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Bedrijfsomschrijving 
Aedifica heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot de Europese referentie in rusthuizen, in België 
is het, na WDP, de 2e grootste GVV in beurswaarde. Ze werd opgericht eind 2005 en zette in 
oktober 2006 de stap naar Euronext Brussel. Eind juni 2021 was de vastgoedportefeuille 
aangegroeid tot 4,421 miljard euro, had ze een bebouwde oppervlakte van 1.939.000 m2 en 
bezat ze 543 sites in zorgvastgoed, goed voor 31.300 bedden en de opvang van 10.000 kinderen 
in 7 landen. De ontwikkelingspijplijn heeft een waarde van 855 miljoen euro. In de portefeuille 
zorgvastgoed onderscheidt de groep woonzorgcentra (68% van het totaal), assisentiewoningen 
(5%), gebouwen voor gemengd medisch gebruik (15%), kinderdagverblijven (7%, door de 
overname van Hoivatilat) en andere voor 5%.  
Geografisch bevindt 28% van de portefeuille zich in België, Duitsland is goed voor 21% (eerste 
investering in 2013/14), Groot-Brittannië voor 17% (december 2018). Nederland staat voor 13% 
(eerste investering in 2015/16). Door de overname van het beursgenoteerde Finse Hoivatilat in 
januari 2020 werd Aedifica ook actief in Finland (18% van de portefeuille) en in Zweden. Zweden 
en Ierland zijn goed voor de resterende 3%.   
De belangrijkste huurders zijn Korian (12%), Armonea/Colisée (7% van huurinkomsten), Orpea 
(6%), Azurit Rohr (5%) en Vulpia (5% van huurinkomsten).  
 
Resultaten eerste helft boekjaar 2021 
 

 

Aedifica realiseerde een groei van de 
portefeuille van 606 miljoen euro of 
16% meer dan eind 2020. Het 
investeerde o.a. 51 miljoen euro in 
Ierland, waardoor het een zevende 
land aan de portefeuille toevoegde. De 
oplevering van 17 projecten in 
ontwikkeling had een waarde van 120 
miljoen euro. Alsook werden er 3 
minder strategische rusthuizen 
verkocht voor 18,9 miljoen euro.  

(in miljoen EUR) 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020 2021E
Netto huurresultaat 59,822 78,983 91,677 118,413 163,413 187,535 227,000
Groei in % 19,9% 32,0% 16,1% 29,2% 38,0% 58,4% 21,0%
Bedrijfsresultaat 47,614 65,777 77,275 97,142 132,420 151,554 n.b.
Financieel resultaat -18,392 -11,419 -15,310 -20,168 -24,122 -28,323 n.b.
Resultaat portefeuille 11,625 11,816 15,807 70,638 16,583 -5,587 n.b.

Koers 117,00 Nettowinst 40,266 63,358 71,855 123,497 104,862 103,894 144,000
Aantal aandelen (m) 36,07 Courant resultaat 34,326 47,964 58,403 72,145 100,105 116,168 144,000

Marktkapitalisatie (m) 4.220,3 Bezettingsgraad (niet-gem.) 98,1% 98,7% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Intrins. waarde (dec./20) 65,59 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020 2021E
Schuldgraad (dec./20) 43,2% Winst per aandeel 2,85 4,16 4,00 6,41 4,19 3,78 4,16

Courant resultaat per aandeel 2,43 3,15 3,25 3,74 4,00 4,23 4,16
  Netto dividend* 1,53 1,91 2,13 2,38 2,55 2,55 2,81
  Intrinsieke waarde (reëel) 43,74 49,40 51,74 58,11 61,68 65,59 n.b.

Premie/discount 55,6% 54,6% 44,8% 40,8% 54,0% 78,4% n.b.
Dividendrendement ** 2,3% 2,5% 2,8% 2,9% 2,7% 2,2% 2,4%
*: vanaf 2012/13 met 15% RV, vanaf 2015/16 met 27% RV, vanaf 2016/17 met 15% RV

**: op basis van koersen eind juni (afsluiting boekjaar), voor 2020 en 2021E de huidige koers
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(in miljoen euro) 20H1 21H1 Δ 20/21
Huurinkomsten 91,443 108,271 18,4%

Bedrijfswinst 72,352 89,397 23,6%

Financieel resultaat -13,691 -16,805

Belastingen (cash) -5,269 -5,250

Bijdrage joint-ventures 0,378 0,250 -33,9%

Courant of EPRA resultaat 53,554 67,437 25,9%

Courant of EPRA resultaat p/a 2,10 2,02 -3,8%

Resultaat op portefeuile -4,557 53,981

Resultaat fin. instrumenten -5,662 6,010

Nettoresultaat 35,688 112,844 216,2%

Intrinsieke waarde 61,68 71,11 15,3%
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Om die groei te financieren werd het kapitaal met 300 miljoen euro verhoogd door een versnelde 
private plaatsing en door een inbreng in natura. In oktober 2020 had Aedifica ook al via een 
versnelde private plaatsing een bedrag van 459 miljoen euro opgehaald. Deze operaties hebben 
een zekere winstverwatering tot gevolg (zie verder). De schuldgraad daalde hierdoor van 50,1% 
eind juni 2020 naar 43,2% eind 2020 en zo naar 42% eind juni 2021.  
De huurinkomsten namen 18,4% toe tot 108,3 miljoen euro dankzij de acquisities van de tweede 
helft van 2020 en de eerste helft van 2021. Op vergelijkbare basis was er 0,7% groei dankzij de 
indexeringen in de verschillende landen. In Groot-Brittannië was er echter een daling door 
leegstand in 2 sites om een renovatie te faciliteren.  
De groei van de huurinkomsten met 18,4% vertaalde Aedifica in een toename van 23,6% van het 
bedrijfsresultaat, de marge verbeterde dus van 81% naar 83%. Aan de basis van de 
margeverbetering ligt het feit dat de algemene kosten van de vennootschap slechts 6% stegen, 
gevoelig minder dan de groei van de portefeuille en de stijging van de huurinkomsten. Het 
financiële resultaat daalde in belangrijke mate, een gevolg van de toename van de financiële 
schulden met zo’n 120 miljoen euro enerzijds, anderzijds steeg de financiële kost van 1,6% naar 
1,8%.  
Het resultaat op de portefeuille (herwaardering) was positief ten bedrage van 54 miljoen euro, 
vooral het gevolg van een verdere daling van het marktrendement. Gemiddeld over de ganse 
portefeuile heen, daalde deze van 5,8% naar 5,6%, goed voor een waardestijging van 1,5%. 
Door een stijging van de marktrente was de herwaardering van de financiële 
indekkingsinstrumenten positief ten bedrage van 6 miljoen euro. Niet onbelangrijk tot slot is dat 
Aedifica ook 5,25 miljoen euro belastingen moest betalen, evenveel als vorig jaar. Dit is het 
gevolg van het feit dat Aedifica buiten België niet van een gunstig fiscaal statuut kan profiteren, 
met andere woorden in het buitenland moet vennootschapsbelasting betaald worden.  
Het netto resultaat meer dan verdrievoudigde tot 112,8 miljoen euro, vooral met dank aan de 
positieve herwaarderingen. Het courant resultaat steeg 25,9% tot 67,4 miljoen euro, per aandeel 
was er een daling van 3,8% tot 2,02 euro door een toename van het aantal uitstaande aandelen.  
Net zoals in de voorbije jaren heeft Aedifica een mooie pijplijn met projecten. Op datum van eind 
juni 2021 had die een waarde van 855 miljoen euro, uit te voeren over iets meer dan 3 jaar. Die 
bestaat enerzijds uit 758 miljoen euro nog te bouwen en voorverhuurde sites, anderzijds uit reeds 
aangekondigde overnames voor een bedrag van 97 miljoen euro. Van het totale bedrag wordt 
53% in Duitsland besteed.  
Voor het volledige jaar 2021 verwacht Aedifica een courant resultaat per aandeel van 4,16 euro 
en een bruto dividend van 3,30 euro.  
 
 
Winst per aandeel en schuldgraad 
De sterke groei van de huurinkomsten en het bedrijfsresultaat ten spijt sloot Aedifica de eerste 
helft van 2021 af met een daling van het courant resultaat per aandeel van 3,8% tot 2,02 euro. 
Voor het volledige jaar 2021 verwacht het management een courant resultaat per aandeel van 
4,16 euro. Maar houdt deze 4,16 euro nu een stijging in of niet tegenover het vorige boekjaar?  
We worden geconfronteerd met een praktisch probleem doordat Aedifica het boekjaar 2019/20 
verlengd heeft met 6 maanden tot 18 maanden, van 1 juli 2019 tot 31 december 2020. Om de 
vergelijkbaarheid te vergemakkelijken publiceerde Aedifica 12-maand cijfers over de periode van 
1 juli 2019 tot 30 juni 2020 (goed voor de vergelijking met de jaren voordien), alsook de 12-
maand cijfers over de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 (goed voor de 
vergelijking na 2020).  
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Als we de verwachting voor het lopende boekjaar 2021 afzetten tegenover het herberekende 
boekjaar 2020, dan zal er dit jaar een daling van het courant resultaat per aandeel van 1,6% zijn. 
Bij een vergelijking met het boekjaar 2019/20 komt er dan weer een stijging van 4% uit de bus.  
De verklaring voor de verschillen ligt in de hoogte van de schuldgraad in de verschillende 
periodes en dat hebben we ook toegevoegd in de tabel hoger. We namen de gemiddelde 
schuldgraad van de 4 kwartalen in de verschillende jaren, voor 2021 kennen we slechts de eerste 
2 kwartalen. Het is duidelijk dat we voor het derde en het vierde kwartaal van 2021 van een 
hogere schuldgraad mogen uitgaan, maar het wordt heel moeilijk om het gemiddelde van het 
boekjaar 2020 te overtreffen, vandaar de (verwachte) negatieve evolutie van het courant resultaat 
per aandeel. Naar 2022 toe staat niets Aedifica in de weg om zijn courant resultaat per aandeel 
verder te laten groeien door een combinatie van huurindexeringen, de impact van de 
winstreservering, een stijging van de schuldgraad en eventueel een verdere verbetering van de 
operationele marge.  
 
 
Conclusie 
Heel snel is Aedifica uitgegroeid tot de referentie in zorgvastgoed en die positie lijkt het niet snel 
op te geven. Integendeel, met een geografische expansie om u tegen te zeggen, versterkt het 
zijn (Europese) positie maand na maand. Voor de belegger is dit natuurlijk heel goed nieuws, 
want die positie resulteert in een bovengemiddelde interesse van institutionele beleggers en dito 
waardering. We moeten wel oog blijven hebben voor de evolutie (en de groei) van het courant 
resultaat per aandeel, dit om de hoge waardering van een ratio koers/courant resultaat van 28,1 
en een premie van 64,5% te kunnen verrechtvaardigen.  
We hebben nog altijd een voorkeur voor Impact Healthcare Reit.  
 
 
 
Gert De Mesure 
 
 
 

(1/7 -> 30/6) (1/7 -> 30/6) (1/1 -> 31/12) (1/1 -> 31/12)

(in miljoen euro) 2018/19 2019/20 2020 2021E
Netto huurresultaat 118,413 163,413 187,535 227,000
Courant resultaat 72,145 100,105 116,168 144,000
Courant resultaat p/a 3,74 4,00 4,23 4,16
Aantal aandelen in mio 19,274 25,031 27,473 34,600
Gemiddelde schuldgraad* 46,5% 47,3% 49,7% 43,0%
*: na 2 kwartalen
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Grafiek: portefeuilleverdeling per segment 

 
 
 
 
Grafiek: geografische portefeuilleverdeling 
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