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WDP neemt voorsprong op groeiplan

Het belangrijkste nieuwsfeit bij 
de publicatie van de cijfers van WDP over 
2014 was niet de cijfers op zich, wel dat WDP 
een voorsprong heeft genomen op de uit-
voering van het strategisch groeiplan van 
2013/16. Dat groeiplan voorzag een uitkeer-
baar resultaat van 4,40 tot 4,60 euro per aan-
deel, nu wordt die vork verhoogd tot 4,70 tot 
5,00 euro. Aan de basis van die verhoging ligt 
een sterk 2014, waarin voor 275 miljoen euro 
geïnvesteerd werd, waarin de hoge bezet-

tingsgraad behouden bleef en waarin de fi-
nanciële kosten met 0,4 % daalden. De com-
binatie van deze elementen leidde tot een 
stijging van het uitkeerbaar resultaat per aan-
deel van 6,5 % in 2014.

Een blik meer in detail op de jaarcijfers 
leert dat de huurinkomsten met 13,1 % stegen 
en dat het bedrijfsresultaat 14,3 % hoger uit-
kwam. Het financiële resultaat daalde 18,4 %, 
maar in het cijfer van 2013 zat een kleine 
meerwaarde op de verkoop van de Tsjechi-
sche activiteiten. Belangrijker is dat in 2014 
de financiële kosten nog wat verder gedaald 
zijn tot 3,5 % (was 3,6 % in 2013). Het uitkeer-
baar resultaat steeg in totaal 13,1 % tot 67,337 
miljoen euro, per aandeel is de stijging be-
perkt tot 6,5 % door een toename van het aan-
tal aandelen.

Bij de niet-cash elementen valt de sterke 
positieve herwaardering van de vastgoedpor-
tefeuille op. Een analyse van transacties in de 
Nederlandse markt wijst op een daling van 
het marktrendement, wat tot een opwaar-
dering van de Nederlandse activa leidde. De 
herwaardering van de financiële indekkings-
instrumenten tot slot was sterk negatief door 
de lagere marktrente.

Hoge premie De commentaren in de 
pers en van sommige beleggers verplichten 
ons om nogmaals de discussie over de hoge 

premie tegenover de intrinsieke waarde aan 
te gaan. We willen zeker niet ontkennen dat 
WDP met een torenhoge premie noteert. Te-
genover de intrinsieke waarde volgens de 
IFRS-regels (i.e. 35,20 euro) is dat een pre-
mie van 112 %, tegenover de intrinsieke waar-
de volgens de EPRA-methode (European lis-
ted Property sector Association) (i.e. 39,20 
euro) is dat 91 %. Het verschil tussen beide 
waarderingen wordt gevormd door de her-
waarderingen van de financiële indekkingsin-

strumenten die door hun negatie-
ve waarde meestal de intrinsieke 
waarde drukken. Het grote na-
deel van de intrinsieke waarde is 
dat het een vereffeningswaarde is, 
m.a.w. wat er rest als de vastgoed-
bevak of GVV vandaag de boeken 
zou sluiten. Maar het bedrijf zit in 
continuïteit en dan gelden er an-

dere regels, met name wat verdient de GVV 
aan zijn ‘bakstenen’.

Voor onze volgende redenering gebrui-
ken we de intrinsieke waarde van 39,20 euro 
op basis van de EPRA-methode van eind 2014. 
Op deze waarde realiseerde WDP een uit-
keerbaar resultaat van 4,10 euro, wat een ren-
dement op eigen vermogen (of intrinsieke 
waarde) oplevert van 10,5 %. VastNed Retail 
Belgium bijvoorbeeld noteert met een pre-
mie van 23 % en zette in 2014 een rendement 
op eigen vermogen van 5,6 % neer, bij Cofi-
nimmo is dat een premie van 13 % en een ren-
dement op eigen vermogen van 7 %. Het lijkt 
ons logisch dat als een bedrijf een hoger ren-
dement op eigen vermogen neerzet dan zijn 
collega’s, dat dat bedrijf duurder noteert te-
genover dat eigen vermogen dan zijn colle-
ga’s. Met andere woorden, dat het met een 
hogere premie noteert.

Gevoelig hoger rendement De 
volgende vraag die zich dan stelt, is hoe WDP 
een gevoelig hoger rendement op eigen ver-
mogen kan realiseren 
dan de anderen. Een eer-
ste element is het hoge-
re huurrendement op 
logistiek vastgoed, af-
gerond 8 %, terwijl dit 
voor het winkelvastgoed 

van VastNed Retail Belgium maar gemiddeld 
5,6 % is. We maken dan nog abstractie van de 
inkomsten van zonnepanelen bij WDP. Die le-
veren een rendement op van 10,7 %, terwijl er 
geen kosten tegenover staan. Abstractie ge-
maakt van deze inkomsten, bedraagt de ope-
rationele marge (bedrijfswinst gedeeld door 
huurinkomsten) bij WDP 91 %, bij VastNed 
Retail Belgium is dat maar 83 % over 2014.

En daarbij komt nog de schuldhefboom, 
met name het supplementair rendement dat 
behaald wordt door een deel van de activa 
te financieren met schulden. WDP heeft een 
hoge schuldgraad van 55,8 %, bij VastNed Re-
tail Belgium is dat maar 31 %. De marge (ver-
schil tussen financiële kosten en huurrende-
ment) is ook veel hoger bij WDP, de financiële 
kosten zijn vergelijkbaar (afgerond 3,5 %), 
maar het huurrendement van logistiek vast-
goed is hoger dan dat van winkelvastgoed.

Verschil in pay-out De intrinsie-
ke waarde van een vastgoedbevak of GVV is 
een nuttig gegeven, maar kan nooit een finale 
waarderingsparameter zijn. Het dividendren-
dement is dat misschien iets meer, maar hier 
is er een verschil in pay-out. VastNed Retail 
Belgium betaalt bijvoorbeeld steeds 100 % uit 
van zijn uitkeerbaar resultaat, bij WDP is dat 
maar 83 %. De enige waarderingsparameter 
voor vastgoedbevaks is dan de koers/winst, 
waarbij we het uitkeerbaar resultaat nemen 
als winst. Op basis van onze schatting voor 
2015 noteert WDP dan 17 maal de winst, bij 
VastNed Retail Belgium is dat 23,5 keer. Een 
koers/winst van 17 betekent allerminst dat 
WDP vandaag een koopje is. Maar als je de 
stabiliteit en de kwaliteit van de resultaten 
van WDP bekijkt over de voorbije jaren en je 
vergelijkt het bruto dividendrendement van 
WDP van 4,5 % met het rendement van Belgi-
sche staatsobligaties op 10 jaar van 0,63 %, dan 
is de keuze snel gemaakt.
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(Cijfers in miljoen euro) FY13* FY14 ∆ 13/14

Huurinkomen 82,585 93,438 13,1 %

Bedrijfsresultaat 81,782 93,458 14,3 %

Financieel resultaat -21,432 -25,378 n.r.

Resultaat portefeuille -0,717 19,703 n.r.

Herwaardering fin. instrumenten 20,837 -19,375 n.r.

Resultaat van de periode 79,674 64,75 -18,7 %

Intrinsieke waarde per aandeel 32,78 35,20 7,4 %

Uitkeerbaar resultaat 59,554 67,337 13,1 %

Uitkeerbaar resultaat p/a 3,85 4,10 6,5 %

* Cijfers 2013 aangepast door nieuwe IFRS-regels
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