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Bedrijfsomschrijving 
Impact Healthcare Reit (IHR) werd begin 2017 opgericht en zette al in maart 2017 de stap naar de 
beurs, waarbij het 160 miljoen GBP ophaalde. In mei en november 2017 verhoogde het nog het 
eigen vermogen met 46,6 miljoen GBP. De opbrengst van de beursgang werd onmiddellijk 
aangewend voor de verwerving van 56 activa. Naast de directe aankoop van sites, besteedt de 
groep veel aandacht aan de mogelijke uitbreiding van die sites. In de eerste helft van 2020 leverde 
het 2 uitbreidingen op met 76 bedden toe gericht op dementie (in eerste helft 2019 107 bedden op 
5 sites). Dergelijke uitbreidingen zijn een win-win voor huurder en eigenaar. De eigenaar bouwt op 
eigen grond, voor de huurder daalt de marginale kost omdat het zijn centrale faciliteiten over meer 
bedden kan spreiden. De 4 grootste huurders zijn goed voor 70% van de huurinkomsten. Van de 
108 sites bevinden er zich 87 in Engeland (80% van de huren), 19 in Schotland (19% van de huren) 
en 2 in Wales (1% van de huren). De gemiddelde looptijd van de huurcontracten is 20 jaar, dit was 
19,7 jaar eind 2019.  
De belangrijkste elementen van deze vastgoedgroep lijsten we hieronder in de tabel op: 

 
 

(in miljoen GBP) FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Huuropbrengsten 9,392 17,309 23,980 30,816 38,000

Groei in % n.r. 84,3% 38,5% 28,5% 23,3%

Bedrijfsresultaat 7,074 13,036 19,389 25,705 31,600

Financieel resultaat 0,006 -0,698 -2,127 -2,507 -3,300

Resultaat portefeuille 2,375 4,134 9,070 5,585 n.b.

Koers in GBPp 114,00 Nettowinst 9,475 16,472 26,332 28,783 28,300

Aantal aandelen (m) 319,00 Netto courant resultaat 7,080 12,443 17,645 23,132 28,300

Marktkapitalisatie (m) 363,7

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21E
Intrins. waarde (dec/20) 109,58 Winst per aandeel 5,82 8,57 10,37 9,02 8,11

Schuldgraad (dec/20) 17,8% Courante winst p/a 4,35 6,47 6,95 7,25 8,11

Koers/winstverhouding 23,54 15,99 15,54 15,72 14,05

  Brutodividend 4,50 6,00 6,17 6,29 6,41

  Intrinsieke waarde (reëel) 100,65 103,18 106,81 109,58 n.b.

Premie/discount 1,7% 0,3% 1,1% 4,0% n.b.

Dividendrendement * 4,4% 5,8% 5,7% 5,5% 5,6%

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E huidige koers
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Huuropbrengsten op jaarbasis in m GBP

2017 2018 2019 2020
Aantal activa 57 72 86 108
Aantal bedden 2.527 3.453 4.274 5.787
Waarde van de portefeuille in m GBP 156,17 223,8 318,8 418,8
Aantal huurders 2 6 9 12
Huuropbrengsten op jaarbasis in m GBP 11,8 17,8 23,1 31,4
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Resultaten 2020 
Na een groei van de huuropbrengsten in 
2019 met 38,5%, was er een toename van 
28,5% in 2020, dankzij de acquisities van 
2019 en 2020. In 2020 verwierf de groep 
voor 85,9 miljoen GBP vastgoed met een 
rendement van 7,65%. Een klein project 
(0,7 miljoen GBP) werd verkocht. De 
waarde van de portefeuille steeg 100 
miljoen GBP tot 418,8 miljoen GBP.    

De ‘rent roll’ (huur op jaarbasis), steeg 36% tot 31,4 miljoen euro eind 2020, begin 2021 werd nog 
een rusthuis aangekocht wat de rent roll doet stijgen naar 31,7%. Belangrijk hierbij is dat in 2020 
0,867 miljoen GBP huurinkomsten werden toegevoegd door indexeringen en 0,687 miljoen GBP 
door uitbreidingen/renovaties. Er trad wel een zekere vertraging op bij de acquisities, in die zin dat 
de groep in maart 2020 besloten had alle potentiële transacties on hold te zetten, om in september 
2020 de zaken selectief terug op te starten. In december 2020 werden nog 2 belangrijke acquisities 
afgerond, die hebben een impact op de rent roll, maar minder op de huuropbrengsten van 2020. In 
2021 zullen deze acquisities wel volledig bijdragen.  
De huuropbrengsten namen dus 28,5% toe tot 30,816 miljoen euro, indexeringen waren goed voor 
een stijging van 2,6% (indexeringen bedragen in Groot-Brittannië minimaal 2%, op lange termijn 
maakt dit een groot verschil!). Nuttig om weten is dat geen enkele huurder een betalingsachterstand 
heeft. Deze huurgroei kon de groep omzetten in een 32,6% stijging van het bedrijfsresultaat. 
Relatief worden de kosten minder belangrijk door een betere spreiding van de vaste kosten ten 
gevolge van de uitbreiding van de portefeuille. De kostenratio daalde 2,1% naar 17,1%, de 
administratieve uitgaven daalden van 1,60% naar 1,53% t.o.v. de huuropbrengsten.  
Doordat de nieuwe acquisities ditmaal met vooral vreemd vermogen gefinancierd werden, nam de 
schuldgraad toe (van 6,80% naar 17,77% eind 2020), de financiële schuld steeg van 23,5 miljoen 
GBP eind 2019 naar 74,2 miljoen GBP eind 2020. Het financieel resultaat daalde hierdoor van -
1,834 naar -2,420 miljoen GBP. Een gemiddelde financiële kost geeft het bedrijf niet, we schatten 
deze tussen 2,5% en 3%. Recente financieringen vonden plaats aan 3 maand LIBOR (is nu 0,08%) 
plus een marge van 2,25% en 1,95%. Er vond wel een daling plaats in 2020.   
De herwaardering van het vastgoed was positief ten bedrage van 5,585 miljoen GBP en is bijna 
uitsluitend het gevolg van de verrekening van hogere huren (door indexeringen en 
uitbreidingen/renovaties).  
In totaal kwam het netto resultaat 9,3% hoger uit op 28,7831 miljoen GBP, het courant of EPRA-
resultaat daarentegen steeg 31,1% tot 23,132 miljoen GBP. Per aandeel is er een groei van 4,4% 
tot 7,25 GBPp door een toename van het aantal uitstaande aandelen. De impact van een licht 
hogere schuldhefboom liet zich al duidelijk gevoelen in de 2e jaarhelft. 
In principe zou die hogere schuldhefboom ook in 2021 een belangrijke impact moeten hebben op 
de resultaatsontwikkeling, ware het niet dat de groep in april 2021 een kapitaalverhoging van 50 
miljoen GBP (+14%) zal doorvoeren. De schuldgraad zal hierdoor tot 10% zakken, maar het 
management wijst op de projectenpijplijn van 200 miljoen GBP die het geïdentificeerd heeft. Hoe 
sneller een deel van die potentiële acquisitiedoelwitten binnen gehaald wordt, hoe beter natuurlijk. 
De timing van die operaties maakt het natuurlijk moeilijk om het resultaat voor 2021 goed in te 
kunnen schatten. We gaan niettemin uit van een zekere verbetering dit jaar.  
 
  

(in miljoen GBP) 2019 2020 Δ19/20
Huuropbrengsten 23,980 30,816 28,5%
Bedrijfsresultaat 19,389 25,705 32,6%
Herwaardering vastgoed 9,070 5,585 n.r.
Herwaardering fin. instrum. -0,383 -0,087 n.r.
Financieel resultaat -1,834 -2,420 n.r.
Netto resultaat 26,332 28,783 9,3%
Courant resultaat 17,646 23,132 31,1%
Idem per aandeel 6,95 7,25 4,4%
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Enkele marktdata 
De Britse rusthuizenmarkt had eind 2020 een waarde 
van 17,3 miljard GBP. Rusthuizen zijn goed voor 47% 
daarvan, gevolgd door assistentie-woningen (43%). 
Een ander belangrijk gegeven is dat 76% van de 
markt in handen is van privé-spelers, als 
rechtstreekse eigenaar speelt de overheid 
(nationaal/lokaal) een minder belangrijke rol. De 
overheid speelt wel een grote rol bij de financiering of 
steunverlening aan ouderen bij de rusthuiskosten.   
Een belangrijk ondersteunend gegeven voor de rusthuizenmarkt, is de vergrijzing en de 
veroudering van de bevolking. Die evolueert in Groot-Brittannië niet anders in vergelijking met 
westerse landen. Maar daar tegenover staat dat de beddencapaciteit voor ouderenzorg niet 
toeneemt in lijn met de vraag. Vroeg of laat zal de sector (al dan niet met overheidsimpulsen) die 
achterstand moeten goedmaken.  

 
Een andere vaststelling is dat de Britse markt nog heel gefragmenteerd blijft. Het marktaandeel 
van de 10 grootste operatoren is zelfs nog gedaald in de voorbije jaren, van 27% naar 21%. Langs 
de andere kant daalt het belang van kleine spelers met 1 of 2 rusthuizen in bezit, hun belang is 
gezakt van 49% naar 32%. Het zijn vooral de middelgrote operatoren die heel dynamisch zijn. 
Impact Healthcare Reit heeft een marktaandeel van 1% als eigenaar van rusthuizen.  
Dementie eist ook een groter deel van de koek op. Vandaag zijn er in Groot-Brittannië 850.000 
mensen die leiden aan dementie, met een verwachte stijging van 80% tegen 2040. De opvang van 
deze mensen vraagt een aparte benadering en is een focuspunt van Impact Healthcare Reit.  
Een laatste punt dat aandacht verdient, is dat goede operatoren hun prijzen jaarlijks kunnen 
optrekken, meer dan de inflatie. Tussen 1998 en 2020 bedroeg de jaarlijkse verhoging 3,8%, de 
gemiddelde inflatie was 2,8%.     
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Conclusie 
Sinds anderhalf jaar is Impact Healthcare Reit een van onze favorieten bij de Europese 
vastgoedgroepen. Echt spectaculair is de evolutie nog niet geweest. Het aandeel heeft wel goed 
de corona-correctie doorstaan en elk kwartaal ontvangen we een dividend, goed voor bruto 1,5%. 
We denken dat het van cruciaal belang is dat de schuldgraad de hoogte ingaat, zodat de 
schuldhefboom zijn werk kan doen en het courant resultaat omhoog kan stuwen. In de eerste helft 
van 2020 was er geen groei van het courant resultaat per aandeel  door de winstverwatering na de 
kapitaalverhoging van 2019. In de tweede helft van 2020 daarentegen was er 9% groei van dat 
courant resultaat per aandeel.  
Voor de eerste helft van 2021 mogen we minstens een gelijkaardige groei vooropstellen. Maar dan 
rijst de vraag of de geplande kapitaalverhoging (via een privé-plaatsing die eind april afgerond moet 
zijn) al dan niet tot een winstverwatering zal leiden. Veel zal natuurlijk afhangen van de mate waarin 
nieuwe acquisities gefinaliseerd kunnen worden.  
 
Ondertussen blijft het waarderingsverschil tussen Impact Healthcare Reit enerzijds en Aedifica 
anderzijds, aanzienlijk. Terwijl Impact Healthcare Reit met een ratio koers/courant resultaat van 14 
en met een bruto dividendrendement van 5,6% noteert, is dat bij Aedifica 22,9 en 3,3%. Het feit dat 
de Belgische belegger dubbele roerende voorheffing moet betalen op het Britse dividend, hoeft 
zeker geen obstakel te zijn om het aandeel in portefeuille te nemen.  
 
We herhalen ook nog met plezier dat de huurprijzen jaarlijks geïndexeerd worden, met een 
minimum van 2% (!) en een maximum van 4%, dit zelfs als de inflatie lager dan 2% is.  
 
 
 

Gert De Mesure  

 


