
Care Property Invest: goede vooruitzichten voor 2017
Om de gebeurtenissen van vandaag bij 
Care Property Invest (CPi) te kunnen be-
grijpen, moeten we teruggaan naar de 
oorsprong van het verhaal (zie analyse 
van 28 oktober 2016 op www.vfb.be). CPi 
werd opgericht in 1995 met het doel om 
2.000 assistentiewoningen of serviceflats 
te bouwen voor OCmW’s en vZW’s. Dat doel 
werd bereikt in 2013, waardoor zonder wij-
ziging CPi een eindig verhaal zou worden 
(waarde zou op nul eindigen). Immers, 
na het aflopen van de erfpacht van 27 jaar 
(onroerende leasing) komt elk gebouw in 
handen van die OCmW’s en vZW’s. Doordat 
die gebouwen overgaan naar een andere 
eigenaar op termijn, zijn deze gebouwen 
ook geen voorwerp van een 3-maandelijk-
se herwaardering. Dit verklaart de relatief 
lage intrinsieke waarde van CPi. Maar zoals 
we weten, zijn de gerealiseerde cashflows 
belangrijker dan de waarde van de activa. 

Doorstart
in 2013 Werd gekOZen voor een doorstart, 
met een naamswijziging, een aandelen-
splitsing en een verruiming van het statu-
tair doel. Belangrijkst van al is dat CPi voor 
een groeistrategie gaat en hiervoor ver-
richtte het in 2015 een kapitaalverhoging 
van 38 miljoen euro. Die verse middelen 
werden relatief snel aangewend en mond-
den uit in investeringen voor een bedrag 
van 51 miljoen euro in 2015 en 32,4 miljoen 
euro in 2016. Eind 2016 kwam de schuld-
graad dan ook hoger uit, meer bepaald op 
49,92 %.

Wat 2017 betreft, heeft CPi al de hand 
kunnen leggen op voor 68,4 miljoen euro 
zorgvastgoed. Hiervan zal 15,2 miljoen 
euro betaald worden begin 2019 na de op-
levering van het project te Vorst. Ook niet 
onbelangrijk is dat het project van 34 mil-

joen euro te Watermaal-Bosvoorde een 
inbreng in natura betreft. Indirect betreft 
het dus een kapitaalverhoging en deze 
operatie verhindert dat de schuldgraad van 
CPi te snel zal stijgen. Want CPi is nu op een 
punt gekomen dat bijkomende acquisities 
kunnen leiden tot een publieke kapitaal-
verhoging. En dat is niet altijd goed nieuws 
voor de koersevolutie. We berekenden dat 
dankzij die inbreng in 
natura de schuldgraad 
daalt tot ruwweg 47 %, 
om na de dividend-
uitkering te stijgen tot 
50 %. Dat biedt deze 
gvv nog wat mogelijk-
heden om te groeien 
zonder dat er een ka-
pitaalverhoging nodig 
is. 

Die inbreng in natu-
ra creëerde 1.844.160 
nieuwe aandelen en 
op 15 maart werden 
er 1.570.000 van in 
de markt geplaatst 
met een korting op de 
laatste koers van 7,1 %. 
Maar het feit dat de 
koers niet naar dat ni-
veau daalde (de koers-
daling bleef beperkt 
tot 4 %), bewijst dat er een zekere appetijt 
is naar aandelen van Care Property Invest. 

Naar lagere rentelasten
We kOmen OOk nOg even kort terug op de 
resultaten over 2016. Dankzij de aankopen 
uit 2015 en de gedeeltelijke impact van 
de acquisities in 2016 stegen de huurop-
brengsten 13,8 % tot 15,629 miljoen euro. 
Het bedrijfsresultaat ging 16,7 % hoger. Het 

zuivere financiële resultaat 
daalde in belangrijke mate, 
maar hier moet een kantte-
kening bij gemaakt worden. 
Zo herstructureerde CPi 
enkele kredieten waarvoor 
het een wederbeleggings-
vergoeding van 0,711 mil-
joen euro moest ophoesten. 
Dit zal in de toekomst wel 
leiden tot lagere rentelas-
ten. 

De herwaardering van 
de financiële indekkings-
instrumenten was negatief 
ten bedrage van 2,153 mil-
joen euro, de herwaarde-

ring van het vastgoed was 1,925 miljoen 
euro positief. Het netto resultaat daalde 
28,9 % tot 8,536 miljoen euro. Belangrijker 
is natuurlijk de evolutie van het courant 
resultaat (zonder die herwaarderingen), 
dat met 7,3 % steeg. Per aandeel was er een 
daling van 6,3 % doordat de nieuwe aande-
len van de kapitaalverhoging van 2015 een 
volledig jaar meetelden in 2016. 

Als we het courant resultaat corrigeren 
voor die wederbeleggingsvergoeding van 
0,711 miljoen euro, dan komt het courant 
resultaat 16,3 % hoger uit. Per aandeel is er 
dan een stijging van 4,6 % tot 0,692 euro. 

Voor 2017 zijn de vooruitzichten relatief 
goed, dankzij de bijdrage over 12 maand 
van de acquisities van 2016 en de meer re-
cente van 2017. We moeten wel meegeven 
dat het aandeel niet echt een koopje is, 
maar dat geldt voor alle investeringen in 
rusthuizen en/of woonzorgcentra.

 
Gert De Mesure

Redactie 27 maart
Koers euro 20,02 euro
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(in miljoen euro) FY15 FY16 ∆15/16
Huuropbrengsten 13,732 15,629 13,8 %
Bedrijfsresultaat 11,409 13,315 16,7 %
Financieel resultaat -3,751 -4,865
Herwaardering �nan. instrumenten 2,847 -2,153
Herwaardering vastgoed 1,690 1,925
Netto resultaat 12,014 8,536 -28,9 %
Courant resultaat 7,841 8,410 7,3 %
Courant resultaat per aandeel 0,6615 0,6379 -3,6 %
Intrinsieke waarde p/a 7,62 8,24 8,1 %
Intrinsieke waarde ex herw. �n. ins. p/a 9,08 9,87 8,7 %
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