
(in miljoen euro) 19KW1 20KW1 Δ 19/20
Netto huurinkomsten 14,955 12,531 -16,2 %
Courant resultaat 11,555 9,411 -18,6 %
Courant resultaat p/a 1,53 1,21 -20,9 %
Nettoresultaat 10,778 3,768 -65,0 %
Herwaarderingen -0,778 -5,644 n.r.

Beleggen

Gert De Mesure
Analist VFB

Wereldhave Belgium: wat als 
het gros van de huurders drie 
maanden geen huur betaalt?

Het is uitkijken naar de impact van de 
coronacrisis op de resultaten van de beurs-
genoteerde bedrijven. Bij de Belgische 
GVV’s trapte Wereldhave Belgium als eerste 
het resultatenseizoen over het eerste kwar-
taal af.

De netto huurinkomsten daalden met 
16,2 % of 2,4 miljoen euro tot 12,5 miljoen 
euro. De daling heeft drie oorzaken. Zo pro-
fiteerde Wereldhave Belgium in 2019 van 
een verbrekingsvergoeding vanwege Carre-
four voor een bedrag van 1,15 miljoen euro, 
die dit jaar wegviel. Ongeveer de helft daar-

van werd in het eerste kwartaal van 2019 
geboekt. Daarnaast boekte het dit jaar een 
provisie van 1,3 miljoen euro. Het gaat om 
een eerste inschatting van de impact van 
potentiële verliezen op uitstaande schuld- 

of huurvorderingen op datum van 30 maart 
2020. Een derde element betreft de daling 
van de huurinkomsten van 0,8 miljoen 
euro, die iets hoger dan verwacht uitkwam.

In totaal viel het courant resultaat hier-
door 18,6 % terug om uit te ko-
men op 9,411 miljoen euro. Per 
aandeel is dat 1,21 euro (-20,9 %), 
de daling is iets groter door een 
lichte toename van het aantal 
uitstaande aandelen na het keu-
zedividend van vorig jaar. Dit 
courant resultaat reflecteert al 

36



2016 2017 2018 2019 2020

80

90

100

110

120

60

70

50

40

Wereldhave Belgium euro

een mogelijke en gedeeltelijke corona-im-
pact, maar voor meer exacte cijfers is het 
wachten op het tweede kwartaal.

Daarnaast boekte de GVV voor 5,6 mil-
joen euro afwaarderingen op de vastgoed-
portefeuille. In totaal kwam het netto re-
sultaat hierdoor uit op 3,7 miljoen euro.

Omdat we niet wensen te wachten op de 
cijfers over het tweede kwartaal passen we 
een scenario toe dat we ook al loslieten op 
onze schattingen voor 2020 voor Vastned 
Retail Belgium. Dit document van 3 april 
2020 is beschikbaar op de VFB-website.

In ons scenario gaan we ervan uit dat de 
niet-voedingsdistributiewinkels geduren-
de 3 volle maanden of een kwartaal geen 
huur betalen. We herinneren eraan dat ze 
wettelijk wel verplicht zijn om te betalen, 
maar we gaan dus uit van een relatief ne-
gatief scenario. Op de geschatte jaarlijkse 
huurinkomsten van 2020 van 49,4 miljoen 
euro staan de niet-voedingsdistributiewin-
kels voor 85 %, goed voor 42 miljoen euro 
huurinkomsten. Het huurverlies van 3 

maand komt dan neer op 10,5 miljoen euro. 
Die minderinkomsten ‘stromen’ recht-
streeks door naar het bedrijfsresultaat en 

zo naar het courant resultaat. We 
gaan ook uit van een licht negatieve 
impact op het financieel resultaat in 
dit scenario.

Tegenover onze initiële schat-
ting van een courant resultaat per 
aandeel van 5,63 euro (zie tabel 2 
onder kolom 2020e) bekomen we 
nu een cijfer van 4,26 euro (onder 
kolom 2020C). Hierop passen we de 
wettelijke uitkering van 80 % toe om 
het minimale bruto dividend en het 
dividendrendement (netto en bru-
to) te berekenen. We berekenden 
ook de ratio koers/courant resultaat. 
De waarderingscijfers die we beko-
men in ons coronascenario (kolom 

2020C) mogen nog altijd aantrekkelijk ge-
noemd worden, zeker na de toepassing van 
een relatief negatief scenario.

Niet onbelangrijk nieuws is er met be-
trekking tot de algemene vergadering van 8 
april 2020. Die werd uitgesteld op basis van 
het Koninklijk Volmachtsbesluit. Wel moet 
de nieuwe algemene vergadering binnen 10 
weken na 30 juni 2020 plaatsvinden. Door 
dat uitstel wordt ook de dividendbetaling 
uitgesteld. Ook kan het voor te stellen di-
vidend van 5,20 euro opnieuw overwogen 
worden, met dien verstande dat het zal 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen 
dienaangaande. Dit betekent dat Wereld-
have Belgium minstens 80 % van het cou-
rant resultaat van 2019 zal uitkeren. Op ba-
sis van de 5,92 euro courant resultaat is dat 
minstens 4,74 euro bruto, 9 % minder dan 
de eerder voorgestelde 5,20 euro bruto. We 
wensen te benadrukken dat Wereldhave 
Belgium de enige GVV is die zijn algemene 
vergadering uitstelt, en dus ook zijn divi-
denduitkering.

Gert De Mesure
Redactie 21 april 2020

Koers Wereldhave Belgium 49,80 euro

(in miljoen euro) 2020 (E) 2020 (C)
Huurinkomsten 56,600 46,100
Bedrijfsresultaat 46,360 35,860
Financieel resultaat -2,550 -2,600
Courant resultaat 43,400 32,850
Courant resultaat p/a 5,63 4,26
Brutodividend (80 %) 4,50 3,41
Koers/courant resultaat 8,84 11,69
Bruto dividendrendement 9,0 % 6,8 %
Netto dividendrendement 6,3 % 4,8 %

Schatting zonder huurstaking (E) en (C)
schatting met 3 maanden huurstaking door
huurders (niet-voeding)

Kasper Deforche
ceo

Cédric Biquet
cfo

Nicolas Beaussillon
commercieel directeur
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