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Texaf: halfjaarcijfers (25 september 2020)                   
 
 

Inleiding  
Texaf is een groep die oorspronkelijk industriële textielactiviteiten had in Congo. Die activiteiten 
werden stopgezet, maar Texaf behield een uitgebreide grondreserve. Sinds meerdere jaren 
ontwikkelt ze deze geleidelijk en bouwt ze voornamelijk residentiële woningen (villa’s en 
appartementen) die aan buitenlanders verhuurd worden (in euro of in USD). Daarnaast bezit 
Texaf nog een steengroeve, waarvan de rendabiliteit sterk aangetast is geweest, maar nu 
geleidelijk herstelt.   
 
Halfjaarresultaten 
De evolutie van de operationele resultaten is min of meer voorspelbaar, in die zin dat het 
courante resultaat jaar na jaar beperkt toeneemt gaat en dit met dank aan de continue 
ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Een zekere volatiliteit vinden we terug bij de resultaten 
van de steengroeve, wel doet er zich de laatste jaren een geleidelijk herstel voor.   
 

(in$miljoen$euro) 19H1 20H1 Δ19/20
Opbrengsten 10,504 10,959 4,3%

Vastgoed 9,501 9,797 3,1%
Steengroeve5Carrigres 1,013 1,186 17,1%

REBITDA 5,839 6,280 7,6%
REBIT 4,193 4,540 8,3%

Vastgoed 4,728 4,865 2,9%
Steengroeve5Carrigres <0,109 0,244 n.r.

Holding <0,486 <0,567 n.r.
EBIT 4,261 4,540 6,5%
Financieel$resultaat I0,196 I0,025 n.r.
Belastingen 0,738 I0,462 n.r.
Netto$resultaat,$deel$groep 4,154 3,154 I24,1%
Idem$per$aandeel 1,17 0,88 I25,3%  

 
De groepsomzet nam 4,3% toe tot 10,959 miljoen euro: de vastgoedinkomsten stegen 3,1%, de 
steengroeve zag zijn omzet zelfs met 17,1% stijgen. De hogere vastgoedinkomsten resulteerden 
in een iets hogere toename van de recurrente bedrijfswinst (+8,3%) tot 4,540 miljoen euro, door 
de hogere omzet kon de steengroeve een positief bedrijfsresultaat neerzetten. Tegenvallend was 
de evolutie van de belastingen, terwijl er vorig jaar positief uitgestelde belastingen geboekt 
konden worden, waren er dit jaar negatieve uitgestelde belastingen. Die zorgden ervoor dat het 
netto resultaat met 24,1% achteruitging. Per aandeel kwam de daling op -25,3% door een 
toename van het aantal aandelen (-> keuzedividend in aandelen).  
 
De toename van de huurinkomsten is het gevolg van de ingebruikname van 6 villa’s van mei 
2019. De vertraging bij de bouwwerven door de corona-crisis zorgt wel voor een latere oplevering 
van 2 projecten. Voor november dit jaar is de ingebruikname van een kantoor van 3.000 m2 
voorzien, dat deels door Brussels Airlines gehuurd zal worden. De 33 appartementen van Bois 
Nobles II zullen maar pas in april 2021 afgewerkt zijn en huuropbrengsten kunnen genereren.  
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Bijkomende commentaren 
In het persbericht van de halfjaarresultaten waren er 2 zaken die wat bijkomende uitleg 
behoefden. Enerzijds waarschuwde het management voor de verslechtering van het 
ondernemingsklimaat in Congo, anderzijds wordt er een zekere leegstand verwacht in de tweede 
helft van 2020. Om duiding te krijgen bij deze commentaren namen we contact op met de CFO. 
Wat het politieke en het economische klimaat in Congo betreft, is er niet onmiddellijk een 
verslechtering, wat als een geruststelling beschouwd mag worden. Maar er is niet echt een 
verbetering, iets wat de nieuwe president beloofd had. Met haar commentaren wil Texaf 
ongetwijfeld druk zetten op de Belgische politici die het land opnieuw steunen met verschillende 
initiatieven.  
Wat de verwachte leegstand betreft, zijn er twee elementen. Een eerste is de brand in augustus 
in een magazijn dat volledig vernield werd en voor ongeveer 0,650 miljoen euro huur op jaarbasis 
verhuurd werd. De huurder is aansprakelijk voor het gebouw en zal dus een schadevergoeding 
moeten ophoesten. Hoeveel juist is voorwerp van een discussie tussen advocaten. Het tweede 
element dat Texaf wat huurinkomsten zal kosten, is indirect een gevolg van de corona-crisis. 
Expats die het land (en dus hun gehuurde woning) verlaten hebben, werden nog niet afgelost 
door nieuwe expats door de reisbeperkingen. Het management schat dat beide elementen de 
groep 0,5 miljoen euro huur zullen kosten in de tweede helft van 2020.  
Van de gelegenheid maakten we gebruik om te vragen hoe de ontwikkeling van Les Jardins de 
Kinsuka verloopt, een project met een waarde van 200 miljoen USD, goed voor 1.500 woningen 
en publieke gebouwen. En dat loopt blijkbaar goed, vandaag worden er 4 kijkwoningen gebouwd 
waarmee de appetijt van de markt getest kan worden. Daarnaast lopen onderhandelingen met 
partners voor de ontwikkeling van de site. Het evolueert in de richting van een internationale 
bouwgroep, niet onlogisch gezien de beperkte aanwezigheid van bouwcapaciteiten in het land. 
Dit is heel goed nieuws voor de verdere ontwikkeling van de groep en voor het valoriseren van de 
omvangrijke grondreserves die het bezit.  
 
Intrinsieke waarde 
Als het gaat over de waardering van Texaf, volstaat het het jaarverslag ter hand te nemen om 
meer inzicht te krijgen in de waarde van het vastgoed. Op basis van externe schattingen wordt 
een totale waarde van het vastgoed van 327 miljoen euro bekomen (zonder de steengroeve), of 
90,75 euro per aandeel. De nieuwere gebouwen hebben een waarde van 137 miljoen euro, 
oudere gebouwen bestemd voor afbraak worden op 92 miljoen euro geschat, de waarde van de 
gronden zou op 97 miljoen euro uitkomen.  
De boekwaarde per aandeel op 30 juni 2020 bedraagt 36,4 euro, de latente meerwaarde (voor 
belastingen) bedraagt 58 euro per aandeel. Naar de toekomst toe lijkt de ontwikkeling van de 
grondreserve ons een belangrijk gegeven om de onderliggende meerwaarde naar boven te 
halen. Met het project Jardins de Kinsuka is Texaf op de goede weg. In feite wordt hiermee een 
dubbele slag geslagen, enerzijds wordt de grond verkocht, anderzijds ook de nog te bouwen 
woningen, waarop zeker een bijkomende marge gerealiseerd zal kunnen worden.  
 
Conclusie 
Texaf is een sterk ondergewaardeerd aandeel. De initiatieven die vandaag genomen worden, 
zullen geleidelijk aan die onderwaardering wegwerken. We mogen wel niet uit het oog verliezen 
dat de activiteiten plaats vinden in Congo. Texaf is dus allerminst een risicovrije belegging.  
 
 
Gert De Mesure (25 september 2020, koers Texaf:  33,40 euro)  
  


