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WWarehouses De Pauw  heeft  een 
goede eerste jaarhelft achter de rug, de mees-
te  financiële  indicatoren  gaan  erop  vooruit 
in die mate dat dit  jaar de winstverwatering 
t.g.v.  de  kapitaalverhoging  van  2009  gecom-
penseerd zal kunnen worden. De netto huur-
inkomsten  stijgen  8,1 %,  waarvan  een  derde 
afkomstig  is  van  de  groei  van  de  inkomsten 
uit  zonnepanelen.  De  ingebruikname  van 
nieuwe  projecten  (eigen  ontwikkeling  en 
aankoop)  en  het  aantrekken  van  nieuwe 
huurders  (zie  grafiek:  evolutie  bezettings-
graad) was verantwoordelijk voor tweederde 
van de groei. Deze groei is voor een deel het 
gevolg  van  het  optimaal  aanwenden  van  de 
financiële  mogelijkheden  zoals  de  winstre-
servering  door  het  ter  beschikking  stellen 

van een keuzedividend (70 % koos voor divi-
dend in aandelen) en door de verhoging van 
de schuldgraad.  Die  is  met 57,3 %  vrij agres-
sief en is het hoogst van alle Belgische vast-
goedbevaks.  Hiermee  geconfronteerd  stelt 
het bedrijf dat het het risico van deze relatief 
hoge schuldgraad kan lopen omdat enerzijds 
het gros van de financiële schulden ingedekt 
is aan 4 % en anderzijds het heel wat langlo-
pende  huurcontracten  heeft  met  een  rende-
ment van meer dan 8 %.

Netto  huurinkomsten  +8,1 %,  toename 
van  het  bedrijfsresultaat 
met  7,8 %  en  een  beperkte 
stijging  van  de  financiële 
lasten  lieten  WDP  toe  het 
operationele  resultaat  met 
9,8 % te verhogen. De opera-
tionele winst of het uitkeer-
bare  resultaat  per  aandeel 
(basis voor de dividenduit-
kering) stijgt 7,2 %. Natuur-
lijk  spelen  boekhoudkun-
dige  waarde-aanpassingen 

zoals steeds een grote rol. Enerzijds zijn dat 
de  herwaarderingen  van  het  vastgoed  (nu 
licht negatief, vorig jaar positief door impact 
zonne-energieprojecten),  anderzijds  betreft 
het  de  waarde-aan-
passingen  van  de 
financiële  indek-
kingsinstrumenten 
(IAS 39). Die waren 
begin 2010 sterk ne-
gatief  door  een  da-
ling  van  de  markt-
rente, dit jaar waren 
ze positief door een 
lichte  stijging  van 
die marktrente.

Het management gaf ook een update van 
zijn strategisch groeiplan, dat draait rond de 
volgende assen:

  verhuring  van  projecten:  via  verhoging 
van  bezettingsgraad,  afwerking  projecten 
die  voorverhuurd  zijn  en  ontwikkeling 
van de landbank in Roemenië:

  CO2-investeringsplan:  14  MW  van  de 
beoogde  capaciteit  van  30  MW  elektrici-
teitsproductie  is  gerealiseerd  via  zonne-
panelen. Andere opportuniteiten worden 
bekeken,  nu  ook  in  wind  en  geothermie 
door de toenemende problemen rond de 
subsidiëring van zonne-energie;

  acquisities:  aankoop  van  de  logistieke 
portefeuille van Wereldhave in Nederland 
(42  miljoen  euro)  in  de  eerste  jaarhelft, 
aankoop  site  voor  8,7  miljoen  euro  in 
Genk in derde kwartaal en een ontwikke-
lingsproject van 18 miljoen euro in Neder-
land voor het jaareinde.

WDP heeft de negatieve gevolgen van de fi-
nanciële crisis heel snel achter zich gelaten en 

heeft  in de eerste helft van 2011 kunnen uit-
pakken met goede cijfers. Hierdoor verhoogt 
het  zijn  prognose  van  het  uitkeerbare  resul-
taat  voor  het  volledige  jaar  van  42,5  naar  43 

miljoen euro. Belangrijk voor de particuliere 
belegger om weten is dat het netto dividend 
stabiel zal blijven op 2,50 euro, wat op de hui-
dige  koersen  neerkomt  op  een  netto  rende-
ment van 7 %. Daarenboven heeft het aandeel 
de correctie die het kende in de maand juli en 
begin augustus nog niet helemaal gecompen-
seerd,  wat  een  aankoopkans  biedt  (koersen 
onder 36 euro).
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WDP pakt uit met goede halfjaarcijfers

Evolutie bezettingsgraad
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(cijfers in miljoen euro)(cijfers in miljoen euro) 10H110H1 11H111H1 ∆ 10/11∆ 10/11

HuurinkomenHuurinkomen 31,07131,071 33,60233,602 8,1%8,1%

BedrijfsresultaatBedrijfsresultaat 28,63328,633 30,86130,861 7,8%7,8%

Financieel resultaatFinancieel resultaat -8,937-8,937 -9,231-9,231

Operationeel resultaatOperationeel resultaat 19,69619,696 21,63021,630 9,8%9,8%

Resultaat portefeuilleResultaat portefeuille 2,3582,358 -1,352-1,352 n.r.n.r.

Resultaat IAS 39Resultaat IAS 39 -12,841-12,841 6,7486,748 n.r.n.r.

Resultaat van de periodeResultaat van de periode 8,5368,536 26,84926,849 214,5%214,5%

Intrinsieke waarde per aandeelIntrinsieke waarde per aandeel 27,5127,51 31,4031,40 14,1%14,1%

Operationele winst p/aOperationele winst p/a 1,521,52 1,631,63 7,2%7,2%
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