339

964.801

967.366

883.769

847.394

16.201
11.280

16.400
10.252

16.342
21.719

15.336
20.928

14.708
19.264

58
-4.811
6.527

-1.715
-4.649
3.888

-1.143
-9.611
10.965

-7.315
-8.494
5.119

-9.338
-7.801
2.125

-16.487
-10.503
0,96%
89,6%
79,5%
4,0

20.070
23.958
0,92%
80,1%
72,2%
3,9

19.047
30.012
0,95%
85,1%
77,4%
4,1

-2.651
2.468
0,92%
73,7%
76,6%
3,8

5.559
7.684
0,92%
78,7%
73,1%
3,2

1e halfjaar 1e halfjaar
2020
2019

2019

2018

2017

59,19
1,84

57,63
0,16

57,61
0,52

Per aandeel

(bedragen in euro’s)
Intrinsieke waarde ultimo
Resultaat intrinsieke waarde

58,48
-0,65

58,83
0,68

Rendement Triodos Groenfonds, inclusief herbelegging van dividend, per ultimo juni 2020
6 maanden

Op basis van intrinsieke waarde
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-0,4%

1,1%

1,5%

1,1%

2,3%

2019

2018

2017

2016

2015

0,2%

0,5%

0,3%

1,2%

1,6%

Dividendrendement Triodos Groenfonds

Dividendrendement

Voor een nadere toelichting op kerncijfers die niet direct uit de jaarrekening zijn te herleiden, zie bijlage A.
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Algemene
gegevens
waarin een aantal principes is opgenomen.
Om in overeenstemming met deze principes te
handelen, heeft Triodos Investment Management
als lid van DUFAS de Principes van Fondsbestuur
geformuleerd. U vindt deze Principes van
Fondsbestuur op www.triodos-im.com/governance.

Triodos Groenfonds NV (Triodos Groenfonds) is een
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
met een open-end structuur. Het fonds is genoteerd
aan Euronext Amsterdam. Triodos Groenfonds is
een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het
financieel toezicht (Wft) en staat onder toezicht van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het bestuur van Triodos Investment Management
bestaat uit:

Triodos Groenfonds is in 1990 door Triodos
Bank NV (Triodos Bank) opgericht als Biogrond
Beleggingsfonds. In juli 1998 is het fonds met
de andere groene fondsen van Triodos Bank
samengevoegd tot Triodos Groenfonds. Triodos
Groenfonds belegt voornamelijk in door de
Nederlandse overheid erkende groene projecten
die duurzame ontwikkeling bevorderen. De
belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt, zijn
duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en
landschapsontwikkeling en duurzaam bouwen.

Jacco Minnaar (voorzitter)
Kor Bosscher (directeur Risk & Finance)
Dick van Ommeren (directeur)

Fondsmanager
Triodos Investment Management heeft een
fondsmanager aangesteld. Angeles Toledo is
sinds 8 januari 2018 de fondsmanager van Triodos
Groenfonds.

Triodos Groenfonds belegt direct in groene
projecten, met name in leningen op basis van
hypothecaire zekerheid, bankgarantie en/of
verpanding van vorderingen en opbrengsten uit
contracten. Daarnaast wordt een deel van de liquide
middelen die het fonds aanhoudt, in duurzame
obligaties belegd. Rente-inkomsten, afsluitprovisies
en andere gerealiseerde inkomsten van het fonds
worden na aftrek van kosten in de vorm van
dividend aan de aandeelhouder uitgekeerd. Triodos
Groenfonds is statutair gevestigd in Zeist.

Bewaarder
Voor de Nederlandse beleggingsfondsen onder
beheer van Triodos Investment Management is
BNP Paribas Securities Services SCA aangesteld
als onafhankelijke bewaarder. De taak van de
bewaarder is het bewaren van de activa en het
controleren van aan het fonds gerelateerde
activiteiten. Zo houdt de bewaarder toezicht op de
beleggingen, de wijze waarop zij worden verkregen
en vervreemd, de boeking van de mutaties in het
vermogen van het fonds en de kasstromen.

Bestuur

Raad van Commissarissen

Triodos Investment Management BV (Triodos
Investment Management), 100% dochter van
Triodos Bank, is bestuurder en beheerder
van Triodos Groenfonds. Triodos Investment
Management beschikt over een vergunning om
beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft
te beheren. De AFM is de vergunningverlenende
toezichthouder en voert het gedragstoezicht
uit. De Nederlandsche Bank (DNB) oefent het
prudentiële toezicht uit. Triodos Investment
Management is aangesloten bij de Dutch Fund and
Asset Management Association (DUFAS). DUFAS
heeft de Code Vermogensbeheerders opgesteld

De samenstelling van de Raad van Commissarissen
is als volgt:
Jacqueline Rijsdijk (voorzitter)
Elfrieke van Galen
Gerard Groener
Henk Raué
Jan Willem van der Velden

Halfjaarverslag
De cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet
gecontroleerd door een externe accountant.
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Verslag van
het bestuur
Triodos Groenfonds investeert ook in opkomende
markten. Het belang in opkomende markten
is op dit moment 6% van het fondsvermogen.
Hierdoor zijn risico’s als gevolg van bijvoorbeeld
wisselkoersschommelingen beperkt gebleven.
Daarnaast belegt Triodos Groenfonds met name
in harde valuta (vooral Amerikaanse dollars), en
sluit het fonds valutatermijncontracten af om het
valutarisico op investeringen in Amerikaanse dollars
af te dekken.

De prestaties van Triodos Groenfonds zijn in het
eerste halfjaar van 2020, ondanks de impact van de
COVID-19-pandemie, stabiel gebleven. Het fonds
verstrekte zowel in Nederland als in opkomende
markten meer impactvolle financieringen en
het groenpercentage is met circa 80% op een
respectabel niveau gebleven. Dit is te danken
aan een toename van het aantal groenprojecten
en een lagere cash positie. De meeste
projecten en sectoren die Triodos Groenfonds
financiert, presteren ondanks de huidige
marktomstandigheden en onzekerheid goed.

Een onderdeel van de waardering van de leningen
die het fonds verstrekt zijn liquiditeits- en
risicopremies. Deze premies worden bepaald
door de markt en stegen eerst fors, om tegen
het einde van het eerste halfjaar te stabiliseren.
Deze ontwikkeling had een drukkend effect op de
waardering van leningen in het fonds.

Marktontwikkelingen
Martkontwikkelingen algemeen
Als gevolg van de maatregelen die overheden
hebben genomen om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan, zijn economische activiteiten
wereldwijd ontwricht. De macro-economische
gevolgen hiervan zijn afhankelijk van hoe lang deze
maatregelen nodig zijn en de beleidsacties die
worden genomen om de structurele schade voor de
economie te beperken.

Wereldwijd bleef de rente laag. De Europese
Centrale Bank heeft het opkoopprogramma
van obligaties vergroot. Dit is terug te zien in de
renteontwikkeling in Nederland, die zich op een
bijzonder laag niveau bevindt. Deze trend is positief
voor projecten die daardoor tegen gunstigere
tarieven leningen kunnen aantrekken, maar leidt
tegelijkertijd tot lagere opbrengsten uit leningen
voor het fonds.

Triodos Groenfonds richt zich voornamelijk
op de Nederlandse markt. Ruim 90% van de
projecten in de portefeuille van het fonds bevindt
zich in Nederland. Hoewel Nederland eveneens
wordt geconfronteerd met een ontwrichting van
economische activiteiten, neemt de overheid
maatregelen om macro-economische impact op de
lange termijn te beperken. Dat neemt echter niet
weg dat de economische ontwikkelingen van het
afgelopen halfjaar gevolgen hebben gehad voor
Triodos Groenfonds. Dankzij de stabiele segmenten
in het algemeen en het non-cyclische karakter van
de sector duurzame energie in het bijzonder waarin
Triodos Groenfonds belegt, zijn de gevolgen voor de
portefeuille van Triodos Groenfonds echter beperkt
gebleven. Daarnaast wordt het fonds gekenmerkt
door een goed gespreide portefeuille van meer dan
325 projecten in vier sectoren, waarvan duurzame
energie de grootste is. De impact op deze sectoren
is relatief beperkt. De energietransitie gaat
bijvoorbeeld ondanks COVID-19 onverminderd door.

De urgentie om maatregelen te nemen tegen
klimaatverandering blijft hoog. Ondanks de lagere
energie- en elektriciteitsprijzen in het eerste
halfjaar van 2020, was de vraag naar duurzaam
energie onveranderd hoog. Het aantal verzoeken
voor financiering voor duurzame-energieprojecten
is zelfs toegenomen. De energietransitie blijft dan
ook heel belangrijk en Triodos Groenfonds is goed
gepositioneerd om hier een bijdrage aan te leveren.
Marktontwikkelingen per sector
Duurzame energie
De doelstelling van het Klimaatakkoord is nog
ambitieuzer dan de doelstelling van het SER
Energieakkoord: in 2030 moet de CO2-uitstoot in
Nederland met bijna de helft (49%) verminderd zijn
in vergelijking met 1990.

5

de marktprijs per MWh elektriciteit van circa
EUR 43 per MWh naar circa EUR 35 per MWh. De
marktprijs was op een aantal momenten zelfs
negatief. Ondanks de lagere economische activiteit
in de afgelopen periode, is de vraag naar duurzaam
opgewekte elektriciteit toegenomen. Verwacht
wordt dat, mede door het Klimaatakkoord, de
gasprijzen de komende tijd sneller zullen stijgen
dan de elektriciteitsprijzen. Het fondsmanagement
neemt de langetermijnprognoses voor gas- en
elektriciteitsprijzen mee in de beoordeling van
nieuwe financieringsaanvragen.

De uit het Klimaatakkoord voortvloeiende
maatregelen bieden kansen voor Triodos Groenfonds
om meer financieringen op het gebied van duurzame
energie en duurzaam bouwen te verstrekken. In de
sector windenergie ziet het fonds een verschuiving
in de markt. Onder meer door toenemende bezwaren
van omwonenden, groeit windenergie op land
minder snel dan windenergie op zee. Er is op dit
moment ook veel kapitaal beschikbaar voor grotere
projecten. Deze projecten ontvangen vaak al een
subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie
(SDE) en komen daardoor soms niet in aanmerking
voor een additionele groenverklaring. Het fonds richt
zich daarom met name op windprojecten op land die
in aanmerking komen voor een groenverklaring.

Duurzame energie in opkomende markten
Duurzame-energieprojecten in opkomende
landen worden steeds relevanter en het aantal
projecten wereldwijd neemt toe. Een stabiele
energievoorziening is in ieder land van groot belang
en dat geldt ook voor de economieën van opkomende
markten. Hoewel natuurlijke bronnen als wind en
zon in deze landen ruim voorhanden zijn, is het
aandeel wind- en zonne-energie in de productie
van elektriciteit in deze markten nog gering. En dat
terwijl naar verwachting de grootste energievraag in
de toekomst uit ontwikkelingslanden zal komen.

Het aantal zonnestroomprojecten in Nederland
neemt nog steeds toe, zowel op daken als op land,
en sinds kort zelfs op water. Triodos Groenfonds
blijft zoveel mogelijk bestaande daken benutten,
maar is ook bezig met zonnestroomprojecten op
land en op water. Deze projecten zijn in het kader
van de energietransitie noodzakelijk. Daarbij is
veel aandacht voor het milieu en hoe het project
in het landschap past. Er wordt altijd zorgvuldig
gekeken naar het lokale maatschappelijk
draagvlak; dit is zeer belangrijk voor de projecten
die het fonds financiert. Het fonds kijkt ook naar
combinatiemogelijkheden met bijvoorbeeld veeteelt,
parkeerterreinen en andere vormen van dubbel
landgebruik. Zonne-energie is een sector waar
Triodos Groenfonds sterk op inzet en waar het fonds
inmiddels veel ervaring mee heeft.

Samen met partners, waaronder multilaterale
instellingen en ontwikkelingsbanken, financiert
Triodos Groenfonds projecten met een directe
milieu-impact die veelal ook een katalyserende rol
hebben. Het fonds laat met zijn grote netwerk en
jarenlange ervaring in duurzame energie zien dat
er een rol is weggelegd voor private partijen. Hierin
speelt het fonds een voorbeeldrol, zoals het dat ook
deed in de jaren negentig in Nederland.

Het fonds financiert en kijkt ook nadrukkelijk
naar Warmte Koude Opslag, de inmiddels
redelijk gangbare techniek om gebouwen en
woningen te verwarmen en te koelen. Daarnaast
oriënteert het fonds zich op mogelijkheden
om energiebesparingsprojecten in bedrijven
en instellingen te financieren en op andere
innovatieve segmenten die van toepassing van
de Groenverklaring van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) zijn.

In de eerste helft van 2020 heeft Triodos Groenfonds
gewerkt aan diverse projecten waarvan de acquisitie
al in 2019 was gestart. Omdat de meeste projecten
al voor het begin van de COVID-19-pandemie
waren bezocht, hebben de reisrestricties de
voortgang vooralsnog niet beperkt. Het fonds volgt
de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19
in de betreffende landen op de voet. Hoewel niet
ongevoelig voor economische schokken, blijven de
lange termijn voortuitzichten voor de duurzame
energiesector in opkomende markten positief.

In de eerste maanden van 2020 daalde, mede door
het lagere energiegebruik door de corona crisis,
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De vraag naar (groen)financieringen voor vastgoed
en duurzaam bouwen is ondanks de COVID-19-crisis
niet afgenomen.

Biologische landbouw
Door de groeiende vraag van consumenten
naar biologische producten, blijven de
marktontwikkelingen voor de sector biologische
landbouw positief. De vraag overstijgt nog steeds
het aanbod, vooral bij biologisch zuivel. In de
akkerbouw en groenteteelt spelen de grotere
Nederlandse biologische bedrijven op Europees
niveau een steeds belangrijkere rol. Daar zijn
volop groeikansen. In de Nederlandse markt is
ruimte voor uitbreiding en omschakeling om aan
de vraag te voldoen. Daarnaast ziet het fonds
veel potentie in projecten waarbij biologische
landbouw en natuurbeheer hand in hand gaan.
De financieringsmogelijkheden worden hiervoor
de komende tijd verder ontwikkeld. Daar staat
tegenover dat de mogelijkheden voor Triodos
Groenfonds om biologische landbouwgrond te
financieren, sinds 2016 minder zijn geworden.
Dit komt door striktere Europese regelgeving en
minder ‘groen te verklaren’ projecten. Wel ontstaan
nieuwe mogelijkheden om klimaatvriendelijke
opslagfaciliteiten, energie-installaties en machines
bij boeren en tuinders te financieren. Vanuit Triodos
Groenfonds is er dan ook een aanhoudende focus
op de primaire biologische landbouw die in de
breedte verder wil verduurzamen. De omvang van
deze individuele projecten is minder groot dan
de investeringen in landbouwgrond. Daardoor
verwacht het fonds de komende periode een iets
minder snelle groei in dit segment. Wel verwacht
het fonds impact te blijven realiseren, met specieke
investeringen per sector.

Triodos Groenfonds wil een belangrijke rol spelen
in de verduurzaming van de vastgoedsector en
haar marktpositie als groenfinancier versterken.
Kansrijke speerpuntsectoren voor het fonds blijven
maatschappelijk vastgoed, de transformatie van
kantoren naar duurzame huurwoningen en de
herontwikkeling van monumenten.
Sectorverdeling per 30 juni 2020,
als percentage van het fondsvermogen
Duurzame energie
Nederland

53,3%

Duurzaam bouwen

14,5%

Biologische landbouw 13,6%
Duurzame energie
opkomende markten

6,4%

Natuur en landschap

2,1%

Overige

0,3%

Liquiditeiten

9,8%

Beleggingen
Het fondsvermogen van Triodos Groenfonds
daalde in de eerste helft van 2020 met 2,1% van
EUR 967,4 miljoen per 31 december 2019 naar
EUR 947,3 miljoen per 30 juni 2020. Na een aantal
maanden van relatief stabiele instroom gingen
de maanden maart en april gepaard met een
geringe uitstroom. Mei en juni waren maanden
waarin er weer netto instroom te noteren viel,
waardoor het fonds bijna terug is op hetzelfde
niveau als aan het begin van het jaar. De waarde
van de financieringsportefeuille nam toe met 1,4%
en bedraagt per 30 juni 2020 EUR 844,2 miljoen
(31 december 2019: EUR 832,7 miljoen). In de
eerste helft van 2020 werd een bedrag van
EUR 80,8 miljoen aan leningen afgelost. Er werd voor
EUR 108,9 miljoen aan nieuwe leningen uitgekeerd,
vooral in de sector duurzame energie in Nederland.
Daarnaast is per 30 juni 2020 voor EUR 154,9 miljoen

Een aantal projecten op het gebied van
voedingsmiddelen en landbouw heeft problemen
vanwege COVID-19 ondervonden, bijvoorbeeld
omdat de toeleveringsketen onderbroken werd of
door afhankelijkheid van afzet in de horeca. De
impact op het fonds is echter beperkt gebleven
omdat dit segment slechts een klein deel van de
totale portefeuille vertegenwoordigt.
Duurzaam bouwen
In de vastgoedsector neemt duurzaam bouwen en
renovatie een steeds belangrijkere plaats in, ook in
het kader van verduurzaming van de samenleving.
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aan leningen gecommitteerd die in de loop van 2020
en 2021 zullen worden uitgekeerd.

Duurzaam bouwen
De waarde van de financieringen van Triodos
Groenfonds in duurzaam bouwen nam in de
eerste helft van 2020 af naar EUR 138,0,0
miljoen (31 december 2019: EUR 140,5 miljoen).
Daarmee maakt deze sector nu 14,5% uit van het
fondsvermogen (31 december 2019: 14,5%).

Per 30 juni 2020 is 79,5% van het fondsvolume van
Triodos Groenfonds belegd in door de overheid
erkende groene projecten (31 december 2019:
77,4%). Daarnaast is 9,6% van het fondsvermogen
belegd zonder groenverklaring. Dit zijn leningen
en (in beperkte mate) deelnemingen waarvoor de
groenverklaring (nog) niet is verkregen. Daarmee
bedraagt de totale financieringsportefeuille
89,1% (31 december 2019: 86,1%) van het
fondsvermogen.

Liquiditeitenbeheer
Triodos Groenfonds dient voldoende liquiditeiten of
andere direct opeisbare tegoeden aan te houden of
voor voldoende andere waarborgen te zorgen. De
liquide middelen worden aangehouden op betaal- en
spaarrekeningen en in liquide geachte impactobligaties. Gezien de huidige lage marktrente zijn
de vergoedingen nihil of zelfs negatief. Op 30 juni
2020 hield het fonds 9,8% van het fondsvermogen in
liquiditeiten aan en 0,0% in impact-obligaties (per
31 december 2019 was dit 5,3% liquiditeiten en 7,5%
in obligaties).

Duurzame energie
De totale waarde van de uitstaande financieringen
in duurzame energieprojecten steeg naar
EUR 565,9 miljoen (eind 2019: EUR 538,8 miljoen).
Daarmee komt het aandeel duurzame energie op
59,7% van het fondsvermogen (31 december 2019:
55,8%).

In het eerste halfjaar van 2020 is de liquiditeit
van het fonds afgenomen als een gevolg van
de onzekerheid en volatiliteit van de financiële
markten. De instroom was minder dan verwacht.
Ondanks deze omstandigheden, is de liquiditeit
van het fonds op een goed niveau en kon het
fonds aan alle verplichtingen voldoen. Het fonds
heeft daarnaast elf leningen voor een totaal van
EUR 17,3 miljoen aan Triodos Bank verkocht. Deze
verkoopprijs is marktconform en tot stand gekomen
met behulp van een niet aan Triodos gerelateerde
partij. Deze leningen hadden geen groenverklaring.
De opbrengst is direct belegd in nieuwe leningen die
wel een groenverklaring hebben.

Duurzame energie in opkomende markten
De totale waarde van de uitstaande financieringen in
duurzame energieprojecten in opkomende markten
is 6,4% van het fondsvermogen.
De blootstelling aan vreemde valuta is in de eerste
helft van 2020 door het verstrekken van nieuwe
leningen in vreemde valuta (USD) gedaald van
4,4% naar 3,8% van het fondsvermogen. Triodos
Groenfonds mitigeert het valutarisico door de
hoofdsom van de lening volledig af te dekken met
valutatermijncontracten. Aandelenbeleggingen
worden niet afgedekt.
Biologische landbouw

Kwaliteit van de financieringsportefeuille

De waarde van de financieringen die Triodos
Groenfonds aan ondernemers in de biologische
landbouw heeft uitstaan, daalde in de eerste helft
van 2020 tot EUR 128,4 miljoen (31 december 2019:
EUR 134,8 miljoen). Het aandeel van deze sector in
het fonds is gedaald naar 13,6% (31 december 2019:
13,9%).

Triodos Groenfonds wijst alle debiteuren
(leningnemers) op basis van een risicoanalyse
een risicocategorie toe. Risico 1 staat voor het
laagste risico en risico 14 voor het hoogste risico.
De gemiddelde gewogen risicoclassificatie is 6,4
oftewel een laag tot normaal profiel.

8

Over het eerste halfjaar 2020 bedroegen de
opbrengsten uit beleggingen EUR 11.280.375
(eerste halfjaar 2019: EUR 10.251.694). Het
resultaat wordt ook bepaald door de gerealiseerde
en ongerealiseerde waardeveranderingen. De
gerealiseerde waardeveranderingen van de
beleggingsportefeuille bedroegen over het eerste
halfjaar 2020 EUR -57.741 (eerste halfjaar 2019:
EUR -1.714.573). De totale kosten in het eerste
halfjaar van 2020 bedroegen EUR 4.811.336 (eerste
halfjaar 2019: EUR 4.649.002). Over het eerste
halfjaar 2018 bedraagt het bedrijfsresultaat
daarmee EUR 6.526.780 (eerste halfjaar 2019:
EUR 3.888.119).

Van de portefeuille heeft 1,2% een intensiefbeheer-profiel. De samenstelling en kwaliteit van de
portefeuille ontwikkelde zich in de eerste helft van
2020 naar tevredenheid.
Voorzieningen dubieuze debiteuren
De voorzieningen voor dubieuze debiteuren zijn
in de eerste helft van 2020 afgenomen. Door
de definitieve afschrijving van een lening van
EUR 0,3 miljoen, een dotatie van EUR 0,4 miljoen
en een vrijval van voorzieningen van netto
EUR 0,2 miljoen, zijn de voorzieningen per saldo met
EUR 0,1 miljoen afgenomen. Dat brengt de totale
voorzieningen voor dubieuze debiteuren per saldo
op 0,1% van het fondsvermogen per 30 juni 2020
(31 december 2019: 0,1%).

De ongerealiseerde waardeverandering van de
beleggingsportefeuille bedroeg over het eerste
halfjaar 2020 EUR -16.487.186 (eerste halfjaar 2019:
EUR 20.069.407). Het totaalresultaat van het fonds
over het eerste halfjaar van 2019 komt hiermee
uit op EUR -10.503.371 (eerste halfjaar 2019:
EUR 23.957.526).

Resultaat
Financieel resultaat
Het resultaat van Triodos Groenfonds is opgebouwd
uit het bedrijfsresultaat en de ongerealiseerde
waardeverandering van de beleggingsportefeuille.
Het bedrijfsresultaat is opgebouwd uit de rente- en
andere gerealiseerde inkomsten verminderd met de
totale kosten.

Kosten
Triodos Groenfonds betaalt jaarlijks een
beheervergoeding van 0,85% aan Triodos
Investment Management. Deze beheervergoeding

Waardeontwikkeling Triodos Groenfonds sinds oprichting, geïndexeerd
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Triodos Groenfonds op basis van intrinsieke waarde
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waarop medewerkers zich in een korte tijd hebben
aangepast aan de nieuwe situatie, om zo de
continuïteit van het fonds te waarborgen.

wordt vooral gebruikt voor personele kosten,
reiskosten, huisvesting en ICT-lasten. Het grootste
deel hiervan betreft de personele kosten voor het
verstrekken en beheren van de leningen. Uit de
beheervergoeding worden ook alle inspanningen
bekostigd die samenhangen met de administratie
en het voldoen aan de rapportageverplichtingen.
De totale kosten in het eerste halfjaar van 2020
bedroegen EUR 4.811.336 (eerste halfjaar 2019:
EUR 4.649.002). De lopende kosten ratio van
het fonds geeft de verhouding aan tussen het
fondsvermogen en de kosten die het fonds maakt.
Over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni
2020 was de lopende kosten ratio van Triodos
Groenfonds 0,96%. Over de periode 1 juli 2018 tot en
met 30 juni 2019 was dit 0,92%.

Geleidelijk aan worden er steeds meer maatregelen
in Nederland versoepeld. In lijn met het advies van
de overheid, blijft het advies aan medewerkers
om zo veel mogelijk thuis te werken. In de
kantoorgebouwen is de maximale bezettingsgraad
teruggebracht naar een derde van de normale
capaciteit. Er zijn looproutes gemarkeerd en is er
tussen werkplekken 1,5 meter afstand gecreëerd.
Om de impact van COVID-19 op de beleggings
fondsen die door Triodos Investment Management
worden beheerd, goed te beoordelen, is de
monitoring van alle landen en investeringen in
de portefeuille geïntensiveerd. Alle beschikbare
gegevens zijn samengevoegd in een crisisdashboard waarmee de impact van COVID-19 op de
diverse portefeuilles dagelijks kan worden gevolgd
zodat er, indien nodig, tijdig maatregelen worden
getroffen.

Rendement
Het rendement van Triodos Groenfonds wordt
berekend op basis van de intrinsieke waarde van het
fonds, inclusief de herbelegging van het uitgekeerde
dividend. Het rendement voor beleggers in Triodos
Groenfonds over de afgelopen zes maanden
bedraagt -1,0% (eerste zes maanden van 2019:
2,6%). Dit is inclusief het op 8 juni 2020 uitgekeerde
dividend van EUR 0,13 per aandeel. Het rendement
ligt lager dan het rendement in dezelfde periode van
vorig jaar. Dit is onder meer toe te schrijven aan de
ongerealiseerde waardeverandering van COVID-19
gerelateerde markt-, risico- en liquiditeitspremies.
Dit had een drukkend effect op de waarderingen van
de leningen in de portefeuille van het fonds.

Vooruitzichten
Ondanks de impact van COVID-19 heeft Triodos
Groenfonds een goed gevulde pijplijn met
gecommitteerde leningen die nog in de tweede
helft van 2020 uitgekeerd zullen worden. Daarnaast
verwacht het fonds nieuwe projecten in Nederland
en opkomende markten. Om nieuwe transacties
te kunnen faciliteren en om voldoende liquide
middelen ter beschikking te hebben, heeft het
fonds sinds 1 augustus een kredietfaciliteit
van EUR 50 miljoen bij Triodos Bank, tegen
marktconforme voorwaarden.

COVID-19
Het eerste halfjaar van 2020 werd gekenmerkt door
de ongekende invloed van de COVID-19 pandemie.
Triodos Investment Management, als beheerder
van het fonds, volgt de richtlijnen van het RIVM en
de Rijksoverheid nauw op om de gezondheid en de
veiligheid van alle medewerkers te waarborgen.
De medewerkers werkten in de afgelopen maanden
thuis en alle internationale reizen voor zakelijke
doeleinden zijn opgeschort. Triodos Investment
Management is zeer tevreden over de wijze

Door de toename van zonne-energie-projecten en
toenemende mogelijkheden van Warmte Koude
Opslag zal de portefeuille in duurzame energie
verder groeien. Meerdere, reeds uitgekeerde
projecten in dit segment zullen in de tweede helft
van 2020 een groenverklaring ontvangen. Het aantal
vastgoedprojecten blijft naar verwachting stabiel.
Het fonds blijft actief op het gebied van duurzame
landbouw, maar door de kleinschaligheid van de
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projecten ten opzichte van duurzame energie zal
het aandeel in de totale portefeuille van het fonds
dalen. Triodos Groenfonds verwacht daarnaast één
of twee nieuwe projecten in opkomende markten te
financieren.
Vanwege de relatief stabiele economische
vooruitzichten in de sectoren waarin Triodos
Groenfonds actief is en de kwaliteit van de
leningportefeuille zijn de vooruitzichten voor
Triodos Groenfonds vooralsnog voorzichtig positief.
Triodos Groenfonds verwacht dat het resultaat
uit bedrijfsuitoefening zich over tweede helft van
2020 stabiel ontwikkelt, afhankelijk van de impact
van COVID-19. Het rendement wordt daarnaast
beïnvloed door de ontwikkeling van de rente op de
kapitaalmarkt en de risico premies op de leningen in
het fonds.
Zeist, 31 augustus 2020
Fondsmanager Triodos Groenfonds
Angeles Toledo
Bestuur Triodos Investment Management
Jacco Minnaar (voorzitter)
Kor Bosscher
Dick van Ommeren
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Balans per
30 juni 2020
Voor winstverdeling (in duizenden euro’s)

30-06-2020

31-12-2019

7.975
–
–
815.169
-290
358

6.158
72.969
–
803.084
470
219

823.212

882.900

4.245

6.314

Overige activa
Liquide middelen

92.965

51.051

Kortlopende schulden
Valutatermijncontracten (negatief)

-2.054
-53

-2.232
-234

Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden

95.103

54.899

Uitkomst van activa minus kortlopende schulden

918.315

937.799

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

81.004
816.330
14.388
16.553
-9.960

81.712
823.052
14.389
-7.248
25.894

918.315

937.799

918.315
29.024

937.799
29.567

947.339

967.366

Beleggingen
Overige financiële beleggingen
Obligaties
Achtergestelde leningen
Leningen
Betaald onderpand
Valutatermijncontracten (positief)

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Intrinsieke waarde Triodos Groenfonds
Eigen vermogen op basis van accounting waarde
Correctie Z-spread

De cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.
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Winst- en
verliesrekening
1e halfjaar
2020

1e halfjaar
2019

168
–
11.112

345
16
9.891

11.280

10.252

–
293
355
-593

–
-703
-169
-843

55

-1.715

-59
-947
-16.265
543
241

15
2.613
21.477
-4.117
81

-16.487

20.069

-5.152

27.494

Bedrijfslasten
Beheerkosten
Bewaarkosten
Overige kosten

4.044
46
721

3.928
37
684

Som der bedrijfslasten

4.811

4.649

3

0

Resultaat op basis van accounting waarde

-9.960

22.845

Resultaat op basis van intrinsieke waarde

-10.503

23.958

(bedragen in duizenden euro’s)
Direct resultaat uit beleggingen
Rente inkomsten
• in obligaties
• in achtergestelde leningen
• in leningen

Indirect resultaat uit beleggingen
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
• in overige financiële beleggingen
• in obligaties
• in (achtergestelde) leningen
• in valutatermijncontracten

Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
• in overige financiële beleggingen
• in obligaties
• in leningen (ex. Z-spread)
• in leningen (Z-spread)
• in valutatermijncontracten

Som der bedrijfsopbrengsten

Koersverschillen

* Zie de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening. Voor een specifieke toelichting op de intrinsieke waarde
zie pagina 15.

De cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.
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Kasstroomoverzicht
1e halfjaar
2020

1e halfjaar
2019

-9.960

23.958

59
654
15.368
351
-1.876
–
–
72.022
-108.887
80.748
-681
760

-13
-1.615
-32.920
–
-427
–
-12.470
13.003
-66.296
36.685
2.247
–

2.069
-178

–
-130

50.449

-37.978

63.486
-70.208
-1.967

96.014
-34.793
-5.023

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-8.689

56.198

Mutatie geldmiddelen
Liquide middelen primo verslagperiode
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

41.760
51.051
3

18.220
89.305
1

Liquide middelen ultimo verslagperiode

92.814

107.526

(bedragen in duizenden euro’s)
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. valutakoersresultaten
Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door beleggingsactiviteiten
gegenereerde kasstroom:
Waardeveranderingen participaties
Waardeveranderingen obligaties
Waardeveranderingen (achtergestelde) leningen
Waardeveranderingen valutatermijncontracten
Aankopen van overige financiële beleggingen
Verkopen van overige financiële beleggingen
Aankopen van obligaties
Verkopen van obligaties
Verstrekkingen van (achtergestelde) leningen
Aflossingen van (achtergestelde) leningen
Expiratie van valutatermijncontracten
Betaald onderpand
Mutaties in activa en passiva
Mutatie vorderingen uit hoofde van beleggingsactiviteiten
Mutatie schulden uit hoofde van beleggingsactiviteiten
Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties
Terugkoop van participaties
Uitgekeerd dividend

De cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.
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Toelichting op de balans en
de winst- en verliesrekening
(bedragen in duizenden euro’s, behalve in de tekst)

Algemeen
Triodos Groenfonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en een open-end structuur.

Grondslagen
Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW),
Wet Financieel Toezicht en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ). De waarderingsgrondslagen en de
grondslagen voor de resultaatbepaling van de verslagperiode worden in overeenstemming met RJ 394 als
een zelfstandig verslagperiode beschouwd.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.
Intrinsieke waarde
Er worden verschillende waarderingsmethoden gebruikt voor het bepalen van de marktwaarde en de
boekhoudkundige waarde van de leningen die door Triodos Groenfonds zijn verstrekt. De marktwaarde, ofwel
de intrinsieke waarde wordt bepaald op basis van de grondslagen in het Prospectus en de boekhoudkundige
waarde wordt bepaald op basis van door wet- en regelgeving bepaalde maatstaven. Het verschil tussen
beide waarderingsmethoden komt tot uiting in de, tijdelijke, ongerealiseerde waarde veranderingen. Voor
beleggers is de intrinsieke waarde de meest relevante waardering. Per 30 juni 2019 waren de waarderingen
en onderlinge verschillen als volgt:

(bedragen in EUR)
Waarde per 31-12-2019
Resultaat over 2019
Waarde per aandeel per 31-12-2019
Waarde per 30-06-2020
Resultaat over 1e halfjaar 2020
Waarde per aandeel per 30-06-2020

Accounting waarde

Aanpassing
voor de eerste
dagwaarderingen
van de leningen

Intrinsieke waarde
voor de toe-en
uittreding

937.798.772
25.894.992
57,38
918.315.202
-9.960.406
56,68

29.566.881
4.117.346
1,81
29.023.916
-542.965
1,80

967.365.653
30.012.338
59,19
947.339.118
-10.503.371
58,48
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Toelichting op de balans per 30 juni 2020
Beleggingen
Overige financiële beleggingen - Verloop
01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

Stand op 1 januari
Aankopen
Verkopen
Gerealiseerde waardeverandering
Ongerealiseerde waardeverandering

6.158
1.876
–
–
-59

3.182
3.139
-2.447
2.257
27

Stand op ultimo

7.975

6.158

01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

72.969
–
-72.315
293
-947

60.220
25.962
-14.200
-990
1.977

–

72.969

01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

Stand op 1 januari
In het boekjaar verstreken leningen
In het boekjaar afgeloste leningen

–
–
–

450
–
-450

Stand op ultimo

–

–

Obligaties - Verloop

Stand op 1 januari
Aankopen
Verkopen
Gerealiseerde waardeverandering
Ongerealiseerde waardeverandering
Stand op ultimo

Achtergestelde leningen - Verloop
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Leningen - Verloop
01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

Stand op 1 januari
In het boekjaar verstrekte leningen
Disagio
Afgelost in het boekjaar
Voorzieningen
Gerealiseerde waardeverandering
Herwaardering als gevolg van koersverschillen
Ongerealiseerde herwaardering

803.084
108.887
–
-80.748
-1.153
354
-142
-15.113

704.413
167.794
1
-79.626
-1.280
-158
748
11.192

Stand op ultimo

815.169

803.084

01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

Te vorderen
Te betalen

358
-53

219
-234

Stand op ultimo

305

-15

01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

Stand op 1 januari
Expiratie
Herwaardering als gevolg van valutakoersverschillen

-15
15
305

-431
-2.247
2.663

Stand op ultimo

305

-15

Valutatermijncontracten

Verloop Valutatermijncontracten

Het nominale rentepercentage op de leningen is per 30 juni 2020 gemiddeld 2,27% per jaar (30 juni 2019:
2,43% per jaar).
De nominale waarde van de Nederlandse leningen verstrekt in EUR bedraagt per 30 juni 2020 EUR 768.022.721
De gewogen gemiddelde resterende looptijd is per 30 juni 2020 5,6 jaar (30 juni 2019: 5,5 jaar).
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De gewogen gemiddelde resterende rentevaste periode van de leningen bedraagt per 30 juni 2020 4,6 jaar
(30 juni 2019: 4,5 jaar).
De nominale waarde van de leningen verstrekt in USD bedraagt per 30 juni 2020 USD 52.542.898
(30 juni 2019: USD 48.426.296).
Overige vorderingen en overlopende activa
Vorderingen
30-06-2020

31-12-2019

Te ontvangen rente vorderingen uit leningen
Nog te ontvangen inzake investeringen
Debiteuren, nog te ontvangen rente en aflossingen
Te ontvangen rente obligaties
Te vorderen omzetbelasting
Overig

3.525
535
58
–
–
127

3.289
2.063
645
308
9
–

Totaal

4.245

6.314

De looptijd van overige vorderingen en overlopende activa is korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
De post liquide middelen omvat de direct opvraagbare saldi op rekening-courant en spaarrekeningen
aangehouden bij Triodos Bank, Rabobank, ABN AMRO, ING, BNP Paribas en bij CACEIS.
Kortlopende schulden

Te betalen beheervergoeding
Te betalen inzake terugkoop aandelen aan toonder
Te betalen inzake aandelen op naam
Te betalen marketingkosten
Te betalen bankrente en kosten
Te betalen publiciteitskosten
Te betalen accountantskosten
Te betalen kosten AFM en DNB
Te betalen kosten BNP Paribas Security Services
Crediteuren
Te betalen verzekering
Diversen
Totaal
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30-06-2020

31-12-2019

671
385
313
249
114
63
48
37
24
–
–
150

685
398
–
92
126
46
93
42
24
701
2
23

2.054

2.232

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Gewone
aandelen
2020

Prioriteitsaandelen
2020

Gewone
aandelen
2019

Prioriteitsaandelen
2019

Geplaatst en gestort primo
Geplaatst in het verslagjaar
Ingekocht in het verslagjaar

81.712
5.871
-6.579

25
–
–

76.680
10.360
-5.328

25
–
–

Stand op ultimo

81.004

25

81.712

25

01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

Stand per 01.01
Geplaatste aandelen
Ingekochte aandelen

823.052
63.486
-70.208

769.477
109.783
-56.208

Stand op ultimo

816.330

823.052

01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

Stand per 01.01
Mutatie positieve herwaarderingen beleggingen
Overige financiële beleggingen
Obligaties
Leningen
Valutatermijncontracten

14.387
–
–
–
–
–

32.307
-17.920
2.447
1.941
2.021
153

Stand op ultimo

14.387

14.387

Agio

Herwaarderingsreserves
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Overige reserves
01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

-7.344
14.928
-17.870
25.893
-1.967
8.872

2.836
-10.180
17.920
-22.981
-5.023
-96

Stand op ultimo

7.584

-7.344

Afrondingsreserve
Stand per 01.01
Mutatie in verband met dividenduitkering

96
8.872

–
96

16.552

-7.248

01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
31-12-2019

25.894
-1.967
–
-23.925
-9.960

-22.981
-5.023
17.920
10.084
25.894

-9.958

25.894

-543

4.117

-10.501

30.011

Stand per 01.01
Mutatie
Positieve herwaardering
Resultaat verdeling vorig boekjaar
Slotdividend
Mutatie afrondingsreserve

Totaal

Onverdeeld resultaat

Stand per 01.01
Uitgekeerd dividend
Onttrokken/ toegevoegd aan de herwaarderingsreserves
Onttrokken/ toegevoegd aan de overige reserves
Onverdeeld resultaat boekjaar
Stand op ultimo
Correctie Z-spread
Resultaat boekjaar op basis van intrinsieke waarde

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Per 30 juni 2020 is er voor EUR 154,9 miljoen aan leningen gecommitteerd, die nog niet uitgekeerd zijn.
De uitkeringen vinden, indien aan alle leningsvoorwaarden is voldaan, vanaf de tweede helft van 2020 plaats.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Beheer- en overige kosten
01-01-2020
30-06-2020

01-01-2019
30-06-2019

Marketingkosten
Rentelasten
Accountantskosten
Kosten toezichthouder
Publiciteitskosten
Beloning leden Raad van Toezicht
Kosten beursnotering
Advieskosten
Kosten beleggersgiro
Overige lasten

300
219
51
37
29
18
11
7
1
48

301
251
30
25
16
18
15
4
1
23

Totaal

721

684

(in duizenden euro’s)

Kostenstructuur
Kosten toe- en uittreden
Aan het plaatsen of terugkopen van eigen aandelen door Triodos Groenfonds zijn voor het fonds geen kosten
verbonden. Er wordt derhalve geen op- of afslag op de intrinsieke waarde gehanteerd.
Totale kosten
De totale kosten van het fonds bedragen over het eerste halfjaar 2020 EUR 4.811.336 (eerste halfjaar 2019
EUR 4.649.003). De totale kosten exclusief rentelasten bedragen EUR 4.592.620 (eerste halfjaar 2019:
EUR 4.398.475).
Lopende kosten
Over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 bedroegen de lopende kosten van Triodos Groenfonds
0,96% (1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 0,92%). In 2019 bedroegen de lopende kosten van het fonds
0,95%. De lopende kosten ratio geeft de verhouding weer tussen de gemiddelde intrinsieke waarde en
de totale kosten gedurende de afgelopen 12 maanden. De totale kosten zijn exclusief de kosten van de
beleggingstransacties en interestkosten. Evenmin zijn de kosten die verband houden met het toe- en
uittreden van deelnemers hierin meegenomen. Bij deze berekening wordt iedere calculatie en publicatie van
de intrinsieke waarde in beschouwing genomen.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die invloed hebben op het inzicht en de
interpretatie van dit verslag.

Overige informatie
Uitkeringen aan aandeelhouders
In de afgelopen verslagperiode is er EUR 0,13 per aandeel aan de aandeelhouders van Triodos Groenfonds
uitgekeerd. Dit betrof een reguliere dividenduitkering. Ten tijde van de publicatie van dit verslag bestaat er
geen voornemen om een tussentijdse uitkering aan aandeelhouders te doen.
Zeist, 31 augustus 2020
Fondsmanager Triodos Groenfonds
Angeles Toledo
Bestuur Triodos Investment Management
Jacco Minnaar (voorzitter)
Kor Bosscher
Dick van Ommeren
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Bijlage A: Nadere toelichting op kerncijfers
die niet direct uit de halfjaarrekening zijn te herleiden
In de kerncijfers die zijn opgenomen in dit halfjaarverslag, zijn cijfers en percentages opgenomen die niet
direct uit de halfjaarrekening zijn te herleiden. Hieronder wordt de berekeningswijze toegelicht van deze
cijfers en percentages.
Ratio illiquide beleggingen ultimo
Deze ratio wordt berekend door vorderingen die niet op korte termijn liquide zijn te maken uit te drukken in
een ratio van het fondsvermogen.
Ratio groen belegd vermogen ultimo
Deze ratio wordt berekend door de leningen waarvoor groenverklaringen zijn ontvangen uit te drukken in een
ratio van het balanstotaal.
Rendement
Het rendement op basis van de intrinsieke waarde wordt berekend door de ontwikkeling van de intrinsieke
waarde in het boekjaar exclusief de Z-spread.
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