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Koersgrafiek  

 

Evolutie dividend en courant resultaat 
 

 
Bedrijfsomschrijving 
Altaréa Cogedim is een Franse vastgoedgroep met een gemengd business model, enerzijds als 
uitbater van winkelcentra (met recurrente inkomsten), anderzijds als een ontwikkelaar (meer 
volatiele inkomsten). Ze werd opgericht in 1994 en kende een snelle groei, intern en via diverse 
overnames. In 2007 werd Cogedim, een vastgoedontwikkelaar, ingelijfd. Sinds enkele jaren neemt 
het belang van de vastgoedontwikkeling relatief toe. In 2021 was 38% van het operationeel 
resultaat afkomstig van de eigen winkelcentra, 43% werd gerealiseerd door de ontwikkeling van 
residentieel vastgoed en 19% was afkomstig uit de ontwikkeling van bedrijfsvastgoed. Ze telt 2.000 
werknemers. Eind 2021 
Altaréa heeft het statuut van SIIC (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées), vergelijkbaar met 
de Belgische GVV’s. Dit houdt in dat het bedrijf geen belasting betaalt op de winsten uit het beheer 
van het eigen (winkel)vastgoed, op de vastgoedontwikkeling is er wel belasting verschuldigd.  
Het winkelvastgoed bestaat voor 60% uit winkelcentra, voor 10% uit winkels in stations, voor 19% 
uit winkelparken, 11% betreft buurtwinkels. De groep beheert voor 5,4 miljard euro winkelvastgoed, 
waarvan 45% van die waarde voor eigen rekening.  
De groep heeft een mooie toekomst voor zich: ze bezit een ontwikkelingspijplijn van 4,3 miljoen 
m2, goed voor een potentiële waarde van 20,2 miljard euro, verdeeld over 830 projecten: 

- 1,1 miljard euro in winkelcentra (170.000 m2), 14 projecten waarvan 4 uitbreidingen. 
- 5,3 miljard euro in bedrijfsvastgoed (1,39 miljoen m2), 53 kantoorprojecten en 10 in logistiek  
- 13,7 miljard euro in residentieel vastgoed (2,67 miljoen m2), goed voor 47.700 woningen.  

 

(in miljoen euro) 2017 2018 2019 2020 2021 2022E
Omzet 1.902,40 2.332,00 3.109,80 3.056,20 3.029,80 3.030,00
Groei in % 20,3% 22,6% 33,4% -1,7% -0,9% 0,0%
EBIT 355,90 377,90 450,90 371,60 404,90 n.b.
EBIT% 18,7% 16,2% 14,5% 12,2% 13,4% n.b.
Financieel resultaat -38,40 -41,00 -76,40 -85,90 -83,30 n.b.

Koers 133,20 Netto resultaat 323,00 255,30 233,70 -307,70 211,60 n.b.
Aantal aandelen (m) 18,42 Courant resultaat 256,30 276,20 298,80 230,30 264,40 275,00

Marktkapitalisatie (m) 2.454,1
 2017 2018 2019 2020 2021 2022E

Eigen vermogen FY21 m 2.236,2 Winst per aandeel 20,69 15,96 14,26 -17,54 11,48 n.b.
Netto fin. schuld  FY21 m 1.646,0 Courant resultaat p/a 16,42 17,27 18,23 13,13 14,35 13,35

Brutodividend 12,50 12,75 9,00 9,50 9,75 9,75
ROE '21 9,5% Koers/winstverhouding * 12,67 9,39 11,16 10,36 9,28 9,98

Bruto dividendrendement * 6,0% 7,9% 4,4% 7,0% 7,3% 7,3%
*: op basis van koersen op het jaareind (op courant resultaat), voor 2021 en 2022E huidige koers
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Resultaten eerste helft 2022 (beknopt) 

 
 

In de eerste helft van 202 zette Altarea een omzet neer van 1.422,6 miljoen euro, een daling van 
0,1%. De segmentresultaten tonen dat het residentieel vastgoed verantwoordelijk was voor die 
daling, de andere 2 segmenten zagen hun omzet toenemen. Het operationeel resultaat 
daarentegen steeg 17,4% tot 223,2 miljoen euro. Terwijl het residentieel vastgoed de winstbijdrage 
6,1% zag dalen, boekten de winkelcentra (+38,3%) en het bedrijfsvastgoed (+29,9%) gevoelig 
betere resultaten.  
De omzet van de winkelcentra nam 14,3% toe, de netto huren namen 33% of 23,8 miljoen euro 
toe. 2,9 miljoen euro was afkomstig van de nieuwe projecten, 18,3 miljoen euro betreft de corona-
impact van 2021 die dit jaar weggevallen is. De overige 2,6 miljoen euro betreft huurindexeringen 
en hogere huren bij vernieuwing/verlenging. Het resultaat van de winkelcentra nam 38,3% toe. De 
omzet van de huurders kwam 31% hoger uit dan in 2021 en lag 3% boven het niveau van de eerste 
helft van 2019. De pijplijn van projecten (nieuw/uitbreidingen) heeft een waarde van 1,1 miljard 
euro. Daarnaast ontwikkelt Altaréa nieuwe initiatieven in het domein van ‘urban logistics’ en 
alternatieve energie (laadpalen en zonnepanelen).  
De bouw en verkoop van residentiële woningen werd getemperd door het feit dat de groep zich 
meer richtte op particuliere kopers in plaats van op institutionele beleggers (blokverkopen). Ook 
was er een daling bij de verkopen in het duurdere segment (-14%). Het bedrijf meldt ook dat er een 
uitstel was van blokverkopen naar de tweede jaarhelft. De 5,1% lagere omzet vertaalde zich in een 
6,1% daling van het operationeel resultaat (80,4 miljoen euro) in het segment residentieel 
vastgoed. De marge kon min of meer behouden worden.  
De ontwikkeling van bedrijfsvastgoed profiteerde van de verkoop van een belangrijk project, van 
de verhoging van de activiteiten buiten Parijs en van de initiatieven in ‘urban logistics’. De omzet 
van het segment nam 39% toe, het operationeel resultaat steeg 29,9% tot 61,7 miljoen euro.  
Het courant resultaat steeg 10,2% tot 130,1 miljoen euro, per aandeel was er een daling van 4% 
tot 6,31 euro. We herinneren eraan dat Altaréa eind 2021 een kapitaalverhoging doorvoerde om 
de aankoop van de beheersgroep Patrimonial over te nemen, een overname die finaal niet 
doorgegaan is. Spijtig genoeg zorgen die nieuwe aandelen voor een zekere winstverwatering. Daar 
tegenover staat een lage schuldgraad van 24,2% die in het huidige klimaat misschien wel een 
voordeel is. De intrinsieke waarde per aandeel steeg van 157,4 euro eind 2021 naar 169,5 euro 
eind juni 2022.  
 
Omzetcijfers derde kwartaal 2022 
 
De omzet in het derde kwartaal van 
2022 viel 2,5% terug. Het bedrijfs-
vastgoed (-48,9%) lag aan de basis 
van die terugval, dit segment is 
afhankelijk van individuele dossiers 
en dit houdt een zekere volatiliteit in.  

 

(miljoen euro) 21H1 22H1 Δ21/22 21H1 22H1 Δ21/22
Winkelcentra 96,7 110,5 14,3% 64,8 89,6 38,3%
Residentieel vastgoed 1.208,7 1.147,4 -5,1% 85,6 80,4 -6,1%
Bedrijfsvastgoed 118,4 164,6 39,0% 47,5 61,7 29,9%
Andere 0,1 0,1 n.r. -7,7 -8,5 n.r.
Totaal 1.423,9 1.422,6 -0,1% 190,1 223,2 17,4%

Omzet Operationeel resultaat

(miljoen euro) 21KW3 22KW3 Δ21/22 9M21 9M22 Δ21/22
Winkelcentra 62,6 68,2 8,9% 159,4 178,7 12,1%
Residentieel vastgoed 459,4 493,9 7,5% 1.668,2 1.641,2 -1,6%
Bedrijfsvastgoed 114,5 58,5 -48,9% 232,9 223,1 -4,2%
TOTAAL 636,5 620,6 -2,5% 2.060,5 2.043,0 -0,8%

Omzet
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Bij de winkelcentra namen de huren na 9 maanden in 2022 11,6% toe tot 153,2 miljoen euro. Met 
inbegrip van de verrekening van kosten was er 12,1% groei. De 11,6% huurgroei kan opgesplitst 
worden in +2,3% door uitbreiding van de portefeuille, +4,4% door het wegvallen van corona-
toegevingen en +4,9% groei op vergelijkbare basis (waarvan de helft huurindexeringen).  
 
Het segment residentieel vastgoed kende een 7,5% groei in het derde kwartaal, na 9 maanden is 
er nog een kleine daling van 1,6%. Het orderboek bedraagt 3,6 miljard euro, 1,7% lager dan een 
jaar geleden. Net als na het halfjaarresultaat wijst het management erop dat de neerwaartse trend 
die sectorgenoten ervaren, nog niet aan de orde is bij Altaréa.  
Het segment bedrijfsvastgoed kende een zwakker derde kwartaal, waardoor de omzet na 9 
maanden in 2022 4,2% lager uitgekomen is.  
 
In het residentieel vastgoed merkt Altaréa (nog) niet de vertraging op waarvan sectorgenoten 
gewag hebben gemaakt. De groep past zich niettemin aan om het hoofd te kunnen bieden aan een 
mogelijke achteruitgang. Het management beklemtoont dat het zich constant aanpast aan de 
veranderende omstandigheden. Vlak na de coronaperiode zette het meer in op de ontwikkeling en 
verkoop aan institutionele beleggers.  
Maar om de hogere bouwkosten te absorberen 
heeft de groep zich meer gericht op particuliere 
kopers wat haar toeliet om de marges in 2021 en 
2022 te behouden. Nu focust de groep zich op de 
heropbouw van haar aanbod en investeert ze in 
nieuwe gebieden en in een uitgebreider 
ontwikkelingsteam.  

 

 
 
Conclusie 
Net zoals bij alle andere groepen met winkelvastgoed profiteert Altaréa van een sterk herstel van 
het operationele resultaat uit het beheer van de winkelcentra, voor eigen rekening en voor rekening 
van derden. Daarnaast moeten we vaststellen dat de ontwikkelingsactiviteiten het relatief goed 
doen en slechts een beperkte daling kennen. Er zijn sectorgenoten die het harder te verduren 
krijgen. Spijtig genoeg profiteert de koers van Altaréa niet van die relatief goede prestatie, de 
koersdaling tot zover dit jaar is in lijn met de markt.  
Het aandeel noteert nu met een ratio koers/courant resultaat van 10 en is relatief aantrekkelijk 
gewaardeerd. Het noteert met een discount van 22% tegenover de intrinsieke waarde van eind juni 
2022.  
 
 
 
 

Gert De Mesure  

 

(in aantal) 9M21 9M22 Δ21/22
Voorraadopbouw 14.003 16.522 18,0%
Bouwvergunningen 8.277 12.068 45,8%
Reserveringen 1.874 1.993 6,4%
Waarde in miljoen euro 1.875 2.166 15,5%


