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Koersgrafiek  

  
Bedrijfsomschrijving 
Irish Residential Properties (afgekort I-Res) is een Ierse REIT die begin 2014 opgericht werd en in 
april 2014 op de beurs van Dublin geïntroduceerd werd. De groep richt zich uitsluitend op 
residentieel vastgoed. Eind 2020 bezat ze 3.688 wooneenheden (appartementen en woningen) 
met een totale waarde van 1.380,4 miljoen euro, verdeeld over 34 sites in Dublin en 1 in Cork. 64% 
van die eenheden bestaat uit tweeslaapkamerappartementen, 99% bevindt zich in Dublin, 1% in 
Cork. De schuldgraad eind 2020 kwam uit op 39,2%, de Ierse REIT-wetgeving stelt een maximum 
van 50% voorop.  
CAPREIT Limited Partnership (via een van zijn beleggingsfondsen) is de grootste aandeelhouder 
met een belang van 15,7%.  
De voorbije jaren kende de Ierse economie een heel sterke groei, de bevolking neemt in belangrijke 
mate. De centrale bank verwacht dat de bevolking van 2017 tot 2040 met 20% tot 5,7 miljoen zal 
toenemen. In Dublin, de hoofdstad, zal die groei nog meer uitgesproken zijn. De huidige 
woningnood zal hierdoor niet snel afnemen. Zo werden er in 2019 21.241 woningen gebouwd, in 
2020 20.000 (verwachting was 26.000 woningen). Jaarlijks zijn er wel 35.000 nodig om aan de 
noden te voldoen. Zelf neem I-Res geen initiatieven op het vlak van ontwikkeling, wel werkt het 
nauw samen met ontwikkelaars. Gezien het feit dat vastgoedontwikkelaars in Ierland minder 
makkelijk toegang hebben tot financiering, versterkt dit de positie van I-Res.  
 

(in miljoen euro) FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Omzet 38,754 44,693 50,608 62,097 74,744 77,800
Groei in % 56,9% 15,3% 13,2% 22,7% 20,4% 4,1%
EBIT 24,649 30,102 34,494 41,989 47,613 52,300
EBIT% 63,6% 67,4% 68,2% 67,6% 63,7% 67,2%
Financieel resultaat -4,085 -5,223 -6,706 -12,036 -12,600 -13,900
Herwaarderingen 26,439 40,450 92,664 56,234 23,524 n.b.

Koers 1,58 Netto resultaat, deel groep 46,991 65,079 119,785 86,282 58,263 38,400
Aantal aandelen (m) 525,1 Courant resultaat 20,552 24,870 27,780 33,070 34,030 38,400

Marktkapitalisatie (m) 829,6
FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E

Eigen vermogen FY20 m 841,3 Winst per aandeel 0,113 0,156 0,280 0,180 0,112 0,073
Schuldgraad  FY20 39,2% Courant resultaat p/a 0,049 0,060 0,065 0,069 0,065 0,073

Brutodividend 0,049 0,052 0,056 0,058 0,060 0,066
Intrinsieke waarde p/a FY20 1,603 Intrinsieke waarde p/a 1,125 1,208 1,425 1,553 1,603 n.b.

Discount/premie 4,0% 24,2% -5,3% 2,4% -1,4% n.b.
Koers/winstverhouding * 23,75 25,17 20,76 23,01 24,24 21,60
Bruto dividendrendement * 4,2% 3,5% 4,1% 3,6% 3,8% 4,2%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E de huidige koers
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Resultaten 2020 
Dankzij de omvangrijke investeringen (370 miljoen euro) in 2019, gefinancierd met een 
kapitaalverhoging van 135 miljoen euro, zette I-Res een mooie groei van de huuropbrengsten in 
2020 neer. In 2020 werd er relatief weinig geïnvesteerd. De waarde van de portefeuille steeg 1,6% 
tot 1.380,4 miljoen euro door voor 45,5 miljoen euro nieuwe aankopen, voor 43,5 miljoen euro 
verkopen en dankzij een herwaardering van de portefeuille ten bedrage van 19,1 miljoen euro 
(marktrendement voor gebruik van de waardering daalde van 5,6% naar 5,5%).  
Eind 2020 bestond de portefeuille uit 3.688 wooneenheden, begin februari 2021 werd een 
portefeuille met 146 woningen verworven. Daarnaast heeft de groep een pijplijn van projecten goed 
voor 673 wooneenheden, of een groei van 18%.  
De huuropbrengsten stegen 20,4% tot 74,744 
miljoen euro, zoals hoger aangehaald vooral 
door de investeringen die in 2019 
plaatsgevonden hebben.  
Minder gunstig was de evolutie van het 
bedrijfsresultaat dat slechts 13,4% toenam. Er 
was o.a. een kost van 2,263 miljoen euro voor 
vertraging bij transacties door corona. Ook 
waren er hogere leegstandskosten en 
dubieuze debiteuren.  

 

Het financiële resultaat ging 0,564 miljoen euro achteruit. Dit was het resultaat van een hogere 
gemiddelde financiële schuld doorheen het jaar.  De financiële kost daalde licht van 2,29% naar 
2,25%. De herwaardering van de financiële instrumenten was positief (0,709 miljoen euro), in 2019 
was er een niet-recurrente kost van 3,1 miljoen euro m.b.t. het vroegtijdig beëindigen van een 
kredietlijn. 
De herwaardering van het vastgoed was positief ten bedrage van 23,524 miljoen euro (na 6 maand 
was er nog een afwaardering van 27,246 miljoen euro), voornamelijk het gevolg van een daling 
van het marktrendement. In de 23,524 miljoen euro zit een meerwaarde van 4,432 miljoen euro op 
de verkoop van enkele niet-strategische activa (eind 2020).  
Het netto resultaat in 2020 kwam uit op 58,263 miljoen euro, 32,5% minder dan in 2019 vooral door 
het lager uitvallen van de herwaarderingen van de vastgoedportefeuille. Het courant (of EPRA) 
resultaat steeg 2,9% tot 34,030 miljoen euro, per aandeel was er een daling van 5,7% door een 
hoger aantal uitstaand aandelen (kapitaalverhoging 2019). Dit courant resultaat werd wel negatief 
beïnvloed door uitzonderlijke kosten m.b.t. de corona-crisis. Die worden begroot op 2,33 miljoen 
euro. Abstractie makend hiervan was er een stijging van 0,7% van het courant resultaat per 
aandeel.  
Voor 2021 (zie cijfers op blad 1) verwachten we stijging van de huurinkomsten van 4,1%, vooral 
door de aankoop van een lot appartementen voor een bedrag van 60 miljoen euro. Deze transactie 
doet de schuldgraad van 39,2% eind 2020 toenemen tot 41,8%. Het is een mooi voorbeeld van de 
positieve impact van het gebruik van een hogere schuldhefboom. We houden geen rekening met 
eventuele huurindexeringen, die er mogelijk wel zullen zijn. Wat het bedrijfsresultaat betreft, gaan 
we uit van iets minder niet-recurrente kosten om te evolueren naar een bedrijfsmarge (67,2%) die 
iets lager ligt dan deze opgetekend in 2019 (67,6%). In 2020 was dat 63,7%. Logischerwijze zal 
het financieel resultaat verder achteruitgaan door de hogere schuldfinanciering, maar niet in die 
mate dat het bedrijfsresultaat zal stijgen. Aldus verwachten we een stijging van het courant 
resultaat per aandeel van 12%.  
 

(in miljoen euro) 2019 2020 Δ19/20
Huuropbrengsten 62,097 74,744 20,4%
Bedrijfsresultaat 41,989 47,613 13,4%
Financieel resultaat -12,036 -12,600 n.r.
Herwaardering vastgoed 56,234 23,524 n.r.
Herwaardering fin. instr. -3,022 0,709 n.r.
Netto resultaat 86,282 58,263 -32,5%
Courant resultaat 33,070 34,030 2,9%
Courant resultaat p/a 0,0691 0,0652 -5,7%
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Commentaren uit de analistenvergadering 

- De overheid beperkt huurprijsverhogingen tot 4% maximaal per jaar. Zelf voerde het geen 
verhogingen door bij huurvernieuwingen vanaf 1 april 2020. Het is niet mogelijk een niet-
doorgevoerde verhoging, later in te halen. 

- De gemiddelde huur per wooneenheid steeg van 1.596 euro in 2019 naar 1.624 euro in 
2020. De verhoging is het gevolg van de acquisities waar de eenheden aan de marktprijs 
verhuurd worden. Grosso modo liggen de huurprijzen van de portefeuille 12,5% lager dan 
het marktniveau.  

- In 2020 vonden enkele verkopen plaats, het betrof niet-strategische activa die deel 
uitmaakten van een omvangrijke portefeuille die in 2019 gekocht is geweest. De groep zal 
niet overgaan tot rotaties binnen de portefeuille omwille van de kost.  

- Bruto rendement op aankopen is 5% als richtlijn. Een belangrijke acquisitie van 60 miljoen 
euro eind januari 2021 had een bruto rendement van 5,3%.  

- Acquisities in 2021: in januari/februari was niets mogelijk door de corona-restricties, de 
heropstart zal geleidelijk aan in maart plaats grijpen. De CEO ziet diverse opportuniteiten 

- Sterke fundamentals in Ierland: de Ierse economie groeide 2,5% in 2020! Voor 2021 wordt 
een groei van 3,8% verwacht. De bevolking nam 1% toe 

- Nieuwe financieringen: met variabele rente 1 maand Euribor + 1,75% en met een vaste 
rentevoet van 1,92%.  

- De huizenprijzen in Ierland kenden een lichte stijging van 0,2%.  
 
Conclusie 
De start van de opvolging van Irish Residential Properties midden oktober 2020 was relatief goed 
getimed en liet toe om aan een aantrekkelijk niveau (i.e. 1,40 euro) in te stappen. Ook tegenover 
een sectorgenoot zoals Home Invest Belgium deed onze Ierse REIT het goed sindsdien, alsook op 
jaarbasis (zie grafiek verder). We verwachten wel niet dat Irish Residential Properties het beter zal 
blijven dan Home Invest Belgium, maar dat belet niet dat het een heel defensieve belegging blijft 
met een zeker groeipotentieel.  
Het nadeel is dat er een beurstaks van 1% geldt op Ierse aandelen en dit alleen bij aankoop (niet 
bij verkoop). De dubbele roerende voorheffing is eveneens een nadeel, doch beperkt. Maar zoals 
gezegd gaan we uit van een zekere koersstijging op termijn en deze is nog altijd belastingvrij.  
 
  
Gert De Mesure 
 
 

 
 


