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Koersgrafiek  

 

Evolutie portefeuille en eigen vermogen 

 
Bedrijfsomschrijving 
Olav Thon Eiendomsselskap (OLT)werd opgericht in 1982 en zette in 1983 de stap naar de beurs 
van Oslo. Ze werd afgesplitst van de Olav Thon Group die de grootste privé-eigenaar is van 
vastgoed in Noorwegen en een van de grootste hotelgroepen van het land is. Deze groep houdt 
73,9% van de aandelen aan. Sinds begin de jaren negentig heeft Olav Thon Eiendomsselskap zich 
gefocust op winkelcentra en ondertussen is het de grootste speler in Noorwegen geworden. In 
2014 zette het de eerste stappen buiten Noorwegen met de aankoop van 5 winkelcentra in Zweden.  
Winkelcentra zijn goed voor 77% van de huren. De 
groep bezit 60 shopping centra, daarnaast beheert ze 
er 15 voor derden. De overige 23% van de portefeuille 
bestaat uit een 50-tal gebouwen: kantoren, hotels, 
logistiek vastgoed, woningen en gronden. Op 
geografisch vlak bevindt 92% zich in Noorwegen, 
waarvan 45% in en rond Oslo, de overige 8% is 
gelegen in Zweden. De vastgoedportefeuille had eind 
juni 2021 een waarde van 54,543 miljard NOK. Elk jaar 
investeert de groep haar vrije cash-flow in nieuwe 
projecten, desinvesteringen zijn er zelden.  

 

(in miljard NOK) FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Bruto huuropbrengsten 2,590 2,770 2,830 2,984 2,962 2,970
Groei in % 13,9% 6,9% 2,2% 5,4% -0,7% 0,3%
Andere opbrengsten 0,900 0,845 0,871 0,900 0,857 0,900
Bedrijfsresultaat 2,113 2,302 2,395 2,482 2,484 2,540
Bijdrage joint-ventures 0,315 0,206 0,094 0,213 -0,020 0,160
Financieel resultaat -0,705 -0,686 -0,652 -0,725 -0,792 -0,740
Financiële herwaarderingen 0,119 0,165 0,273 0,164 -0,407 n.b

Koers in NOK 194,20 Resultaat portefeuille 2,619 2,222 0,862 0,203 -0,898 n.b
Aantal aandelen (m) 106,45 Nettowinst 3,641 3,461 2,508 1,833 0,267 1,800

Marktkapitalisatie (m) 20.672 Netto courant resultaat 1,315 1,626 1,555 1,554 1,547 1,800

Intrins. waarde (dec/20) 317,00 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Schuldgraad (dec/20) 38,0% Winst per aandeel 34,24 32,73 23,72 17,33 2,52 17,02

Courante winst p/a 12,37 15,38 14,71 14,70 14,63 17,02
Koers/winstverhouding * 12,85 10,58 9,49 11,36 13,27 11,41

  Bruto dividend 2,00 2,20 4,40 0,00 5,00 5,50
  Intrinsieke waarde (reëel) 239,00 274,00 298,00 315,00 317,00 n.b

Premie/discount -33,5% -40,6% -53,2% -47,0% -38,7% n.b
Dividendrendement * 1,3% 1,4% 3,2% 0,0% 2,6% 2,8%
*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E huidige koers    

OLAV THON EIEND.
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Resultaten eerste helft 2021 
Zoals vermeld in de bedrijfsomschrijving herinvesteert de groep elk jaar haar vrije cash-flow in 
nieuwe vastgoedprojecten. Zo investeerde het in de periode 2016/20 voor 8,7 miljard NOK in 
nieuwe projecten in diverse vastgoedsegmenten. In de eerste jaarhelft van 2021 werd slechts 140 
miljoen NOK geïnvesteerd, daarentegen ging er voor 369 miljoen NOK vastgoed (een 
winkelcentrum en een groot stuk grond nabij een station) de deur uit, de eerste verkopen in jaren.  
De groep blijft wel nieuwe projecten ontwikkelen, momenteel wordt gewerkt aan 2 logistieke 
projecten, 2 appartementsgebouwen (46 en 22 appartementen). Daarnaast heeft het nog 4 
projecten op de tekentafel liggen (220 appartementen, kantoren,…).  
 
In de eerste helft van 2021 tekende de 
groep een daling van de huurinkomsten 
van 0,3% op, de daling was het gevolg 
van het toekennen van huurverlagingen 
en van de verkoop van activa. De 
leegstand daalde licht naar 3,8%.  
De bedrijfswinst daarentegen steeg 
5,9% tot 1,273 miljard NOK. In 
vergelijking met vorig jaar kon de groep 
meer   vastgoedkosten doorrekenen aan 
de huurders. De andere kosten 
stabiliseerden. De bijdrage uit de joint-
ventures was opnieuw positief, vorig jaar 
waren er negatieve herwaarderingen van 
het vastgoed.    

 
Het financiële resultaat kende een belangrijke verbetering. Dit was voor het grootste deel het gevolg 
van een wisselkoersverlies (-56 miljoen NOK) in 2020 en een wisselkoerswinst (63 miljoen NOK) 
dit jaar. Daarnaast daalden de rentelasten door een gemiddeld lagere financiële schuld, door de 
lagere investeringen en de winstreservering (geen dividend over 2019 uitgekeerd in 2020). De 
financiële kost steeg wel van 3,03% naar 3,12%. 86% van de schulden is in Noorse kronen met 
een rente van 3,43%, 14% is in Zweedse kronen met een rente van 1,1%.  De herwaardering van 
de financiële indekkingen was licht positief door de hogere rente.  
De vastgoedportefeuille kende een lichte positieve herwaardering, die voornamelijk de niet-
winkelcentra ten goede kwam, de waarde ervan steeg 0,3%.  
Door de opwaardering van het vastgoed namen ook de belastingen terug toe. We herhalen dat het 
veeleer gaat om latente belastingen (een soort van provisie) die geen cashbeweging met zich 
brengen.  
In totaal boekte de groep een netto winst van 1,317 miljard NOK in de eerste helft van 2021.  
Een belangrijkere graadmeter is de netto cash flow (= het courant resultaat van de GVV’s), deze 
steeg 39,2% tot 852 miljoen NOK, of 8 NOK per aandeel. Deze sterke groei is minder af te leiden 
uit de cijfertabel maar het gaat om een combinatie van hogere bedrijfswinst (in cashtermen meer 
dan de 5,9% die vermeld wordt), lagere financiële lasten en lagere betaalde belastingen.  
 
Het bedrijf had eerst aangekondigd over 2020 geen dividend uit te keren, net als over 2019, maar 
heeft toch besloten om een dividend van 5 NOK over 2020 uit te keren. Opmerkelijk genoeg ligt 
die 5 NOK hoger dan de 4,40 NOK over 2018, het bewijs dat het bedrijf vol vertrouwen naar de 
toekomst kijkt en voldoende financiële ruimte heeft. 

in miljoen NOK 20H1 21H1 Δ20/21
Netto huurinkomsten 1.477 1.473 -0,3%
Bedrijfswinst 1.202 1.273 5,9%
Bijdrage joint-ventures -141 86 n.r.
Financieel resultaat -429 -286 n.r.
Herwaarderingen fin. indekkingen -825 419 n.r.
Herwaardering vastgoedportefeuille -2.362 104 n.r.
Belastingen 528 -273 n.r.
Netto resultaat, deel groep -1.963 1.317 n.r.
Netto cash flow 612 852 39,2%
Netto cash flow per aandeel 5,75 8,00 39,2%
Intrinsieke waarde per aandeel 292 331 13,4%
Eigen vermogen per aandeel 246 280 13,8%
Rentekost 3,03% 3,12% n.r.
Schuldgraad 40% 36% n.r.
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Conclusie 
Een blik op de cijfers die de groep neerzette in 2020, toont overduidelijk dat de corona-crisis een 
bijna verwaarloosbare impact heeft gehad op het bedrijf. De koers daarentegen maakte initieel (in 
maart 2020) een flinke duik, maar kon in de maanden nadien geleidelijk herstellen. Opmerkelijk 
genoeg staan we vandaag hoger dan voor die corona-crisis, zonder dat de groep wezenlijk 
veranderd is. Het wordt dus weer business as usual. De groep blijft verder nieuwe 
vastgoedprojecten ontwikkelen, met dien verstande dat er niet meer gewerkt wordt aan 
winkelprojecten. Olav Thon Eiendomsselskap is al de grootste uitbater van winkelvastgoed in 
Noorwegen en blijkbaar is er weinig ruimte (of appetijt?) om nog uit te breiden. De vraag is of de 
groep dan meer zal inzetten op andere soorten vastgoed zoals logistiek vastgoed, kantoren of 
residentieel vastgoed. Dit is reeds het geval, maar de vraag is in welke mate.  
Wat de evolutie van de groep betreft, maken we ons weinig zorgen. Minder evident is wat de 
Noorse centrale bank van plan is. De gouverneur gaf recent aan dat er in september een eerste 
renteverhoging op de agenda staat, een tweede verhoging zou al voor december zijn. T.o.v. de 
huidige 0% zou dan mogelijk tweemaal een verhoging van 0,25% mogelijk zijn. Het wordt een 
interessante test voor de rest van Europa om te zien hoe Noorse vastgoedaandelen op die 
renteverhoging zullen reageren.  
 
Met een koers/winstverhouding van 11,4 op basis van onze verhoogde winstschattingen is het 
aandeel niet duur te noemen.  
 
Door de soms mindere liquiditeit van het aandeel moeten aan- en verkooporders steeds met een 
limiet gepaard gaan. Best is daarvoor de koersevolutie te raadplegen op https://live.euronext.com.   
 
 
 
 
Gert De Mesure  


