
We zouden deze bijdrage kunnen starten 
met een verhaal over de verschillende per-
soneelswissels die plaatsgevonden heb-
ben, maar dat doen we niet. Er valt immers 
meer te zeggen over de cijfers van het jaar 
2018. Om te beginnen kunnen we melden 
dat de groep haar politiek van regelmatig 
stijgend dividend verder zet, met een bru-
to dividend van 4,75 euro, tegenover 4,50 
euro over 2017. Het opgebouwde track re-
cord mag indrukwekkend genoemd wor-
den. Er was natuurlijk het nodige commen-
taar van de pers op die dividendstijging tot 
4,75 euro, want het uitkeerbaar resultaat 
per aandeel bedroeg slechts 4,28 euro, 
waardoor Home Invest Belgium (Hib) uit de 
reserves moet putten om het dividend te 
laten stijgen. Niets dramatisch, de reserves 
zijn omvangrijk genoeg. Door een wijziging 
van boekhoudregels kan Hib de opbrengst 
van verkopen minder snel boeken, van-
daar het mindere cijfer. Daarenboven gaf 
het management aan dat er in januari en 

februari 2019 al meer meerwaarde gereali-
seerd is dan in het volledige jaar 2018!

Meerwaarden boeken is een ding, de 
portefeuille moet ook regelmatig aange-
vuld worden om op langere termijn die 
meerwaarden te kunnen blijven genere-
ren. In 2018 werd een nieuw gebouw (The 
Pulse in Molenbeek met 96 wooneenhe-
den) in gebruik genomen. Voor het eerste 
kwartaal van 2019 staat de oplevering van 
het gebouw The Crow’n in Kraainem met 
45 appartementen gepland. Tegen het eind 
van het jaar zou dan de overname van een 
vennootschap met 4 aparthotels met 185 
eenheden afgerond moeten worden. Voor 
2020 wordt de oplevering voorzien van 2 
projecten (Molenbeek en Laken), goed voor 
141 appartementen. Ter info, eind 2018 om-
vatte de portefeuille 1942 eenheden.

De oplevering in 2018 en de bijdrage 
over 12 maanden van de nieuwe projecten 
in 2017 liet Home Invest Belgium toe de 
huuropbrengsten in 2018 met 6,6 % te ver-

hogen tot 23,993 miljoen 
euro. Daar bepaalde kosten 
niet in dezelfde mate toe-
namen, steeg het bedrijfs-
resultaat 12,1 % tot 15,456 
miljoen euro. 

Het zuivere financiële 
resultaat ging sterk ach-
teruit, van -3,523 miljoen 
euro naar -4,567 miljoen 
euro. De sterke stijging 
van de financiële schuld 
van 195 naar 263 miljoen 
euro ligt aan de basis 
hiervan, alsook de lichte 
toename van de financi-
ele kost van 2,09 % naar 

2,20 %. Ondanks de sterke stijging van de 
schuld, daalde de schuldgraad van 51,80 % 
eind 2017 naar 50,16 %, heel opmerkelijk. 
Dat die schuldgraad niet stijgt, of zelfs af-
neemt, heeft alles te maken met de heel 
belangrijke herwaardering van de vast-
goedportefeuille die een positief cijfer van 
59,415 miljoen euro opleverde, wat ook de 
verklaring is voor de stijging van de intrin-
sieke waarde met 24,8 % in 2018. 

Feit is dat Home Invest Belgium een 
andere schatter heeft aangesteld (rotatie 
van schatters is wettelijk verplicht) en die 
heeft een andere methodologie gebruikt. 
Tevens zette deze het bruto huurrende-
ment op 5,2 % (was 5,66 % eind 2017), wat 
tot de genoemde positieve herwaardering 
heeft geleid. Het management stelt dat er 
in 2019 nog positieve herwaarderingen 
kunnen plaatsvinden, recent verkocht het 
nog een blokje appartementen op basis van 
een bruto huurrendement van 4 %. 

In totaal steeg het courant resultaat per 
aandeel 4,1 % tot 3,21 euro. Het uitkeerbaar 
resultaat daalde dan weer met 8,2 % tot 
4,28 euro per aandeel, dus minder dan het 
bruto dividend van 4,75 euro. 

Welke conclusies mogen we trekken? 
Ondanks de managementwissels heeft 
Home Invest Belgium er een relatief goed 
jaar op zitten, een jaar dat gekleurd werd 
door een heel positieve herwaardering 
van de vastgoedportefeuille. Ondertussen 
groeit die portefeuille verder aan, evenals 
de huurinkomsten. Dit komt de evolutie 
van het courant resultaat ten goede en zal 
net als in het verleden, aangevuld worden 
met regelmatige meerwaarden op de ver-
koop van appartementen. De politiek van 
jaarlijks stijgend dividend zal dus in prin-

cipe verder gezet kunnen wor-
den in de nabije toekomst. En 
zoals geweten, leidt een stij-
gend dividend op termijn tot 
een hogere koers.

Gert De Mesure
Redactie 15 maart 2019
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Home Invest Belgium zet indrukwekkend track record verder
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(in miljoen euro) FY17 FY18 Δ17/18
Netto huurresultaat 22,500 23,993 6,6 %
Bedrijfsresultaat 13,792 15,456 12,1 %
Financieel resultaat -3,523 -4,567 n.r.
Gerealiseerde meerwaarden 0,720 0,610 n.r.
Uit te keren meerwaarden 5,041 3,534 -29,9 %
Uitkeerbaar resultaat 14,867 14,073 -5,3 %
Uitkeerbaar resultaat p/a 4,66 4,28 -8,2 %
Courant resultaat 9,826 10,539 7,3 %
Courant resultaat p/a 3,08 3,21 4,1 %
Herwaardering vastgoed 0,825 59,414 n.r.
Herwaardering �n. indekkingen 1,227 -1,614 n.r.
Nettoresultaat 11,823 68,778 481,7 %
Intrinsieke waarde IFRS p/a 65,56 81,81 24,8 %
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