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(in miljoen euro)
Omzet
Groei in %
EBIT
EBIT%
Financieel resultaat

Koers 155,00 Netto resultaat
Aantal aandelen (m) 0,892 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 138,25
 

Eigen vermogen FY19m 118,49 Winst per aandeel
Netto fin. schuld  FY19 m 87,00 Courant resultaat p/a

Brutodividend
ROE '19 2,4% Koers/winstverhouding *

Bruto dividendrendement *
*: op basis van koersen op het jaareind (op courant resultaat), voor 2018 en 2019 de huidige koers

FONCIERE ATLAND

23 juni 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
14,269 13,072 16,697 21,783 24,683 103,046

5,2% -8,4% 27,7% 30,5% 13,3% 317,5%
4,045 5,650 12,610 5,492 9,407 29,503

28,3% 43,2% 75,5% 25,2% 38,1% 28,6%
-1,255 -2,633 -2,546 -1,377 -1,211 -1,880
2,768 2,743 9,063 2,831 6,177 22,693
5,695 5,478 5,157 8,359 13,028 28,001

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19
5,89 5,60 15,93 4,98 10,95 25,63

12,12 11,18 9,07 14,70 23,09 31,63
0,00 2,07 5,20 5,20 5,25 6,03
5,44 7,79 9,41 8,42 6,71 4,90
0,0% 2,4% 6,1% 4,2% 3,4% 3,9%

*: op basis van koersen op het jaareind (op courant resultaat), voor 2018 en 2019 de huidige koers  
 

Koersgrafiek  
 
 

 

Evolutie koers versus intrinsieke waarde  
(koers op hetzelfde tijdstip) 
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Bedrijfsomschrijving 
Het Franse Foncière Atland ontstond in 2005 toen de groep Atland een lege beursschelp 
overnam en er activiteiten in bracht. Het is een vastgoedgroep met diverse soorten van 
activiteiten. Het beheer van vastgoed is het belangrijkste en situeert zich op 3 niveau’s:  

1. Eigen vastgoedportefeuille bestaande uit 57 gebouwen (oppervlakte 53.447 m2). Die had 
eind 2019 een waarde van 100 miljoen euro met een huurrendement van 9,29%. 
Daarnaast is er een portefeuille co-investeringen met een waarde van 26,1 miljoen euro, 
bestaande uit 4 gebouwen (30.405 m2).     

2. Gereglementeerd vastgoedbeheer via Atland Voisin: 5 SPCI-fondsen met vastgoed ter 
waarde van 1,244 miljard euro en 2 OPCI-fondsen met een portefeuille van 424 miljoen 
euro vastgoed. Deze laatste 2 fondsen zijn voor AG Real Estate en het Nederlandse 
pensioenfonds PGGM.  

3. Vastgoedontwikkeling: voor eigen rekening: oplevering van 22.000 m2 gebouwen en 
projecten met een omvang van 55.000 m2 in ontwikkeling.  

Foncière Atland verwierf in 2007 het SIIC-statuut (Franse vastgoedbevak), waardoor het geen 
belasting betaalt op de inkomsten uit de eigen vastgoedportefeuille. Fonciéré Atland wordt 
gecontroleerd door de Groupe Atland (belang van 56,92%) en door Tikehau Capital Partners 
(21,08%). In 2019 verwierf het 60% van het crowdfundingplatform Fundimmo, alsook 100% van 
Atland Residentiel (omzet in 2019 van 166,2 miljoen euro, bijdrage 1,5 maand aan omzetcijfers 
van Foncière Atland -> 55 miljoen euro). in december 2019 vond een kapitaalverhoging (aan 150 
euro) van 41,6 miljoen euro plaats.  
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Omzetcijfers eerste kwartaal boekjaar 2020 
Foncière Atland zag in het eerste kwartaal van 2020 de totale inkomsten ruim verviervoudigen tot 
32,837 miljoen euro. De huurinkomsten uit de eigen portefeuille namen 2,6% toe. Op 
vergelijkbare basis was er een stabiele evolutie, maar door nieuwe investeringen en enkele 
verkopen was er 2,6% groei.  
Terwijl er in het eerste kwartaal van 2019 geen omzet uit vastgoedontwikkeling was, boekte de 
groep nu 22,306 miljoen euro omzet. Dat is vooral te danken aan de overname van Atland 
Résidentiel vorig jaar. Nuttig om weten is dat Atland Résidentiel eind 2019 een orderboek had 
van 1.000 loten, goed voor een omzet van 200 miljoen euro. Daarnaast heeft dit filiaal nog een 
pijplijn van 3.100 loten. Ter vergelijking, in 2018 verkocht het 481 loten, in 2019 waren dat er 
1.228.  
De commissies uit het beheer van vastgoed 
voor derden namen sterk toe (+45,7%). 
Enerzijds namen de beheerscommissies toe 
door de groei van de 5 fondsen, anderzijds 
werden er verse middelen aangetrokken die 
ook commissies genereerden.  

(in$miljoen$euro) 19KW1 20KW1 Δ19/20
Omzet 7,607 32,837 331,7%

Huurinkomsten,eigen,port. 1,278 1,311 2,6%

Constructie/ontwikkeling 0,000 22,306 n.r.

Beheer,voor,derden 6,329 9,220 45,7%  

Wat het volledige jaar 2020 betreft, zal het niet verbazen dat het management de nodige 
voorzichtigheid in acht neemt door de corona-crisis.  
 
 

Rendabiliteit van de 3 segmenten 
Om de toekomst van een bedrijf goed te 
kunnen inschatten, moeten we af en toe 
achterom kijken. Zo hebben we het 
operationeel resultaat van de 3 segmenten in 
de voorbije jaar opgelijst. 

(in$miljoen$euro 2017 2018 2019 Δ18/19
Beheer$eigen$portefeuille 20,085 0,406 0,829 104,2%
Constructie/ontwikkeling 0,166 0,170 6,564 3761,2%
Beheer$voor$derden 5,078 8,694 19,626 125,7%
Operationeel3resultaat 5,159 9,270 27,019 191,5%  

Het beheer van de eigen portefeuille kent overduidelijk een heel beperkte bijdrage, wat voor een 
belangrijk deel het gevolg is van de afschrijvingen. Naar het courant resultaat van de groep toe, is 
de bijdrage substantiëler. De ontwikkelingsactiviteiten hadden in het verleden een minieme 
bijdrage, maar daar heeft de overname van Atland Résidentiel eind 2019 verandering in 
gebracht. De consolidatie op 12 maanden van dit filiaal laat het beste vermoeden voor de 
groepsresultaten in 2020. 
Het beheer voor derden leverde in 2017 een mooie bijdrage aan het groepsomzet, de integratie 
van Atland Voisin heeft die ontwikkeling versneld in 2018 en 2019. Nuttig om weten is dat dit type 
van activiteit weinig risicovol is en een zekere recurrente opbrengst garandeert 
 
Conclusie 
Toen we 2013 onze eerste stappen zetten richting buitenlandse vastgoedvennootschappen 
behoorde Foncière Atland tot het eerste groepje van aandelen dat we analyseerden. Het was 
toen een heel weinig liquide aandeel (20 à 30 aandelen per dag verhandeld bij een koers tussen 
65 en 70 euro). We bouwden niettemin geduldig posities op en wachtten met discipline het 
moment af dat de markt zou inzien dat het bedrijf sterk ondergewaardeerd was. In de loop van 
2016, 2017 en 2018 namen we winst op onze posities met rendementen van 30% en meer.  
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Sindsdien heeft het bedrijf wel niet stil gezeten en dat is de evolutie van het bedrijf (en ten dele 
de koers) ten goede gekomen. Maar de koers heeft nog niet al het goede nieuws verdisconteert, 
zodat er voor beleggers vandaag nog mogelijkheden zijn. We zouden de aandacht kunnen 
vestigen op de intrinsieke waarde van 203,80 euro eind 2019 en de daaruit volgende discount 
van 24%, maar het lijkt ons nuttiger om naar de winstcapaciteit van het bedrijf te kijken. We 
moeten toegeven dat het toegenomen (en volatieler) belang van vastgoedontwikkeling tot 
voorzichtigheid aanzet. Maar als we weten dat in 2019 Atland Résidentiel slechts voor 1,5 maand 
geconsolideerd werd, dan lijkt het risico op tegenvallende cijfers in 2020 heel beperkt. Het 
aandeel noteert slechts 4,9 keer het courant resultaat per aandeel van 2019. 
 
 
 
Gert De Mesure   
 
 
Grafiek: omzetevolutie per segment 
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