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IEDEREEN KENT WEL DE klassiekers zoals 
koers/winst of koers/boek-verhoudingen. 
Je hebt de diverse winsten (bruto, EBITDA, 
netto) en de financiele gezondheid van een 
bedrijf kan je bepalen aan de hand van de 
schuldgraadratio's zoals de gearing of net
to schuldratio (netto schuld op eigen ver
mogen). 

Maar hoe kun je erachter komen of 
een bedrijf de beschikbare middelen en 
kapitaal goed inzet? Dat het met die mid
delen voldoende operationele opbrengst 
genereert? Nog belangrijker, slaagt het be
drijf erin om met die ingezette middelen 
te groeien en brengt die groei dan meer 
(winst) op dan de kosten van die ingezette 
middelen? 

ROCE, ROIC, ROC 

ER CIRCULEREN VERSCHILLENDE RATIO'S 
die antwoord geven op die vragen. De 
voornaamste zijn de 'return on capital 
employed' of ROCE, de 'return on invested 
capital' of ROIC, of gewoon de 'return on 
capital' of ROC. Vaak worden die afkortin
gen door elkaar gebruikt en heeft iedereen 
er een eigen definitie en samenstelling 
voor. Dat bleek als we erover praatten met 
verschillende analisten en vermogensbe
heerders. Maar eigenlijk beantwoordt deze 
ratio een vraag die elke belegger zich hoort 
te stellen. Welke operationele opbrengst 
haalt het bedrijf uit de middelen en het 
kapitaal dat het ter beschikking heeft voor 
zijn bedrijfsvoering? Of, hoeveel operatio
nele winst maakt een bedrijf op elke euro 
dat het aan voorraden, gebouwen, machi
nes en kapitaal inzet? 

Volgens Stefaan Genoe, hoofd aande
lenanalyse bij DegroofFetercam, zeggen 
ratio's als de ROCE of ROIC iets over de kwa
liteit van een bedrijf. "Het geeft een idee 
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over hoe rendabel de middelen in een on
derneming worden ge'investeerd;' aldus 
Genoe. 

Via de ROCE of ROIC zet je twee zaken 
tegen elkaar af, in de teller de operatione
le winst of EBIT. Die haal je uit de resulta
tenrekening. De noemer bestaat uit het 
kapitaal en de middelen. Die haal je uit de 
balans. Of het nu ROCE of ROIC is, ze combi
neren beide elementen uit de resultatenre
kening en de balans. "Daarmee heb je niet 
enkel een tweedimensionaal beeld van het 
bedrijf, zoals bij een bepaalde winstmarge, 
maar een driedimensionaal beeld," legt 
Guy Sips van KBC Securities uit. 

Dat driedimensionale beeld is iets 
moeilijker vorm te geven dan de standaard 
winstmarges die je enkel uit de resultaten
rekening haalt. Omdat het echter een goed 
beeld geeft van de kwaliteit van een bedrijf 
en het management loont die extra ins pan
ning zeker de moeite. 

Mik ' ? o/c o s score .... 13 o

ALS VOORBEELD NEMEN WE de laatste jaar
rekening van koffie- en kunststoffenpro
ducent Miko. We beginnen bij het bedrijfs
resultaat of EBIT, die plukken we uit de 
resultatenrekening van 2016: 16 rniljoen 
euro. Sommige analisten gebruiken liever 
de recurrente bedrijfswinst, de REBIT, om
dat eenmalige opbrengsten of verliezen de 

van 

eROCE 

ROCE onterecht vertekenen. Zo had Miko 
vorigjaar een groot eenmalig order dat goed 
was voor 4 rniljoen euro van de EBIT. Wil je 
een getrouwer beeld van wat het bedrijfs
resultaat zou zijn zonder die eenmalige op
brengst, dan breng je die 4 miljoen in rnin
dering en bekom je een REBIT van 12 miljoen 
euro. Daarmee hebben we de noemer. 

Wat betreft de teller, de 'capital em
ployed' of 'invested capital; is het verhaal 
iets ingewikkelder. Met de ROCE of ROIC wil 
je immers weten welke activa en kapitaal 
Miko ingezet heeft om die 12 miljoen euro 
REBIT te genereren. De basisvraag blijft: 
hoe efficient zet een bedrijf zijn beschik
bare middelen en kapitaal in? Jeroen Mi
chiels, analist bij Mercier Vanderlinden legt 
het zo uit: "Je wilt weten welke activa de 
aandeelhouders en schuldeisers financie
ren en welke return die activa genereren;' 

De ingezette middelen bepaal je door 
van de totale activa de overtollige cash, de 
kortlopende niet-rentende schulden en de 
goodwill af te trekken. Let wel, neem daar
voor de cijf ers van vorig boekjaar omdat 
die een nauwkeuriger beeld geven van de 
middelen waarmee een bedrijf de winsten 
van het huidige boekjaar heeft behaald. 
Het totaal actief van Miko's balans eind 
2015 bedroeg 141 miljoen. Trek daar 10 rnil
joen cash en 21 miljoen goodwill af, dan 
blijft er 110 miljoen euro over. Dat bedrag 
vertegenwoordigt de gronden, gebouwen, 
machines, voorraden en handelsvorderin
gen; allemaal zaken die nodig zijn voor de 
bedrijfsvoering. 

Verder moeten daar nog de kortlopende 
niet-rentende passiva af. Waarom de kort
lopende niet-rentende? Die hebben niet 
als doel bij te dragen tot het operationeel 
resultaat. Leveranciersschulden of nog 
te betalen belastingen dienen niet om de 
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bedrijfsvoering te financie

ren. Rentende passiva zoals 
bankleningen of obligaties 

daarentegen wel. Die mag 

je tot de ingezette middelen 
rekenen omdat een onder

neming die aangaat om de 
productie mee te financie

ren. 

Miko's handelsschulden 
en nog te betalen belastin

gen waren eind 2015 goed 

voor 23 miljoen euro. Trek 
die af van de 110 miljoen en 

je bekomt een totaal aan in
gezette middelen (capital 

employed of invested ca

pital) van 87 miljoen euro. 
Deel je vervolgens de daar

net berekende REBIT van 
12 miljoen door 87 miljoen, 

dan krijg je een opbrengst 

uit ingezette middelen, of 
ROCE, van 13 %. 

Kwaliteitsmeting 

OF DIT NU GOED of slecht is, 

Best presterende sectoren ROC Cost of Capital (ROC - WACC) 

Tobacco 38.92% 6.83% 32,09 % 

Information Services 33.98% 8.67% 25.30% 

Advertising 33.48% 8.25% 25,23 % 

Healthcare Support Services 30.86% 7.93% 22.93% 

Household Products 25,16 % 7,91 % 17.25% 

Entertainment 23.92% 8.38% 15,54 % 

Beverage (Soft) 22.02% 6.79% 15.23% 

Business & Consumer Services 22,66 % 7.77% 14,88 % 

Computer Services 22.62% 8.26% 14,36 % 

Aerospace/Defense 19.70% 8,91 % 10,79 % 

Slechts presterende sectoren ROC Cost of Capital (ROC - WACC) 

Shipbuilding & Marine 

Bank (Money Center) 

Steel 

Banks (Regional) 

Brokerage & Investment Banking 

Coal & Related Energy 

Metals & Mining 

Precious Metals 

Oil/Gas (Integrated) 

Oil/Gas (Production and Exploration) 

2.94% 

0,01 % 

2.79% 

0.00% 

0.04% 

2.80% 

3,01 % 

3.24% 

1,66 % 

-4,02%

7.14% -4.20% 

4.46% -4.46 % 

7.32% -4,53% 

4.54% -4,54 % 

5.05% -5,01 % 

7.89% -5,09 %

8.76% -5,75%

9.44% -6,20%

9.56% -7,90% 

10.26 % -14,27 % 

Bron: Aswath Damodaran -http://aswathdamodaran.blogspot.be/2017 /01/january-2017 -data-update-7.html

"Maar een aandeel 

met een hogere ROCE is 
niet noodzakelijk een 

bet ere belegging dan een 

met een lage;' haalt Ste
faan Genoe aan. "Neem 

bijvoorbeeld EVS, dat 
heeft weinig kapitaalbe

hoeftes, draait hogere 

marges en heeft daar
door een hogere ROCE. Is 

EVS daarom vandaag een 
goede belegging? Nee, 

want het is te duur en de

groeivooruitzichten zijn 
onzeker." 

Het type bedrijf en de 

sector zijn ook bepalend 
voor de uitkomst van de 

ROCE. Zo hebben soft
warebedrijven (zoals 

EVS vooral is), die door

gaans asset-light zijn, 
een hogere ROCE. "Die

hebben vaak enkel een 

gebouw en hun compu
ters als actief. Door een 

hangt af van de ROCE van gelijkaardige be

drijven. Het zegt iets over de kwaliteit van 

een bedrijf als het een hogere ROCE heeft 

dan zijn concurrenten. 

hogere ROCE lijkt het alsof het betere be
drijven zijn dan hun industriele evenknie-
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