
Waarde  
 van het vastgoed

Marktwaarde verhuurde staat 2019 

€ 3,2 miljard

Waardestijging van het vastgoed 

€ 179,2 miljoen

Jaarresultaat 2019: € 140,7 miljoen 
bedrijfsresultaat + belastingen en financiële baten en lasten + waardestijging vastgoed 

Bedrijfsresultaat  

€ 46,3 miljoen 
Belastingen & financiële baten en lasten  

- € 84,8 miljoen 
Waardestijging van het  vastgoed

€ 179,2 miljoen 

Onze toezichthouders, de Autoriteit Wonen (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW),  

stellen eisen aan de financiële continuïteit van Mooiland aan de hand van een aantal indicatoren:

Liquiditeit

Rentedekkingsgraad (ICR): 

De rentedekkingsgraad is in 2019 

1,3.  Minimale ondergrens is 1,4. 

Betekenis: Door de sterk hogere 

onderhoudsuitgaven zit Mooiland 

eind 2019 onder de norm.  

We verwachten eind 2020 met 1,6 

weer boven de norm te zitten. 

Kasstroom: De kasstroom uit 

operationele activiteiten is  

€ 16,2 miljoen.  

Betekenis:  De geldstroom die 

binnenkomt en er uitgaat op basis 

van onze primaire activiteiten.

Solvabiliteit

De verhouding tussen het 

eigen vermogen en  het totale 

vermogen van Mooiland is 38%. 

Betekenis: 

Mooiland heeft voldoende buffer 

om financiële tegenvallers op te 

vangen.

Loan to value

De verhouding tussen het 

totaal aan schulden aan 

kredietinstellingen en de waarde 

van het bezit van Mooiland is 65% 

in 2019. Deze verhouding mag 

niet  boven de 75% uitkomen.

Mooiland is financieel gezond
 Liquiditeit, solvabiliteit en loan to value
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Jaarcijfers van Mooiland in 2019
Positief resultaat, waardestijging van het vastgoed, financieel gezonde huishouding

Belastingen & financiële 
baten en lasten

Belastingen 

2018 - € 30,0 miljoen
2019 - € 15,8 miljoen

Rentelasten  

2018 - € 35,7 miljoen
2019 - € 34,9 miljoen

Waardefluctuering derivaten 

2018 - € 5,5 miljoen
2019 - € 34,0 miljoen

Overige financiële baten en lasten 

2019  - € 0,1 miljoen

%

Bedrijfsresultaat
Opbrengsten

Verkoopresultaat   
Vastgoed

20182019

Huuropbrengsten

Onderhoud

2018 € 48,5 miljoen
2019 € 61,5 miljoen

Verhuur en beheer 

2018  € 17,4 miljoen
2019  € 15,4 miljoen

Leefbaarheid

2018  € 2,7 miljoen
2019  € 2,3 miljoen
 

Overige operationele lasten 

2018  € 32,7 miljoen
2019  € 31,8 miljoen

€ 166,0 miljoen

€ 170,7 miljoen

Lasten

2018 - € 3,2 miljoen
2019    - € 8,7 miljoen

Financieel  
 gezonde huishouding
 

De liquiditeit, solvabiliteit en loan to value voldoen aan de gestelde eisen. 

A Kasstroom uit operationele activiteiten € 16,2 miljoen

B Rentedekkingsgraad 1,3      (ondergrens 1,4)

C Solvabiliteit 38%   (ondergrens 22,5%)

D Loan to value 65%   (bovengrens is 75%)

Waarde vastgoed 

Middels waterval van marktwaarde naar beleidswaarde in miljoenen
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