
TINC: intrinsieke waarde stijgt met 4,5 %
Na eeN eerste boekjaar van 18 maanden, 
presenteerde tINC nu een ‘normaal’ boek-
jaar van 12 maanden, lopende van 1 juli 
2016 tot 30 juni 2017. In de cijfertabel zet-
ten we de belangrijkste cijfers naast elkaar, 
met dien verstande dat elke vergelijking 
tussen de 2 boekjaren weinig relevant is, 
tenzij dan voor de intrinsieke waarde per 
aandeel.

In feite is de evolutie van de intrin-
sieke waarde de belangrijkste parameter 
voor de groei of het rendement van tINC. 
Tegenover eind 2016 steeg die intrinsieke 
waarde van 11,41 euro naar 11,67 euro eind 
juni 2017. Hier dienen we nog het dividend 
(bruto 0,255 euro) aan toe te voegen, zodat 
de totale aangroei over 6 maand uitkomt 
op 0,515 euro. Tegenover de 11,41 euro van 
eind 2016 is dat een aangroei van 4,5 % op 
6 maanden.

Portefeuille
eINd juNI 2017 had de portefeuille van tINC 
een waarde van 177,2 miljoen euro, tegen-
over 128 miljoen euro een jaar eerder. Hij 
omvat nu 15 participaties (tegenover 13). 
80 % is gelegen in België, 10 % in Nederland 
en 10 % in Ierland. 43 % van de portefeuille 
bestaat uit PPs-projecten (publieke priva-
te samenwerking), 46 % heeft betrekking 
op energieprojecten (grotendeels wind-
enenergie). De resterende 11 % is heel ver-
schillend van aard en betreft deels vast-
goed voor heel specifieke doeleinden.

Wat het huidige boekjaar 2017/18 be-
treft, heeft tINC al zicht op 3 nieuwe trans-
acties. Van het Nederlandse a15-autoweg-

project zal het 19,20 % verwerven, van de 
Nederlandse Prinses Beatrixsluis zal het 
bijkomend een belang van 33,75 % kopen, 

het bezit vandaag al 3,75 %. Daarnaast is er 
nog een investering gepland in een glasve-
zelnetwerk in Nederland, waarde 20 mil-
joen euro. Met deze 3 geplande investerin-
gen zal tINC zijn cashpositie van ongeveer 
50 miljoen euro eind juni 2017 volledig aan-
gewend hebben.

Op 23 november 2017 wordt het divi-
dend onthecht. De coupon bedraagt 0,255 
euro bruto. Net voor de kapitaalverho-
ging in december 2016, werd al een eerste 
coupon onthecht die nu ook in november 
2017 uitbetaald zal worden. Deze heeft een 
waarde van 0,225 euro bruto. Het totale 
dividend over het boekjaar 2016/17 komt 
aldus uit op 0,48 euro bruto. Netto is dat 
in totaal 0,336 euro per aandeel, goed voor 
een netto dividendrendement van 2,7 %. 
Het dividendrendement is één ding, be-
langrijker is de aangroei van het vermogen. 
We focussen nog even op de problematiek 

die we in de Beste Belegger van april 2017 
geschetst hebben m.b.t. de verdisconte-
ringsvoet.

Die verdisconteringsvoet bedraagt 
8,25 % en impliceert dat bij gelijke omstan-
digheden de portefeuille jaar na jaar met 
8,25 % in waarde zal stijgen. Met dergelijk 
vooruitzicht verdient tINC een plaatsje in 
elke breed gespreide aandelenportefeuille. 

Gert De Mesure
Redactie 18 september 2017
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(in ‘000 euro) (18 mnd) 15/16 (18 mnd) 16/17 ∆16/17
Totale opbrengsten 16.900,7 12.715,9 -14,8 %
Intresten, dividenden, vergoedingen 13.997,3 10.856,7 -22,4 %
Niet-gerealiseerde meerwaarden 2.903,4 1.859,2 -36,0 %
Bedrijfsresultaat 12.651,1 5.370,4 -57,5 %
Financieel resultaat -730,1 -15,9
Belastingen -149,4 -192,7
Nettoresultaat 11.771,6 10.685,0 -9,2 %
Nettoresultaat per aandeel 0,99 0,62 -37,4 %
Intrinsieke waarde per aandeel 11,57 11,67 0,9 %
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