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OOm de sterke groei van de resultaten 
van Aedifica in het boekjaar 2015/16 te kun-
nen plaatsen, moeten we terug naar juni 2015. 
Toen voerde het een kapitaalverhoging van 
153 miljoen euro door en door het onmiddel-
lijk en rendabel aanwenden van die cashberg, 
kon een mooie groei gerealiseerd worden.

Zo stegen de huurinkomsten met 19,9 % en 
dankzij de lagere rente, nam het courant re-
sultaat met 34,6 % toe tot 34,326 miljoen euro. 
Maar dat resultaat moet over een groter aantal 
aandelen gespreid worden door die kapitaal-
verhoging vorig jaar. Belangrijkst van al is dat 
er geen winstverwatering optrad, de winst per 
aandeel steeg met 1,7 % tot 2,43 euro.

Vastgoedportefeuille De grafiek in 
bijlage toont de evolutie van de vastgoedpor-
tefeuille, meer bepaald de sterke groei die jaar 
na jaar gerealiseerd werd. Minder spectacu-
lair is wel de evolutie van het courant resul-
taat per aandeel. Over de periode 2008/09 
nam de portefeuille in omvang met 225 % toe, 
het courant resultaat per aandeel steeg slechts 
16 %. Die portefeuillegroei van de voorbije ja-
ren ging gepaard met 3 kapitaalverhogingen 
(2010, 2012 en 2015) en dus een zekere winst-
verwatering. Daarenboven hield deze GVV 

een hoge dividend pay-out aan, zodat er wei-
nig winst gereserveerd werd om te groeien.

Tegenover die 16 % groei van het courant 
resultaat, is het wel opmerkelijk dat het ma-
nagement voor het boekjaar 2016/17 een groei 
van het courant resultaat per aandeel met 22 % 
voorziet tot 2,97 euro. We zien hiervoor 3 rede-
nen: de groei van de portefeuil-
le in het boekjaar 2015/16, de 
winstreservering in de voorbije 
2 boekjaren en tot slot begint de 
GVV nu met een zekere vertra-
ging te profiteren van de lagere 
marktrente.

Hoge waardering Als 
de winstgroei dan toch zo be-
perkt was in de afgelopen jaren, 
hoe kan dan de sterke prestatie 
van het aandeel verklaard worden? Heel sim-
pel, door een hogere waardering of winstmul-
tiple. Op het einde van het boekjaar 2008/09 
kwam de ratio koers/courant resultaat uit op 
16,1, op het einde van het boekjaar 2011/12 
liep die ratio op tot 21,4 en nu bedraagt deze 
30,2. Op basis van de winstschatting voor het 
boekjaar 2016/17 valt dat cijfer terug tot 24,7. 
Met dergelijk hoge ratio voor ogen, zijn we 
niet onmiddellijk koper van deze GVV. We 
zouden daarvoor wachten tot de volgende 
kapitaalverhoging, die er zeker zal komen als 
de groep blijft groeien tegen het tempo van 
de laatste maanden.

Rest dan nog de vraag naar de hoge waar-
dering van Aedifica. Enerzijds is Aedifica in 
Europa de referentie geworden van een be-
legging in rusthuizen, waarvoor beleggers een 
premie willen betalen. Anderzijds is de le-
vensduur van rusthuizen (en in mindere mate 
van appartementen) langer dan van ande-

re vastgoedactiva, bv. 
kantoren. Deze pro-
blematiek zullen we 
in de loop van de vol-
gende maanden ver-
der uitwerken, want 
deze is niet onbelang-
rijk naar de waarde-
ring toe van de ver-
schillende soorten 
GVV’s.

Appartementen weg? Op strate-
gisch vlak gaf de ceo nog mee dat een verkoop 
van de appartementen (allemaal ineens) tot 
de mogelijkheden behoort, de groep ziet im-
mers veel opportuniteiten in rusthuisvast-
goed en wenst daarvoor alle financiële mid-
delen aan te wenden. Vooral wat Nederland 

betreft, is de ceo heel optimistisch. De markt 
is er nog niet geconsolideerd, terwijl er ook 
weinig gespecialiseerde vastgoedspelers ac-
tief zijn.

•

Gert De Mesure
Redactie 7 september 2016
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Aandelenanalyse

Aedifica verwacht sterke groei in 2015/16 
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(in miljoen euro) FY14/15 FY15/16 ∆15/16

Huurinkomsten 49,903 59,822 19,9 %

Operationeel resultaat 39,022 47,614 22,0 %

Fin. resultaat + belastingen -13,524 -13,288

Resultaat op portefeuile 19,292 10,775

Resultaat fin. instrumenten 0,374 -5,685

Nettoresultaat 45,165 40,266 -10,8 %

Netto courant resultaat 25,498 34,326 34,6 %

Netto courant resultaat p/a 2,39 2,43 1,7 %

Bruto dividend 2,00 2,10 5,0 %

Intrinsieke waarde 42,59 47,08 10,5 %
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