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Bedrijfsomschrijving 
Retail Estates is een GVV, gespecialiseerd in winkelpanden, voornamelijk gelegen in de periferie 
van de grootste steden van België. Eind maart 2021 bezat het 992 winkelpanden die een reële 
waarde van 1,7 miljard euro hadden en een winkeloppervlakte van 1.153.448 m2. 37,4% is gelegen 
in Vlaanderen, 29,8% van de portefeuille bevindt zich in Wallonnië. In juni 2017 verrichtte het een 
eerste aankoop van 5 retailparken in Nederland, ondertussen maakt het land 32,8% uit van de 
portefeuille.  
87,1% van de activa maakt deel uit van een retailpark of een winkelcluster, 12,2% betreft 
alleenstaande winkels, de resterende 0,7% wordt onder andere geklasseerd. 57% van het 
huurdersbestand is actief in binnenhuisinrichting, 18% in mode en 16% is actief in 
verbruiksgoederen en voeding.   
Leasinvest Re is de grootste aandeelhouder (10,03%), gevolgd door FPIM (9,76%), AXA (6,05%) 
en Federale Verzekeringen (4,96%).  
 
Resultaten 2020/21 
Het boekjaar 2020/21 viel sterk tegen voor Retail Estates, voornamelijk door de corona-crisis. Net 
als de meeste andere winkeleigenaars  zag het zich genoodzaakt huurtoezeggingen te doen aan 
de huurders, waarbij ze de helft van de verplichte sluitingsperiode voor zijn rekening nam. De kost 
hiervan liep op tot 11,55 miljoen euro. Daarnaast werd de GVV getroffen door het faillissement van 
3 ketens (Brantano, Orchestra en Megaworld), waarvoor een provisie van 1,78 miljoen euro 
aangelegd werd. 43 winkels werden getroffen, 36 daarvan vonden snel een nieuwe huurder aan 
dezelfde voorwaarden. Dit had tot gevolg dat de bezettingsgraad daalde van 97,97% eind maart 
2020 naar 97,07% eind maart 2021. Tegen eind maart 2022 verwacht de groep terug een bezetting 
van 98% te realiseren.  
Net aan het begin van de corona-crisis in maart 2020 had Retail Estates een belangrijke acquisitie 
verricht in Nederland, goed voor een investering van 68 miljoen euro. De bijdrage van deze 
overname hielp de groep de negatieve impact van de huurtoezeggingen deels te milderen. In totaal 
verrichtte het voor 111,2 miljoen euro acquisities, daarnaast deed het nog voor 20,7 miljoen euro 
ontwikkelingen voor eigen rekeningen.  
Daarnaast verrichtte het voor 43,8 miljoen euro desinvesteringen, waarop het een meerwaarde van 
0,8 miljoen euro kon boeken.  

(in miljoen EUR) 2016/17 2017/2018 FY18/19 2019/20 2020/21 2021/22E
Huurinkomsten 66,561 78,046 95,411 107,910 102,604 112,500
Groei in % 7,2% 17,3% 22,2% 13,1% -4,9% 9,6%
Bedrijfsresultaat 57,584 66,234 80,807 91,559 85,737 95,000
Financieel resultaat -19,064 -17,167 -18,452 -19,317 -20,431 -20,200
Resultaat portefeuille 13,889 -1,307 6,957 -4,884 -4,146 n.b.

Koers 67,80 Nettowinst 52,136 46,695 54,479 58,098 61,436 72,100
Aantal aandelen (m) 12,666 Courant resultaat 39,115 47,901 60,896 69,199 62,908 72,100

Marktkapitalisatie (m) 858,7 Bezettingsgraad (niet-gem.) 98,2% 98,1% 98,3% 97,9% 97,1% n.b.

Intrins. waarde (mar./21) 63,81 2016/17 2017/2018 FY18/19 2019/20 2020/21 2021/22E
Schuldgraad (mar./21) 52,2% Winst per aandeel 5,85 5,00 4,84 4,70 4,86 5,69

Courant resultaat per aandeel 4,39 5,13 5,41 5,60 4,97 5,69
  Netto dividend 2,31 2,52 2,98 3,08 3,15 3,22
  Intrinsieke waarde (reëel) 57,17 59,89 61,98 63,26 63,81 n.b.

Premie/discount 32,6% 19,2% 31,0% -28,1% 6,3% n.b.
Dividendrendement * 3,0% 3,5% 3,7% 6,8% 4,6% 4,7%
**: op basis van koersen eind maart (afsluiting boekjaar), voor 2020/21 en 2021/22 de huidige koers
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De huurinkomsten daalden 4,9% tot 102,6 miljoen euro, door de combinatie van de 
huurtoezeggingen en de netto impact van acquisities/desinvesteringen. Het bedrijfsresultaat viel 
6,4% terug tot 85,7 miljoen euro. Naast de impact van de netto lagere huurinkomsten, speelde ook 
de provisie van 1,78 miljoen euro t.g.v. de faillissementen een rol. Wel nam het initiatieven om de 
kosten onder controle te houden, maar die hadden een beperkte impact.  

 

Het financiële resultaat daalde door 
een toename van de gemiddelde 
financiële schuld doorheen het 
boekjaar. De financiële kost  zakte van 
2,13% naar 2,08%. De herwaardering 
van de financiële indekkingsin-
strumenten was positief ten bedrage 
van 2,79 miljoen euro door een stijging 
van de rente. De herwaardering van de 
het vastgoed was dan weer negatief 
voor een bedrag van 4,1 miljoen euro.  

Dat negatief resultaat op de vastgoedportefeuille vergt wat bijkomende uitleg. Onderliggend bleef 
de waarde stabiel, opmerkelijk gegeven de marktomgeving. Er werd daarenboven een belangrijke 
positieve herwaardering geboekt op de projecten door Retail Estates zelf ontwikkeld. 
Daartegenover stond een afwaardering van 6,2 miljoen euro door de transactiekosten op de 
aankopen in Nederland, alsook was er een negatieve 9 miljoen euro door een verhoging van de 
transfertax met 2% in Nederland.  
Het nettoresultaat steeg 5,7% tot 61,4 miljoen euro. Het courant resultaat bedroeg 62,9 miljoen 
euro (-9,1%). Door een toename van het aantal uitstaande aandelen nam het courant resultaat per 
aandeel met 11,3% af tot 4,97 euro. Desondanks werd besloten om het bruto dividend met 5,9% 
te verhogen tot 4,50 euro.   
 
 
Conclusie 
Net als andere groepen actief in winkelvastgoed deelde Retail Estates in 2020 in de klappen, met 
een koersdaling van 83 euro in februari naar een dieptepunt van 45 euro op 3 april 2020. Sinds dat 
dieptepunt heeft de koers zich geleidelijk hersteld naar de 67,80 euro van vandaag. Op basis van 
het verwachte winstherstel voor het boekjaar 2021/22 (van 1 april 2021 tot 31 maart 2022) noteert 
het aandeel met een koers/courant resultaat van 11,9 en met een netto dividendrendement van 
4,7%. De premie bedraagt 6%. Samen gevat mogen we stellen dat het aandeel aantrekkelijk 
gewaardeerd is.  
 
 
 
Gert De Mesure 

 
 
  

(in miljoen euro) 2019/20 2020/21 Δ 20/21
Huurinkomsten 107,910 102,604 -4,9%
Bedrijfsresultaat 91,559 85,737 -6,4%
Financieel resultaat -19,317 -20,431
Resultaat op portefeuile -4,884 -4,146
Resultaat fin. instrumenten -6,216 2,674
Nettoresultaat 58,098 61,436 5,7%
Courant resultaat 69,199 62,908 -9,1%
Courant resultaat p/a 5,60 4,97 -11,3%
Bruto dividend 4,25 4,50 5,9%
Intrinsieke waarde 63,26 63,81 0,9%
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Grafiek 1: evolutie van het courant resultaat per aandeel en van het bruto dividend 
 

 
  
 
 
 
Grafiek 2: groei van de vastgoedportefeuille en evolutie van de bezettingsgraad 
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