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(in miljoen EUR)
Huuropbrengsten
Groei in %
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Portefeuilleresultaat

Koers 10,70 Nettowinst
Aantal aandelen (m) 7,153 Courant resultaat

Marktkapitalisatie (m) 76,5

Intrins. waarde (dec/19) 17,90 Winst per aandeel
Schuldgraad (dec/19) 48,7% Courant resultaat p/a

Netto dividend 
  Intrinsieke waarde (reëel)
  Premie/discount

Dividendrendement 
*: op basis van koersen op het jaareinde, voor FY20E en FY21E de huidige koers

QRF

13 november 2020

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E FY21E
9,305 13,581 14,940 15,529 15,189 13,000 12,100

14,4% 46,0% 10,0% 3,9% -2,2% -14,4% -6,9%
7,109 10,526 11,726 11,930 11,853 9,325 9,500

-1,929 -2,722 -2,952 -3,200 -2,753 -2,400 -2,200
-0,535 0,373 -3,605 -7,100 -28,910 n.b. n.b.
4,582 7,782 4,766 0,608 -20,480 6,925 7,500
5,116 7,409 8,332 8,600 9,043 6,925 7,500

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E  FY21E
1,33 1,67 0,91 0,11 -2,91 0,97 1,05
1,49 1,59 1,59 1,52 1,29 0,97 1,05
0,96 0,94 0,95 0,56 0,56 0,56 0,56

23,32 23,93 23,78 22,82 17,90 n.b. n.b.
15,4% 12,4% 2,5% -40,0% -9,2% n.b. n.b.

3,6% 3,5% 3,9% 4,1% 3,4% 5,2% 5,2%
*: op basis van koersen op het jaareinde, voor FY20E en FY21E de huidige koers  

 
Koersgrafiek 1 jaar 

 

 

Evolutie waarde van de portefeuille 
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Bedrijfsomschrijving 
QRF is een GVV (ex-vastgoedbevak), gespecialiseerd in winkelvastgoed. De groep werd eind 
2013 opgericht en zette toen de stap naar Euronext Brussel. De focus ligt op binnenstedelijke 
winkels, die waren eind juni 2020 goed voor 87,8% van de portefeuille. De overige 12,2% bestaat 
uit niet-kernwinkels. De bruto-oppervlakte van het vastgoed in portefeuille beslaat 81.786 m2, de 
waarde bedraagt 223,9 miljoen en is verdeeld over 39 sites met een honderdtal huurders. 88% 
bevindt zich in België, 12% in Nederland.  
De modesector is met 50% het sterkst vertegenwoordigd in de portefeuille, gevolgd door 
beautycare (11% met huurders zoals Kruidvat en ICI Paris XL) en interieur & decoratie (10%). 
Voeding (o.a. KFC en Panos) is goed voor 6%.  
De grootste huurder is Galeria Inno (12,7% van de huurinkomsten), gevolgd door The Sting 
(7,6%), H&M (5,4%) en Kruidvat (5,1%).  De 10 grootste huurders staan voor 52% van het totaal. 
De familie Vanmoerkerke is de grootste aandeelhouder met een belang van 23,8%, gevolgd door 
de verzekeraar AXA met 8,9%.  
 
Resultaten eerste helft 2020 
Door de verkoop van activa, door de lagere huur toegestaan aan H&M en door 
tegemoetkomingen aan huurders voor de corona-crisis was het voor de hand liggend dat de 
huuropbrengsten in de eerste jaarhelft van 2020 een terugval zouden kennen. De lagere huur 
van de H&M-winkels kostte QRF 0,58 miljoen euro huurgelden, de verkoop van activa zorgde 
voor een huurverlies van 0,38 miljoen euro en op vergelijkbare basis was er een huurverlies van 
0,27 miljoen euro. Zodoende kwamen de huuropbrengsten uit op 6,629 miljoen euro (-15,6%). De 
corona-tegemoetkomingen bedroegen 0,869 miljoen euro, goed voor een maand huur. Deze 
werden als een kost geboekt en leidden tot een daling van het netto huurresultaat van 25,9%.  
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Het bedrijfsresultaat viel 23,2% terug, 
iets minder dan de daling van het netto 
huurresultaat door het doorvoeren van 
besparingen op het vlak van het 
beheer van de gebouwen.  
De verbetering van het financiële 
resultaat is het gevolg van een lagere 
financiële schuld (na de verkoop van 
activa) en van een verdere daling van 
de financiële kost van 1,89% in de 
eerste helft van 2019 naar 1,73% in de 
eerste helft van 2020.  

(in$miljoen$euro 19H1 20H1 Δ19/20
Huuropbrengsten 7,854 6,629 :15,6%
Netto$huurresultaat 7,771 5,760 :25,9%
Bedrijfsresultaat 6,032 4,632 :23,2%
Financieel$resultaat :1,397 :1,229 n.r.
Netto$courant$resultaat 4,615 3,409 :26,1%
Courant$resultaat$p/a 0,668 0,477 :28,7%
Herwaardering$portefeuille :23,815 :6,744 n.r.
Herwaardering$indekkingen :1,349 0,192 n.r.
Netto$resultaat$deel$groep :20,549 :3,142 n.r.
Intrinsieke$waarde$p/a 17,90 16,65 :7,0%  

Dit leidde tot een netto courant (of EPRA) resultaat van 3,409 miljoen euro (-26,1%), per aandeel 
komt de daling uit op -28,7% door een hoger aantal uitstaande aandelen.  
De herwaardering van de portefeuille was negatief ten bedrage van -6,744 miljoen euro en omvat 
de volgende bestanddelen. Op verkopen werd een beperkte meerwaarde van 0,046 miljoen euro 
gerealiseerd (+0,616 miljoen euro op verkoop Wilrijk en -0,570 miljoen euro op inbreng project 
Leuven). De herwaardering van de vastgoedportefeuille kwam uit op -6,79 miljoen euro, waarvan 
83% op Belgische activa en 17% op de Nederlandse.  
In totaal kwam het netto resultaat deel van de groep uit op -3,142 miljoen euro.  
 
In deze jaarhelft verkocht QRF 2 niet-kern locaties (Wilrijk en Hasselt) voor een bedrag van 7,11 
miljoen euro. Hiervan werd 3,35 miljoen euro al geboekt in deze jaarhelft, 3,76 miljoen euro wordt 
in de tweede jaarhelft geboekt.  
 
Eind juni 2020 werd een joint-venture in Leuven opgericht voor de site Bondgenotenlaan 58. QRF 
verkocht 70% aan de vastgoedontwikkelaar Dyls voor 12,74 miljoen euro, de resterende 30% 
heeft een waarde van 5,41 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2020 start de bouw van 110 
studentenresidenties en voor 5.000 m2 winkelvastgoed. De oplevering van de winkels is voorzien 
voor het tweede kwartaal van 2022, de studentenresidenties zouden tegen het najaar van 2023 
opgeleverd moeten zijn. De jaarlijkse huuropbrengsten van 0,609 miljoen euro van het bestaande 
huurders verdwijnt uit de resultatenrekening van QRF en wordt in de joint-venture geboekt.  
Eind 2020 wordt dan een tweede joint-venture opgericht, betrekking hebben op het Antwerpse 
Century Center, samen met Baltisse. QRF brengt het winkelgedeelte in (waarde 19,2 miljoen 
euro), Baltisse het kantorengedeelte. QRF zal 7,6 miljoen euro ontvangen en zal een belang van 
30% in die joint-venture aanhouden.  
 
Trading update 3e kwartaal 2020 
Over het 3e kwartaal publiceerde QRF 
slechts een handvol indicatoren zonder 
volledige resultatenrekening. We 
overlopen en bespreken diverse van die 
indicatoren.  

31/12/19 30/06/20 30/09/20
Intrinsieke waarde (IFRS) per aandeel 17,90 16,65 16,23
Bezettingsgraad 97,32% 98,02% 98,19%
Schuldgraad 48,73% 47,62% 47,11%
Contractuele huren op jaarbasis (m euro) 14,253 13,151 12,950
Waarde vastgoedportefeuille (m euro) 251,654 223,885 216,240  

De intrinsieke waarde daalt van 17,90 euro eind 2019 naar 16,23 euro. De uitbetaling van het 
dividend (0,80 euro bruto) en de negatieve herwaardering (1,60 euro per aandeel) zorgden voor 
de daling, het courante resultaat en de herwaardering van de financiële indekkingen zwakten die 
daling af.  
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De bezettingsgraad verbeterde licht van 97,32% eind 2019 tot 98,19% eind september 2020. Al 
bij al houdt deze goed stand, gegeven de moeilijke marktomstandigheden.   
Ondanks de diverse verkopen daalde de schuldgraad heel beperkt, het gevolg van de dividend-
uitkering en de afwaardering van het vastgoed. Die diverse verkopen hadden tot gevolg dat de 
contractuele huren geleidelijk aan verder blijven dalen, de inbreng van Bondgenotenlaan 58 in 
een joint-venture zal dat getal nog verder laten dalen tot iets meer dan 12 miljoen euro. Dat getal 
van 12 miljoen euro kan als de basis voor de berekening van het resultaat van 2021 aangewend 
worden. Het is logisch dat het courant resultaat in 2021 verder zal dalen.  
 
 
‘Reset’ in 2019 (herhaling uit update van 22 februari 2020) 
2019 was een jaar van grote veranderingen voor QRF. Door een tweede inbreng van enkele 
winkelpanden door de familie Vanmoerkerke in januari 2019 werd deze familie de grootste 
aandeelhouder van QRF met een belang van 23,8% (was 11,2% voordien). Ook werd het 
management dooreengeschud met het aantreden van een nieuwe CEO en een nieuwe CFO. Dat 
nieuwe management pakte heel snel de verschillende uitdagingen in de vastgoedportefeuille aan. 
Dit resulteerde in een globaal akkoord met huurder H&M (en opschorting van de rechtszaken), in 
de verkoop van 14 niet-kernlocaties en in de creatie van 2 joint-ventures.  
Met H&M kwam het tot een akkoord dat de huurprijs in de drie winkels (Ukkel, Sint-Truiden en 
Aalst) met een zeker bedrag verlaagd zal worden, in Hasselt zal H&M de winkel verlaten in april 
van dit jaar, in mei verwelkomt QRF er dan de groep The Sting/Costes.  
De verkoop van die 14 gebouwen levert QRF 21,28 miljoen euro cash op en ging gepaard met 
een beperkte minwaarde van 0,6% op de reële waarde.  
De 2 te creëren joint-ventures hebben betrekking op het Century Center te Antwerpen en op de 
site aan de Bondgenotenlaan in Leuven. Ze hebben een waarde van 45,6 miljoen euro en zijn 
goed voor 18,1% van de huurinkomsten van de GVV. In de 2 joint-ventures (een op te richten 
eind 2020, de andere begin 2021) zal QRF telkens 30% aanhouden en zal ze in totaal 20,34 
miljoen euro cash ontvangen. De waarde van de joint-ventures in de boeken van QRF zal dan 
uitkomen op 24,66 miljoen euro. Dit impliceert dat de courante resultaten van QRF in 2021 een 
serieuze knauw zullen krijgen, als de cashopbrengst niet onmiddellijk herbelegd wordt. Op termijn 
zal QRF wel dat verlies aan huurinkomsten compenseren via een winst op de herontwikkeling 
van beide sites. Technisch gezien zullen de 2 joint-ventures niet bijdragen tot het courant 
resultaat omdat QRF geen controle heeft met zijn minderheidsbelangen van 30%. In Leuven is de 
bouw van 110 studentenwoningen gepland die individueel verkocht zullen worden.  
 
 
Conclusie 
Door de ingrepen van het management werd het risicogehalte van de vastgoedportefeuille sterk 
beperkt, zodat we in de volgende 12 maanden in principe niet geconfronteerd zullen worden met 
onverwachte negatieve berichten die de koers opnieuw onder druk zouden kunnen zetten. 
Belangrijk positief nieuws op korte termijn is evenmin te verwachten, we moeten daarvoor 
wachten op de verdere ontwikkeling van de 2 joint-ventures die tot bepaalde meerwaarden zullen 
leiden. Dat zal maar pas eind 2021 of in de loop van 2022 zijn.  
Bij de winstdrijvers zien we alleen winstreservering als een mogelijke factor. Die winstreservering 
zal ons inziens wel niet aangewend worden voor expansie, maar eerder om de schuldgraad te 
verlagen.  Een hogere operationele marge is beperkt mogelijk, een hogere bezettingsgraad zal 
ook slechts een beperkt effect hebben, want deze is reeds relatief hoog. De financiële kost kan 
nog wat lager, maar de impact is beperkt wil het bedrijf zich over een langere periode financieren.  
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Een hogere schuldgraad tot slot is uitgesloten, QRF dient een zekere marge te behouden mocht 
de vastgoedportefeuille verder afgewaardeerd worden.  
Op basis van onze winstschattingen voor 2021 komt de ratio koers/courant resultaat uit op 10,2. 
Het netto dividendrendement kan uitkomen op 5,2% bij een ongewijzigd dividend, alhoewel we 
een zeker voorbehoud dienen te maken hierbij. De discount is ondertussen opgelopen tot 35%. 
Bij deze ratio’s denken we dat de koers relatief stabiel zal blijven in de volgende maanden, het 
neerwaarts risico lijkt ons relatief beperkt. De beperkte liquiditeit van het aandeel kan soms wel 
tot bokkesprongen leiden zoals we in de afgelopen dagen merkten. En die bokkesprongen zullen 
dan vooral het gevolg zijn van externe omstandigheden, dan wel van initiatieven uitgaande van 
de GVV zelf.  
 
 
 
 
Gert De Mesure 
 


