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Omschrijving  
Immo Moury is met zijn beurswaarde van 20 miljoen euro de kleinste Belgische GVV en noteert 
daarom ook op de fixingmarkt. De groep ontstond in 2007 toen de bouwgroep Moury Construct 
haar vastgoedportefeuille afsplitste en onderbracht in Immo Moury. Vandaag controleert de 
familie rond Moury Construct nog 65,64% van het kapitaal.  
De portefeuille (situatie eind maart 2022) had een waarde van 40,9 miljoen euro, waarvan 35 
miljoen euro gebouwen en 5,9 miljoen euro beleggingen in effecten (in Cofinimmo en Befimmo en 
in een lokale GVBF). Het vastgoed bestaat uit 25 sites met een totale oppervlakte van 35.067 m2. 
De bezettingsgraad eind maart 2022 bedroeg 96,7%.  
Winkelvastgoed vertegenwoordigt 11% van het totaal, industriële gebouwen zijn goed voor 17% 
van de portefeuille, kantoren voor 37% en residentieel vastgoed voor 20%. De beleggingen in  
zijn goed voor 15% van de portefeuille. Deze laatste 15% bestaat voor 60% uit aandelen 
Cofinimmo, 21% betreft aandelen Befimmo en de resterende 19% betreffende aandelen in de 
GVBF Legiapark. Legiapark ontwikkelt een bedrijvenpark van 30.000 m2 in het Luikse met 
faciliteiten voor biotechnologiebedrijven. Het project heeft een waarde van 83 miljoen euro en 
wordt in de loop van 2022 afgewerkt. Het belang van Immo Moury heeft een waarde van 0,7 
miljoen euro en is dus minder belangrijk in het geheel.  
Op geografisch vlak is de 
portefeuille sterk geconcentreerd in 
Wallonië, meer bepaald in de stad 
Luik (48%) en de ruime omgeving 
van Luik (18%).  15% betreft de 
effecten, 18% ligt in Charleroi en 
omgeving, 1% is gelegen in het 
Brusselse Gewest.  
We merken op dat de waarde van 
de portefeuille in 2021/22 sterk 
gegroeid is.    

 

Op strategisch vlak richt de groep zich op de renovatie van zijn patrimonium, logisch gezien de 
heel hoge leeftijd van de meeste gebouwen in portefeuille. De focus hierbij ligt op residentieel 
vastgoed en kantoren. Op langere termijn wil de groep groeien om een voldoende kritische 
massa te bereiken.  

(in miljoen EUR) 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23E
Huuropbrengsten 2,150 2,233 2,226 2,061 2,069 2,550
Groei in % 0,7% 3,9% -0,3% -7,4% 0,4% 23,2%

 Bedrijfsresultaat 1,385 1,373 1,322 1,056 1,004 1,300
Financieel resultaat -0,070 -0,069 -0,058 -0,086 -0,146 -0,200
Resultaat portefeuille 0,115 -0,108 -0,001 0,437 1,316 n.b.

Koers 40,00 Nettowinst 1,382 0,996 1,013 1,395 1,249 1,020
Aantal aandelen (m) 0,46315 Netto courante winst 1,316 1,261 1,229 1,022 0,687 1,020

Marktkapitalisatie (m) 18,5 Bezettingsgraad 97,8% 95,5% 95,4% 93,9% 96,7% n.b.

Intrins. waarde (mar/22) 56,66 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23E
Schuldgraad (mar/22) 39,0% Netto winst per aandeel 2,98 2,15 2,19 3,01 2,70 2,20

Courante winst p/a 2,84 2,72 2,65 2,21 1,48 2,20
  Netto dividend 1,61 1,61 1,49 1,26 1,26 1,26
  Intrinsieke waarde (reëel) 49,60 50,10 49,50 50,30 56,66 n.b.

Premie/discount -2,4% -8,6% -10,1% -7,0% -29,4% n.b.
Dividendrendement * 3,3% 3,5% 3,4% 2,7% 3,2% 3,2%

 *: op basis van koersen op het jaareind (maart), voor 2021/22 en 2022/23E de huidige koers
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Resultaten boekjaar 2021/22 
In de loop van het boekjaar 2021/22 nam de waarde van de portefeuille 37% door enkele 
belangrijke acquisities. Zo werden er 2 kantoorprojecten (Luik en Charleroi) gekocht, voert ze een 
belangrijke renovatie uit in Charleroi en bouwde ze een nieuw industrieel complex dat verhuurd 
is. De impact van deze investeringen zal zich vooral in het boekjaar 2022/23 laten gevoelen.  
In Charleroi wordt het renovatieproject, met jaarlijkse huurinkomsten van 0,46 miljoen euro in 
september 2022 in gebruik genomen, de industriële hal wordt in december 2022 opgeleverd en 
genereert een jaarlijkse huur van 0,185 miljoen euro. Het Luikse kantoorgebouw dat in oktober 
2021 verworven werd, droeg een halfjaar huur bij, in het boekjaar 2022/23 zal dat een volledig 
jaar zijn. We schatten de bijkomende inkomsten van deze 3 projecten voor het boekjaar 2022/23 
in op 0,44 miljoen euro. Voor het boekjaar 2023/24 komt er dan nog eens 0,2 miljoen euro bij na 
consolidatie over 12 maand van alle projecten.  
Terwijl er na 6 maanden in dit boekjaar een daling van de huurinkomsten van 8% was, was er 
over het volledige jaar een kleine plus van 0,4%. De Luikse acquisitie (zie hoger) was daar in 
belangrijke mate verantwoordelijk voor. We merken wel dat de 0,4% stijging netto huurinkomsten 
de resultante was van 4% lagere huren, er was ook een daling van de ontvangen dividenden van 
de GVV’s in portefeuille, maar daar tegenover stond een terugname van het verlenen van 
huurkortingen (van -50.000 naar +50.000 euro).  
Bij de verschillende kostenposten zagen we een stijging bij de algemene kosten (+120.000 euro) 
en bij de leegstandkosten (+110.000 euro), de technische kosten daalden 180.000 euro. In totaal 
kwamen de kosten dus hoger uit, wat de verklaring is van de daling van het bedrijfsresultaat met 
4,9%.  
Het (zuivere) financiële resultaat ging 0,060 miljoen euro achteruit door een toename van de 
schulden. De schuldgraad steeg van 31,02% eind maart 2021 naar 38,96% eind maart 2022. 
Eind maart 2020 was dat slechts 18,15%. De schulden bedroegen eind maart 2022 15 miljoen 
euro, een jaar eerder was dat maar 10,2 miljoen euro.  Er werden geen details bekend gemaakt 
over de totale rentekost, wel merken we dat het bedrijf leent op basis van de EURIBOR plus een 
marge van 1% tot 1,2%. Recent steeg de EURIBOR op 3 maanden van 0% naar 1,1%, maar het 
bedrijf heeft langlopende indekkingen op een bedrag van 13 miljoen euro. De impact van de 
stijgende rente zal dus eerder beperkt zijn.  
 
De herwaardering van het vastgoed 
was positief ten bedrage van 1,316 
miljoen euro en bestond voor 0,628 
miljoen euro uit meerwaarden op 3 
verkopen voor een bedrag van 3,4 
miljoen euro. De herwaardering van 
de financiële indekkingen was sterk 
positief en had deels betrekking op de 
effecten in portefeuille.   

 

Immo Moury diende ook een exit taks van 100.000 euro op te hoesten. Het betreft een 
overgenomen vennootschap die gefusioneerd werd met de moedermaatschappij.  
In totaal verbeterde het netto resultaat 133% tot 3,252 miljoen euro. Het courant resultaat (zelf 
berekend) daalde wel 24,1% tot 0,687 miljoen euro, per aandeel is dat 1,48 euro.  
Ondanks de slechte prestaties in het boekjaar 2021/22 werd het bruto dividend van 1,80 euro 
behouden. Door de goede evolutie van de niet-cash elementen (herwaardering vastgoed en 
herwaardering van financiële instrumenten) steeg de intrinsieke waarde dit boekjaar van 50,30 
euro naar 56,66 euro per aandeel! De discount bedraagt nu bijna 30%.  

(in miljoen euro) 20/21 21/22 Δ21/22
Netto huurinkomsten 2,061 2,069 0,4%
Bedrijfsresultaat 1,056 1,004 -4,9%
Financieel resultaat -0,086 -0,146
Herwaardering vastgoed 0,437 1,316
Herwaardering financiële instrumenten 0,053 1,249
Netto resultaat 1,395 3,252 133,1%
Netto courant resultaat 0,905 0,687 -24,1%
Idem per aandeel 1,95 1,48 -24,1%
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Conclusie 
De FSMA stelde enkele jaren geleden dat Immo Moury moest groeien, haar toenmalige omvang 
was te klein om echt duurzaam te zijn. De kleine GVV leek die commentaren lange tijd te 
negeren, maar vanaf het boekjaar 2020/21 kwam het een en ander in een stroomversnelling met 
enkele belangrijke acquisities die met schuld gefinancierd werden. De lage schuldgraad liet dit 
immers toe. Spijtig genoeg kwam die groeispurt helemaal niet tot uiting in de cijfers van de 
boekjaren 2020/21 en 2021/22, integendeel zelfs. In haar bestaande portefeuille had Immo Moury 
met enkele uitdagingen af te rekenen, het (logische) gevolg van de relatief verouderde 
portefeuille. Ondanks de minder goede cijfers in de voorbije jaren, hield de beurskoers relatief 
goed stand. Ons inziens een illustratie van het minder liquide karakter van deze GVV, alsook van 
de beperkte beleggersinteresse.  
De voorbije dagen kwam de beurskoers wel onder druk te staan en noteerden we de laagste 
koersen ooit. En dit op een ogenblik dat we geleidelijk aan mogen uitkijken naar een gevoelige 
verbetering van het resultaat. Maar op basis van onze schatting voor het boekjaar 2022/23 
noteert Immo Moury met een koers/courant resultaat van 18, een weinig aantrekkelijk cijfer. Het 
netto dividendrendement van 3,2% is ook niet van die aard om beleggers over de lijn te trekken.  
 
 
 
 
 
Gert De Mesure  


