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Care Property Invest: resultaten 2021 (13 maart 2022) 
 
 

Inleiding: groei staat voorop 
Net zoals bij enkele sectorgenoten heeft de corona-epidemie Care Property Invest niet belet om 
sterk te blijven groeien. 2021 was een heel actief jaar met de aankoop van 4 bestaande 
woonzorgcentra (116 miljoen euro), de oplevering van 4 projecten (40 miljoen euro) en de acquisitie 
van 10 te bouwen projecten (85 miljoen euro). Daarnaast waren er nog 3 aankopen met 
opschortende voorwaarden (32 miljoen euro). 2 acquisities vonden plaats via een inbreng in natura 
(waarde 67 miljoen euro), waarbij 2,4 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven zijn geweest, goed voor 
een toename van 11,7% van het aantal uitstaande aandelen. Hierdoor moest de groep geen 
publieke kapitaalverhoging organiseren om zijn schuldgraad binnen de perken te houden.  
 
Jaarresultaten 
Dankzij de verschillende acquisities en opleveringen kon de groep de huuropbrengsten met 19,4% 
laten stijgen tot 43,2 miljoen euro. Details over de evolutie van de huren op vergelijkbare basis 
(vooral huurindexeringen) werden niet bekend gemaakt. Het bedrijfsresultaat nam 16,3% toe tot 
35,3 miljoen euro, iets minder dan de huurgroei. Jaar na jaar zien we een grote volatiliteit in de post 
andere kosten/opbrengsten, het betreft kosten/opbrengsten m.b.t. de projecten in uitvoering of de 
oplevering ervan. Meestal gaat het ook om niet-kaskosten, de impact ervan wordt geneutraliseerd 
in het courant of EPRA-resultaat. Elimineren we deze uit het bedrijfsresultaat, dan was er een 
stijging van 18,7%, wat meer in lijn ligt met de toename van de huuropbrengsten.  
Het financieel resultaat viel 0,8 miljoen euro door een toename van de financiële schuld van 2,22% 
naar 1,92%. De sterke daling is niet onmiddellijk en volledig het gevolg van goedkopere 
herfinancieringen, maar deels een gevolg van nieuwe financieringen (voor de acquisities en 
investeringen) aan een lagere rente dan de bestaande financieringen. Aldus daalt het gemiddelde.  
Het courant resultaat steeg 19,6% tot 27,5 miljoen euro, per aandeel is dat 1,058 euro of een 
groei van 6,4%. Zoals al vermeld hoger, nam het aantal aandelen toe door 2 inbrengen in natura.  
De herwaarderingen, zowel van de financiële indekkingsinstrumenten als van het vastgoed, waren 
in belangrijke mate positief. De financiele indekkingsinstrumenten stegen in waarde door de hogere 
marktrente, de vastgoedportefeuille profiteerde van een verdere daling van het marktrendement, 
alsook van de ingebruikname van nieuwe projecten die onmiddellijk profiteerden van een positieve 
herwaardering.  
 

 
 

(in miljoen euro) 2020 2021 Δ20/21
Huuropbrengsten 36,203 43,234 19,4%
Bedrijfsresultaat 30,346 35,304 16,3%
Financieel resultaat -7,635 -8,431
Herwaardering finan. instrumenten -5,358 11,165
Herwaardering vastgoed 2,598 22,143
Netto resultaat 19,865 59,655 200,3%
Courant resultaat 22,959 27,458 19,6%
Courant resultaat per aandeel 0,994 1,058 6,4%
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De positieve gang van zaken wordt verder gezet in 2022. Dit jaar heeft de groep al 4 nieuwe 
projecten verworven, waarvan een eerste in Ierland. Alsook werd de positie in Spanje versterkt 
door 2 acquisities. Eind 2021 was de geografische verdeling op basis van het aantal woonheden: 
Belgie 61%, Spanje 11%, Brussels Gewest 10%, Wallonië 10% en Nederland 9% (som is 101% 
door de afrondingen). Aanvullend kunnen we ook nog meegeven dat Orpea geen huurder is van 
Care Property Invest, maar dit heeft het aandeel niet behoed voor de correctie die de sector te 
beurt viel na de bekendmaking van enkele problemen in zorgcentra van de Franse groep. 
 
Conclusie en vooruitzichten  
Wat de resultaten voor 2022 betreft, mogen we uitkijken naar een heel mooie prestatie. Zo verwacht 
het management een courant resultaat per aandeel van 1,15 euro, een stijging van 8,7% tegenover 
2021. De hoge huurindexeringen zijn hier natuurlijk niet vreemd aan.  Combineren we dit mooie 
winstcijfer voor 2022 met de huidige koers, dan bekomen we een relatief aantrekkelijke ratio 
koers/courant resultaat van 21,3, het laagste niveau van de afgelopen jaren. De bijhorende grafiek 
illustreert ook duidelijk waarom de koers het sinds eind 2019 minder goed gedaan heeft, de 
waardering lag toen veel te hoog. Door de combinatie van een hogere courant resultaat per aandeel 
en een lagere koers, is de waardering nu afgegleden naar een aantrekkelijk instapniveau. We 
sluiten niet uit dat met dergelijke waardering de koers weerstand kan bieden aan de negatieve 
impact van een verdere stijging van de langetermijnrente, dit laatste ten gevolge van de afbouw 
van de inkoop van obligaties door de ECB.  
 

  
 

   

Los van de meer gunstige waardering 
van Care Property Invest geven we in 
de sector nog steeds de voorkeur aan 
het Britse Impact Healthcare Reit. Dit 
aandeel noteert goedkoper dan zijn 
Belgische sectorgenoten, heeft een 
lagere schuldgraad (meer groei 
mogelijk door hogere schuldhefboom) 
en is beter beschermd tegen 
marktcorrecties zoals we in de voorbije 
maanden zagen.  
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