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Warehouses De Pauw - Warehouses with brains

Voorstelling van WDP

Een heel eigen aanpak

Warehouses De Pauw (WDP) is op dit ogenblik 
de grootste speler op de Belgische markt van 
het semi-industrieel vastgoed. De vastgoed-
bevak WDP spitst zich toe op de uitbouw van 
een kwalitatief hoogstaande portefeuille van 
logistiek en semi-industrieel vastgoed. 

Concreet gebeurt dit door:
  het zelf ontwikkelen van opslag- en  

distributieruimten;
  het realiseren van projecten op vraag en 

op maat van de gebruiker;
  het investeren in ruimten voor klanten 

die een ‘sale and rent back’-operatie 
wensen uit te voeren;

  het investeren in bestaande, verhuurde 
gebouwen.

Het polyvalent karakter van een gebouw speelt 
bij elke investering een doorslaggevende rol. 
Het herverhuurpotentieel na het vertrek van de 
zittende huurder is bepalend voor de levens-
duur van het gebouw. Ook houdt WDP de  
projecten na oplevering of aankoop in  
portefeuille, zodat de intern gerealiseerde  
meerwaarden binnen de bevak blijven. Wat 
de locaties betreft, wordt telkens gekozen voor 
strategische opslag- en distributieknooppunten. 
Daarnaast hecht WDP erg veel belang aan 
een relatie met de klanten op lange termijn. 
De bevak wil voor hen in de eerste plaats een 
vastgoedpartner zijn, die met hen meedenkt. 
Dit wordt treffend verwoord in de slogan  
‘WDP - Warehouses with brains’. 

De portefeuille

Op 30 juni 2008 had WDP 85 sites in  
portefeuille, gespreid over vijf landen: België, 
Frankrijk, Nederland, Roemenië en Tsjechië.  
De totale oppervlakte omvatte 3,59 miljoen m² 
terreinen en 1.005.345 m² panden, met  
bovendien een ontwikkelingspijplijn van meer 
dan 300.000 m².

De marktwaarde van de vastgoedportefeuille 
van WDP kende mid 2008, volgens de  
‘IAS 40’-waardering, een reële waarde van 
688,70 miljoen EUR.

Beursnotering en marktkapitalisatie

De vastgoedbevak WDP is sinds 28 juni 1999 
genoteerd op de Eerste Markt van Euronext 
Brussel. Sinds 2003 maakt zij deel uit van het 
‘next prime’-segment voor Europese midcaps 
en van de VLAM21-index, en sinds 2004 ook 
van de EPRA-index (European Public Real 
Estate Association). In 2005 werd WDP boven-
dien opgenomen in de Euronext-index Bel Mid.
Sinds 17 december 2004 hebben de aandelen 
WDP een tweede notering op de Tweede Markt 
van Euronext Parijs.

Eind juni 2008 had de bevak een markt-
kapitalisatie van 336 miljoen EUR.

Aandeelhouderschap

WDP is gegroeid uit het patrimonium van de 
familiale Groep Jos De Pauw uit Merchtem.  
Die is nog steeds de referentieaandeelhouder 
met een strategische participatie van 30%. 

Een strategie gericht op verdere groei 

De prioritaire markten

Samen met de thuismarkt België vormen 
Nederland en Frankrijk traditioneel de belang-
rijkste prioritaire markten voor WDP. De meeste 
eigendommen en projecten liggen dan ook 
op toplocaties op de logistieke as Rotterdam-
Breda-Antwerpen-Brussel-Lille. WDP wil domi-
nant aanwezig zijn in dit logistiek hart van  
West-Europa om er optimaal ten dienste 
te kunnen staan van zijn klanten. Door een 
verdere uitbouw van de portefeuille wil WDP 
beantwoorden aan de grote vraag. Die zal ook 
in de toekomst blijven aanhouden, dankzij de 
aanwezigheid van de grote aanvoerhavens 
Antwerpen en Rotterdam en de koopkracht 
van deze dichtbevolkte regio.
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Een tweede groeipijler is Centraal-Europa.  
WDP is reeds geruime tijd actief in Tsjechië,  
en sinds 2007 ook in Roemenië, de nieuwe 
zuidoostelijke toegangspoort tot Europa. 

Groeiperspectieven

Tot eind 2009 heeft WDP op vandaag voor 
minimaal 200 miljoen EUR projecten in  
uitvoering. De uitbouw van een strategische 
grondreserve en onafgebroken aandacht  
voor nieuwe opportuniteiten op de markt,  
garanderen steeds nieuwe groeivooruitzichten.
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Geconsolideerde halfjaarcijfers
Kerncijfers

EUR (x 1.000)

GEconsoliDEERDE REsulTATEn 30-06-2008 31-12-2007 30-06-2007

nETTo couRAnT REsulTAAT

Nettohuurresultaten 22.001,85 38.348,13 17.205,98
Andere bedrijfsopbrengsten / kosten 184,57 -71,44 46,37
Vastgoedresultaat 22.186,42 38.276,69 17.252,35
Vastgoedkosten -637,08 -1.389,44 -719,59
Algemene kosten van de vennootschap -1.823,84 -2.675,48 -1.309,62
nettovastgoedresultaat 19.725,51 34.211,78 15.223,13
Financieel resultaat excl. IAS 39 resultaat -5.478,24 -7.691,24 -2.539,84
Belastingen op netto courant resultaat -362,23 -276,21 -229,24
netto courant resultaat 13.885,03 26.244,32 12.454,04

REsulTAAT oP DE PoRTEfEuillE

Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) -2.241,15 27.300,54 11.920,64
Resultaat op verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) -4,56 -930,17 -158,96
Latente belastingen 1.801,80 -238,82 -674,00
Resultaat op de portefeuille -443,91 26.131,54 11.087,68

iAs 39 REsulTAAT

Herwaardering van de financiële instrumenten (impact IAS 39) 7.885,12 689,16 4.878,82
Latente belastingen op herwaardering IRS’en -124,18 131,04 0,00
iAs 39 resultaat 7.760,94 820,20 4.878,82

nETToREsulTAAT 21.202,06 53.196,06 28.420,54

Netto courant resultaat/aandeel 1,62 3,05 1,45
Resultaat op de portefeuille/aandeel -0,05 3,04 1,29

Voorgestelde uitkering 12.130,90 23.351,98 11.119,99
Uitkeringspercentage (t.o.v. netto courant resultaat) 87,37% 88,98% 89,29%
Aantal aandelen per einde periode 8.592.721 8.592.721 8.592.721

Brutodividend/aandeel 1,41 2,72 1,29
Nettodividend/aandeel 1,20 2,31 1,10
Aangroei IW/aandeel (na winstuitkering) 0,95 3,51 2,01
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EUR (x 1.000)

GEconsoliDEERDE BAlAns 30-06-2008 31-12-2007 30-06-2007

NAV*/aandeel voor winstuitkering van het lopende boekjaar 37,04 36,10 34,48
NAV*/aandeel na winstuitkering van het lopende boekjaar 35,63 34,69 33,19
Koers van het aandeel 39,05 45,50 47,65
AGIO/DISAGIO van de koers t.o.v. NAV* voor winstuitkering 5,42% 26,04% 38,20%
SCHULDGRAAD** (dividend als schuld) 55,96% 52,32% 41,88%
SCHULDGRAAD** (dividend onder EV) 54,33% 50,47% 39,69%
Reële waarde van de portefeuille 688,70 614,10 464,02

VAsTE AcTiVA

Immateriële vaste activa 180,81 105,00 114,00
Vastgoedbeleggingen 600.485,47 570.794,00 448.301,00
Projectontwikkelingen 88.210,41 43.310,00 15.719,00
Andere materiële vaste activa 4.333,98 1.090,00 976,00
Financiële vaste activa 32.188,20 9.598,84 9.706,95
Vorderingen financiële leasing 316,77 355,00 393,00
Handelsvorderingen en andere vaste activa 319,48 470,16 467,05
Uitgestelde belastingen - activa 769,07 665,00 687,00
Vaste activa 726.804,19 626.388,00 476.364,00

VloTTEnDE AcTiVA

Activa bestemd voor verkoop 750,00 2.476,00 0,00
Vorderingen financiële leasing 75,12 73,00 69,00
Handelsvorderingen 5.160,35 10.057,00 4.767,00
Belastingvorderingen en andere vlottende activa 3.395,89 13.379,00 20.520,00
Kas en kasequivalenten 2.305,82 9.015,00 2.529,00
Overlopende rekeningen 4.524,24 2.062,00 3.301,00
Vlottende activa 16.211,42 37.062,00 31.186,00

ToTAAl AcTiVA 743.015,61 663.450,00 507.550,00

EiGEn VERmoGEn

Kapitaal 68.913,37 68.913,00 68.913,00
Reserves 219.421,33 219.449,00 197.031,00
Resultaat 47.566,35 38.202,00 41.583,00
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten  
bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-) -19.030,35 -18.662,00 -12.334,00

Wisselkoersverschillen 969,79 1.857,00 1.080,00
Minderheidsbelangen 441,00 441,00 0,00
Eigen vermogen 318.281,49 310.200,00 296.273,00

VERPlicHTinGEn

Langlopende verplichtingen 254.449,92 219.118,00 59.776,00
Kortlopende verplichtingen 170.284,20 134.132,00 151.501,00
Verplichtingen 424.734,12 353.250,00 211.277,00

ToTAAl PAssiVA 743.015,61 663.450,00 507.550,00

*: NAV = Net Asset Value of Intrinsieke Waarde = eigen vermogen
**: Voor de precieze berekening van de schuldgraad wordt verwezen naar het KB van 21 juni 2006.

EUR (x 1.000)

GEconsoliDEERDE REsulTATEn 30-06-2008 31-12-2007 30-06-2007

nETTo couRAnT REsulTAAT

Nettohuurresultaten 22.001,85 38.348,13 17.205,98
Andere bedrijfsopbrengsten / kosten 184,57 -71,44 46,37
Vastgoedresultaat 22.186,42 38.276,69 17.252,35
Vastgoedkosten -637,08 -1.389,44 -719,59
Algemene kosten van de vennootschap -1.823,84 -2.675,48 -1.309,62
nettovastgoedresultaat 19.725,51 34.211,78 15.223,13
Financieel resultaat excl. IAS 39 resultaat -5.478,24 -7.691,24 -2.539,84
Belastingen op netto courant resultaat -362,23 -276,21 -229,24
netto courant resultaat 13.885,03 26.244,32 12.454,04

REsulTAAT oP DE PoRTEfEuillE

Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen (+/-) -2.241,15 27.300,54 11.920,64
Resultaat op verkoop vastgoedbeleggingen (+/-) -4,56 -930,17 -158,96
Latente belastingen 1.801,80 -238,82 -674,00
Resultaat op de portefeuille -443,91 26.131,54 11.087,68

iAs 39 REsulTAAT

Herwaardering van de financiële instrumenten (impact IAS 39) 7.885,12 689,16 4.878,82
Latente belastingen op herwaardering IRS’en -124,18 131,04 0,00
iAs 39 resultaat 7.760,94 820,20 4.878,82

nETToREsulTAAT 21.202,06 53.196,06 28.420,54

Netto courant resultaat/aandeel 1,62 3,05 1,45
Resultaat op de portefeuille/aandeel -0,05 3,04 1,29

Voorgestelde uitkering 12.130,90 23.351,98 11.119,99
Uitkeringspercentage (t.o.v. netto courant resultaat) 87,37% 88,98% 89,29%
Aantal aandelen per einde periode 8.592.721 8.592.721 8.592.721

Brutodividend/aandeel 1,41 2,72 1,29
Nettodividend/aandeel 1,20 2,31 1,10
Aangroei IW/aandeel (na winstuitkering) 0,95 3,51 2,01
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Verslag van de Raad van Bestuur van de zaakvoerder
Woord van de voorzitter aan de aandeelhouders

WDP heeft een mooi eerste halfjaar achter de 
rug. De voorbije zes maanden is de waarde  
van de portefeuille met zo’n 70 miljoen EUR 
gestegen, van bijna 620 miljoen naar 690  
miljoen EUR. We slaagden daar onder meer in 
dankzij een belangrijke ‘sale and rent back’-
operatie in Lens, in Noord-Frankrijk, en de  
verdere uitvoering van het investerings-
programma. 

Tegelijk hebben we de voorbije maanden flink 
wat voorbereidend werk geleverd voor het 
tweede halfjaar. Ik verwijs concreet naar de 
twee aankopen in Nederland die begin juli  
konden gefinaliseerd worden, en die de  
waarde van de portefeuille met een extra 
40 miljoen EUR hebben opgedreven.  
Tevens kon een concessie van 10 ha  
in Trilogiport, in Luik, bekomen worden.  
En natuurlijk zijn we intussen ook volop bezig 
met de voorbereiding van de volgende reeks 
projecten in het investeringsprogramma.

WDP blijft dus niet stilzitten. Niet in België en 
al evenmin over de grenzen. De procedures 
voor het verkrijgen van allerlei vergunningen in 
Roemenië hebben weliswaar iets meer tijd in 
beslag genomen dan verwacht, maar in het 
najaar zal hier een eerste van twee concrete 
projecten worden opgestart. Dankzij een  
verdere, aanzienlijke uitbreiding van de grond-
portefeuille, is WDP dus klaar om volwaardig 
van start te gaan in Roemenië. Wat Nederland 
betreft, is de nieuwe structuur op kruissnelheid 
gekomen. Dat vertaalde zich alvast in de eerder 
genoemde twee acquisities. 

Het voorbije halfjaar hebben we bovendien een 
grote stap gezet op het vlak van duurzaam 
ondernemen. WDP wil op dit vlak immers een 
voortrekkersrol spelen in de wereld van het 
semi-industrieel vastgoed. Het zonne- 
energieproject dat we in 2007 lanceerden, 
ging in mei 2008 concreet van start met de 
ingebruik neming van de zonne-energiecentrale 
op de site in Grimbergen. Zo’n 3.500 zonne-
panelen op het dak van het nieuwe magazijn 
leveren daar een vermogen van 570 kilowatt 
piek (kWp). Wanneer eind 2008 de eerste en 
de tweede fase van het project zullen uitge-
voerd zijn, zal het totale vermogen van de 
installaties 6,5 megawatt piek (MWp) bedragen 
– het jaarverbruik van zowat 1.820 gezinnen. 
WDP slaat hiermee twee vliegen in één klap. 
Het milieuvriendelijk beleid van ‘sustainable 
warehouses’ zorgt ervoor dat de energiefactuur 
van de huurders gevoelig daalt.  
Nog belangrijker is het feit dat we hiermee een 
grote CO2-uitstoot vermijden. Om een idee te 
geven: dankzij die 6,5 MWp groene energie 
komt jaarlijks 1.750 ton CO2 minder vrij in de 
atmosfeer. Wanneer het project in 2009 zal 
afgerond zijn, en het totale vermogen 10 MWp 
bedraagt, zal de milieu-impact nog groter zijn. 

Ook wat de verhuringen betreft, staat WDP  
er medio 2008 uitstekend voor. De voorbije 
maanden werd nog een aantal contracten 
afgesloten – onder andere in Zele en Aarschot 
– zodat al de projecten op risico die intussen 
zijn opgestart, voldoende voorverhuurd zijn. 
Het nieuwbouwproject van 12.000 m² dat WDP 
bouwt in Seclin, nabij Lille, was zelfs al voor 
tweederde voor verhuurd vóór de werken  
werden aangevat.
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Ook wat de bezettingsgraad van de portefeuille 
betreft, is er goed nieuws. Die blijft op het zeer 
hoge peil van ruim 98%. De rest van het jaar 
zal dit wellicht zo blijven, omdat er binnen de 
bestaande portefeuille in 2008 nog slechts 
24.000 m² op vervaldag komen.

Ondanks de goede prestaties in het eerste half-
jaar en de goede vooruitzichten, is WDP niet 
blind gebleven voor de problemen op de finan-
ciële markten, en hun impact op de internatio-
nale economie. We zijn dan ook erg voorzichtig 
met nieuwe speculatieve projecten, en evalue-
ren permanent het bestaande investeringsplan. 
Intussen blijven we ervan overtuigd dat er voor 
WDP geen reden is tot ongerustheid. De goede 
bezettingsgraad, de kwalitatief hoogstaande 
portefeuille en de toekomstgerichte klemtoon 
op duurzaam ondernemen, zullen ons doorheen 
deze moeilijke tijden loodsen. We hebben  
trouwens nieuwe kredietlijnen afgesloten  
met de banken. Met die financiering zijn alle 
lopende en geplande projecten tot midden 
2009 veiliggesteld. 

WDP heeft het bijkomende voordeel dat de 
intrestgevoeligheid van het aandeel beperkt is. 
75% van de huidige en toekomstige krediet-
posities is ingedekt tegen aantrekkelijke 
voorwaarden. De meeste huurcontracten zijn 
bovendien inflatiegebonden, zodat de impact 
van de inflatie door indexeringen wordt  
opgevangen. WDP geniet nog het bijkomende 
voordeel dat het bevaksysteem erg transparant 
is, en dus een veilige belegging. Dat verklaart 
mee waarom WDP – en de vastgoedbevaks in 
het algemeen – de turbulentie op de beurzen 
vrij goed doorstaan.

Samengevat: de voorbije zes maanden waren 
prima en ook de rest van het jaar kondigt zich 
uitstekend aan, maar WDP houdt de economi-
sche barometer nauwlettend in de gaten.  

Op basis van al deze gegevens heeft de Raad 
van Bestuur beslist in september 2008 een 
interim-dividend van 1,41 EUR bruto per  
aandeel of 1,20 EUR netto uit te keren. 
Daarmee houden we vast aan de traditie om 
90% van de winst over de eerst zes maanden 
te verdelen onder de aandeelhouders. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit consequent 
dividendbeleid een belangrijke ondersteuning 
betekent voor de koers van het aandeel WDP 
in deze woelige tijden. Op basis van de  
halfjaarcijfers en de huidige marktomstandig-
heden blijft de verwachte winstgroei van  
8 à 10% in 2008 én in 2009 haalbaar. 

mark Duyck
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Activiteitenverslag

1. > inleiding

Ondanks het minder gunstige economische 
klimaat is WDP erin geslaagd in de eerste helft 
van 2008 zijn investeringsprogramma met 
succes voort te zetten. Twee ‘sale and rent 
back’-operaties in België en Frankrijk, en de 
uitvoering van de geplande werken hebben de 
portefeuillewaarde opgedreven van ruim 614 
miljoen EUR eind 2007 naar 689 miljoen EUR 
eind juni 2008. De aankoop van twee nieuwe 
projecten in Nederland, na balansdatum, heeft 
de portefeuillewaarde begin juli verder doen  
stijgen naar 739 miljoen EUR.

De globale bezettingsgraad van de portefeuille 
blijft intussen stabiel op het hoge niveau van 
98,5%.

2. > Projecten die in de eerste helft van 
2008 werden afgewerkt

Grimbergen - Industrieweg: de nieuwbouw  
van een magazijn van 15.000 m² dat sinds  
1 mei 2008 verhuurd is aan Caterpillar.  
De huurder heeft hier extra capaciteit gevestigd 
voor zijn aanpalend Europees distributiecentrum.  
Op dezelfde site nam WDP begin mei zijn  
eerste zonne-energiecentrale in gebruik.  
De bijna 3.500 zonnepanelen op het dak van 
het nieuwe magazijn hebben een vermogen 
van 570 kilowatt piek (kWp). Voor meer  
informatie over de inspanningen van WDP op 
het vlak van hernieuwbare energie en milieu-
vriendelijke magazijnen, zie ‘6. Projecten op 
het gebied van zonne-energie’ en het bijhorend 
kaderstuk op blz. 15.

3. > Projecten in uitvoering

België

Willebroek - Koningin Astridlaan: de constructie  
van 24.000 m² opslagruimten. Ze zijn volledig  
voorverhuurd aan Distrilog, dat er zijn distributie-
activiteiten zal centraliseren. De oplevering zal 
in de loop van september 2008 gebeuren.

Zele - Lindestraat: op maat van het 
Nederlandse Centraal Boekhuis bouwt WDP 
een crossdocking magazijn, dat als verdeel-
centrum voor België zal fungeren. Het gebouw 
heeft een oppervlakte van 5.000 m².  
De oplevering is gepland voor 1 januari 2009. 
Vanaf die datum is het voor negen jaar vast 
verhuurd. De site in Zele is hiermee volledig 
benut. 
Kontich - Satenrozen: de uitbreiding en aan-
passing van de bestaande opslagcapaciteit  
van huurder Massive met 1.300 m². De werken 
zullen in de loop van 2008 afgerond zijn.
Genk - Brikkenovenstraat: op een terrein van 
60.000 m² in het logistiek park ‘Hermes’, op de 
oude mijnsite van Winterslag, zullen 35.000 m² 
opslagruimten gebouwd worden in twee fasen. 
Fase I is volop in uitvoering en zal eind 2008 
klaar zijn. 
Nijvel - Chaussée de Namur: een semi- 
industrieel gebouw van 10.000 m² zal  
gerenoveerd worden tegen eind 2008. 
Aarschot - Nieuwlandlaan: de bouw van een 
pand van 8.500 m² voor Distrilog op een terrein 
van 15.000 m². De oplevering is gepland voor 
1 januari 2009. De ruimten zijn vanaf die datum 
voor negen jaar vast verhuurd.
Courcelles - Rue de Liège: de bouw van 
30.000 m² magazijnen in twee fasen. De eerste 
fase van 20.000 m² wordt in augustus 2008 
aangevat.
Sint-Niklaas - Europark Zuid II: een project met 
een oppervlakte van 75.000 m² op een terrein 
van 15 ha, op een topligging langs de E17 
autosnelweg. De bouwaanvraag is ingediend. 
Sint-Katelijne-Waver - Fortsesteenweg: een 
uitbreiding van de Univeg-opslagcapaciteit met 
15.000 m² op de reservegronden op de site. 
De bouwaanvraag is ingediend. Op vraag van 
de huurder zijn de werken voorlopig uitgesteld.

frankrijk

Lille (Libercourt) - Zone Industrielle - Le Parc 
à Stock: een nieuwbouwproject van in totaal 
60.000 m². Midden 2009 zal de eerste fase van 
20.000 m² worden opgeleverd.
Lille (Seclin) - Rue Marcel Dassault: een nieuw-
bouwproject van 12.000 m² dat uit drie cellen 
bestaat, waarvan er twee zijn voorverhuurd.  
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Zij zullen op 1 december 2008 worden  
opgeleverd. De afwerking van de derde cel is 
gepland voor begin 2009.

nederland

Ridderkerk - Handelsweg: de capaciteit van het 
Univeg-distributiecentrum van groente en fruit 
voor diverse Nederlandse retailketens zal quasi 
verdubbeld worden. De werken zijn in uitvoering. 
De oplevering zal midden 2009 gebeuren.
Venlo - Edisonstraat (fase I): de bouw van een 
nieuw logistiek centrum van 28.000 m² op een 
site van 50.000 m² die in november 2007 werd 
aangekocht. Op het terrein stond een oude 
Philipsfabriek, die vrijkwam toen eigenaar  
Belden zijn activiteiten herschikte en zijn  
EMEA-hoofdkwartier onderbracht op een ander 
gedeelte van de site. WDP werkt momenteel 
aan de afbraak en de sanering van de site.  
Dit vergt echter meer tijd dan aanvankelijk  
was voorzien. Pas na de sanering kunnen de 
bouwwerken van start gaan.

Roemenië

Ploiesti - Aricestii Rahtivani: voorjaar 2009  
zal begonnen worden met de bouw van  
30.000 m² semi-industriële panden. 
Boekarest - Fundulea: voorjaar 2009 zal gestart 
worden met de bouw van 8 à 10.000 m² 
opslagruimten, die tegen het najaar zullen  
afgewerkt zijn. 

WDP zal de projecten in Roemenië ontwikkelen 
via WDP Development RO, in een 51-49 joint 
venture met ondernemer en Roemeniëspecialist 
Jeroen Biermans. WDP zal de sites nadien  
volledig zelf beheren via WDP Romania.

Tsjechië

Mlada Boleslav - Neprevazka: op deze site 
kan een laatste pand van 10.000 m² worden 
gebouwd. De bouwaanvraag is ingediend, en 
zal wellicht begin 2009 verkregen worden. 

4. > nieuwe aankopen

België

Puurs - Koning Leopoldlaan: WDP kocht 
via een ‘sale and rent back’-operatie het 
gebouw waarin de Belgische hoofdzetel van 
de Nederlandse verdeler van drankautomaten 
Maes International is gevestigd. Het heeft  
een oppervlakte van 2.400 m² en ligt op  
een zichtlocatie langs de A12. Het is sinds  
1 april 2008 verhuurd aan Maes International 
voor 15 jaar vast.

frankrijk

Lens (Vendin Le Veil) - Parc d’activités du Bois 
Rigault: via een ‘sale and rent back’-transactie 
verwierf WDP het Europese distributiecentrum 
van een belangrijke Europese textielgroep. 
De site omvat een terrein van 90.000 m², met 
daarop een state-of-the-art pand uit 2003 met 
een oppervlakte van 30.000 m². Het pand is 
sinds 1 april 2008 verhuurd voor 9 jaar vast. 
Op hetzelfde terrein is een uitbreiding met een 
nieuw pand van 18.000 m² mogelijk. De site 
is gelegen op een logistieke toplocatie aan de 
A21, die Douai verbindt met Calais, en vlak bij 
de A1 autosnelweg Rijsel-Parijs.

nederland

Begin juli – dus na balansdatum – realiseerde 
WDP twee aankopen in Nederland. 

Veghel - Marshalweg: een strategisch gelegen 
logistieke site van 75.000 m² die voorheen 
eigendom was van het Britse beursgenoteerde  
Kenmore European Investment Fund.  
Huurder Kühne & Nagel verzorgt op deze site 
de logistiek van de naastgelegen fabriek van 
Masterfoods, en heeft een huurcontract tot 
2013.
Raamdonksveer - Zalmweg: een ‘sale and  
rent back’-transactie waarbij WDP een site  
van 7.000 m² overnam van de groep Palm.  
De site is verhuurd aan BSB (Beer and 
Selected Beverages), het logistiek samen-
werkingsverband van drankenproducenten voor 

13



Activiteitenverslag (vervolg)

de bevoorrading van de Nederlandse markt. 
BSB heeft op de site zijn distributiecentrum 
voor Nederland gevestigd en huurt voor 10 jaar 
vast. Tevens zal WDP het aangrenzende terrein 
van bijna 4.200 m² verwerven. Tegen midden 
2009 zal hier voor BSB een uitbreiding van 
2.760 m² gerealiseerd worden.

Roemenië

WDP heeft in het eerste semester van 2008 
zijn grondportefeuille verder uitgebreid tot een 
totaal van negen terreinen in de regio’s Brasov, 
Constanta en Pitesti. De totale oppervlakte 
bedraagt 1,5 miljoen m². In 2007 kocht WDP 
reeds vijf terreinen met een totale oppervlakte 
van 942.000 m², op drie verschillende locaties 
in de omgeving van de hoofdstad Boekarest. 
Door de bijkomende grondreserve beschikt 

WDP nu over de perfecte portefeuille om de 
activiteiten in Roemenië strategisch uit te  
bouwen.

5. > Verhuringen in de eerste helft van 2008

In de loop van het eerste kwartaal is enkel 
2.700 m² vrijgekomen in Nijvel. Voor het  
overige kunnen binnen de bestaande porte-
feuille in 2008 nog slechts 24.000 m² op 
 vervaldag komen. Oorspronkelijk betrof het 
54.000 m², maar WDP heeft intussen voor 
31.000 m² nieuwe huurcontracten en  
verlengingen afgesloten, onder meer voor de 
panden in Lesquin, Londerzeel en Zaventem.

De bezettingsgraad bleef in het eerste semester 
van 2008 status quo op 98,5%.
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6. > Projecten op het gebied van  
zonne-energie

Het zonne-energieproject dat WDP in 2007  
lanceerde, ging in mei 2008 concreet van  
start met de ingebruikneming van de zonne-
energiecentrale op de site in Grimbergen.  
Daar leveren zo’n 3.500 zonnepanelen op het 
dak van het nieuwe magazijn een vermogen 
van 570 kilowatt piek (kWp). In het najaar zal 
het vermogen worden uitgebreid tot 0,9 mega-
watt piek (MWp), het equivalent van het jaar-
verbruik van 220 gezinnen.

In deze eerste fase van het project – het  
grootste in de sector van het semi-industrieel 
vastgoed – worden voorts zonnepanelen  
geïnstalleerd op de nieuwbouwprojecten in 

Genk en Willebroek, en op de bestaande site in 
Boom. Het totaal vermogen komt daarmee op 
4,5 MWp. Voor de implementatie van de eer-
ste fase sloot WDP een overeenkomst en een 
‘power purchase agreement’ (PPA) met  
elektriciteitsleverancier Nuon Belgium, waarbij 
Nuon het overschot aan elektriciteit opkoopt.

EEn GRoEnE VooRTREKKERsRol

Met de ingebruikneming van de installatie in Grimbergen, lanceert WDP ook de versnelde opstart 
van de tweede fase van het zonne-energieproject. Daarbij zullen tegen eind 2008 additioneel  
panelen worden geïnstalleerd met een totaal vermogen van 2 MWp. Dat zal gebeuren op een  
aantal bestaande panden in onder meer Bornem, Lot, Mollem, Sint-Katelijne-Waver en Vilvoorde -  
Havendoklaan. Na de uitvoering van de eerste en de tweede fase komt het totale vermogen van 
de installaties op 6,5 MWp. Dit stemt overeen met het jaarverbruik van ongeveer 1.820 gezinnen. 
Tegelijk wordt hierdoor een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.750 ton vermeden. 

De derde fase van het project is voorzien voor 2009. Met een bijkomende 3,5 MWp zal het globale 
vermogen van de installaties dan op 10 MWp gebracht worden. De totale investeringswaarde van 
het zonne-energieproject bedraagt 45 miljoen EUR.

Voor WDP zijn de eerste realisaties binnen het project slechts het beginpunt van een totaalproject  
in duurzaam ondernemen. De bevak wil een groene voortrekkersrol spelen in de sector van het 
semi-industrieel vastgoed. Zo wil WDP voortwerken aan de ontwikkeling op de sites van nieuwe, 
rendabele duurzame projecten op het vlak van elektriciteit, verwarming, verlichting, waterverbruik, 
isolatie en dergelijke. Dit milieuvriendelijk beleid van ‘sustainable warehouses’ is erop gericht de 
CO2-uitstoot van de opslagruimten binnen de portefeuille te verminderen, en tegelijk de energie-
factuur van de huurders gevoelig te doen dalen. Met dit doel werd een studie opgestart, in  
samenwerking met een studiebureau. De resultaten worden verwacht in de tweede helft van 2008.
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Vooruitzichten

1. > De basis voor de operationele  
resultaten in 2008 (*)

De operationele resultaten voor 2008 als geheel 
zullen grotendeels bepaald worden door de 
geleverde prestaties in 2007 en de vorige jaren. 
Zo is er de uitstekende bezettingsgraad van de 
portefeuille van 98,5% in het eerste semester 
van 2008, in combinatie met het feit dat dit jaar  
slechts voor 24.000 m² huurcontracten kunnen 
vervallen (**). Verwacht wordt dat de bezet-
tingsgraad zich in de tweede helft van 2008  
op dit hoge peil zal handhaven. 

Tot slot zorgt de opgebouwde positie aan  
rente-indekkingen tijdens de voorbije jaren 
ervoor dat de financiële kosten onder controle 
kunnen gehouden worden. 
 
2. > netto courant resultaat en dividend

 
Nadat de winst per aandeel in 2007 steeg 
met 10%, kan WDP de doelstellingen uit het 
jaarverslag voor 2008 bevestigen: een verdere 
toename van het netto courant resultaat met 
minstens 8%, tot 28 miljoen EUR of 3,25 EUR 
per aandeel. Dit is mogelijk door de resultaten 
in de eerste helft van 2008, in combinatie met 
de nieuwe aankopen in het eerste halfjaar.  
Ook in 2009 zullen het netto courant resultaat  
en het bijhorende dividend volgens de  
verwachtingen met 8 à 10% stijgen. 

3. > Een ‘genormaliseerd’ dividendbeleid

Sinds september 2007 keert WDP opnieuw 
een interim-dividend uit over de eerste zes 
maanden. In 2006 betrof het namelijk een  
uitzonderlijk interim-dividend over de eerste 
acht maanden van het jaar, als gevolg van  
de PLI-transactie en de daaraan gekoppelde 
uitgifte van nieuwe aandelen. 

De dividendpolitiek is met andere woorden 
weer genormaliseerd: een uitkering van het 
dividend in twee stappen (september en mei), 
met de gebruikelijke uitkeringsgraad van 90% 
van het operationeel resultaat. 

4. > Voornaamste risico’s en onzekerheden

Overeenkomstig artikel 13 van het KB van 
14-11-2007, verklaart WDP dat de fundamen-
tele risico’s waarmee de onderneming wordt 
geconfronteerd voor de rest van het boekjaar 
dezelfde zijn als deze beschreven aan het begin 
van het jaarverslag 2007. Door de huidige 
onzeker heden betreffende de evolutie van de 
economische conjunctuur en in mindere  
mate de vastgoedmarkten, de beschikbare  
financieringsmiddelen voor de sector en 
meer in het algemeen de solvabiliteit van de 
tegenpartijen, kunnen er zich onvoorzienbare 
omstandigheden voordoen die er kunnen toe 
leiden dat er rekening moet worden gehouden 
met niet eerder gekende of vandaag onwaar-
schijnlijke risico’s. In desbetreffend geval zal 
WDP erop letten dat zij deze nieuwe risico’s 
identificeert en zal zij zich inzetten om de acties 
te realiseren die hiervan de ongunstige impact 
voor de onderneming en haar aandeelhouders 
kunnen beperken. Daarenboven zal WDP  
bijzonder voorzichtig zijn met speculatieve  
projecten. Tegelijk zal het bestaande inves-
teringsplan permanent geëvalueerd en waar 
nodig bijgestuurd worden.
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(*) Voor meer details over de opgeleverde projecten in de eerste helft van 2008 en de projecten die in de rest van het jaar zullen afgewerkt zijn, verwijzen we naar 
het Activiteitenverslag op blz. 12.
(**) De bezettingsgraad wordt berekend op basis van de huurwaarde van de verhuurde vierkante meters ten opzichte van de huurwaarde van de verhuurbare  
vierkante meters. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden niet in de berekening opgenomen.



Beoordeling van de portefeuille

1. > Toestand van de portefeuille op  
30 juni 2008

De onafhankelijke schatters Cushman & 
Wakefield en Stadim CVBA waarderen de 
marktwaarde van de vastgoedportefeuille van 
WDP volgens IAS 40 op een reële waarde  
(fair value) van 688,70 miljoen EUR op  
30 juni 2008 (*). De vergelijkbare waarde eind 
2007 bedroeg 614,10 miljoen EUR.

De investeringswaarde van de portefeuille, met 
inbegrip van de transactiekosten en de meer-
waarde op activa in aanbouw, wordt geraamd 
op 732,62 miljoen EUR. Deze waarde weer-
spiegelt de kosten om het vastgoedpatrimo-
nium in zijn huidige toestand samen te stellen. 

Rekening houdend met een uitbreidings-
potentieel via nieuwbouw en verbouwing op 
sites in eigendom, en dit ten belope van  
110,16 miljoen EUR (inclusief erelonen, BTW  
en marges), heeft de huidige portefeuille na 
aftrek van de concessievergoedingen een 
geschatte brutohuurwaarde van 54,92 miljoen 
EUR. Dat levert een marktconform brutohuur-
rendement op van 7,17%.

2. > De belangrijkste eigendommen  
in portefeuille

De portefeuille omvat 85 sites. Daarvan liggen 
er 57 in België, met een totale reële waarde 
van 487,10 miljoen EUR. Dit is een aandeel van 
70,7%. De 28 buitenlandse eigendommen zijn 
goed voor 201,60 miljoen EUR of 29,3%.

Ridderkerk - Handelsweg 20 (Nederland), 
Sint-Katelijne-Waver - Drevendaal 1+3 - 
Fortsesteenweg 19+27 - Strijbroek 4+10, 
Kontich - Satenrozen, Boom - Langelei, Mlada 
Boleslav (Tsjechië) en Zele - Lindestraat 7  
als de zes belangrijkste sites zijn samen  
187,0 miljoen EUR of 27,2% van de totale  
portefeuille waard.

Vijf sites hebben een waarde die ligt tussen 15 
en 20 miljoen EUR. Het betreft hier, in orde van 
belangrijkheid: Sint-Niklaas - Europark Zuid II, 
Vendin Le Veil - Parc d’activités du Bois Rigault 
(Frankrijk), Nijvel - Rue de l’Industrie 30, Mollem -  
Assesteenweg 25 en Anderlecht - Frans Van 
Kalkenlaan 9. Samen zijn deze goed voor 85,8 
miljoen EUR of 12,5% van de totale portefeuille.

Vijftien eigendommen hebben een waarde die 
ligt tussen 10 en 15 miljoen EUR. Het betreft 
hier, in orde van belangrijkheid: Machelen - 
Rittwegerlaan 91-93, Leuven - Vaart 25-35, 
Voorhout - Loosterweg 33 (Nederland),  
Bornem - Rijksweg 19, Hazeldonk (Nederland), 
Londerzeel - Nijverheidstraat 13-15, Aalst - 
Tragel 11-12, Grimbergen - Industrieweg 16, 
Willebroek - Koningin Astridlaan 14 (nieuw-
bouw), Vilvoorde - Willem Elsschotstraat 5, 
Vilvoorde - Havendoklaan 12, Willebroek -  
Koningin Astridlaan 14, Grimbergen - 
Eppegemstraat 31, Ternat - Industrielaan 24 
en Templemars - Route d’Ennetière (Frankrijk). 
Samen zijn ze goed voor 182,5 miljoen EUR of 
26,5% van de totale portefeuille.

Negen andere zijn individueel 7,5 à 10 miljoen 
EUR waard: Venlo - Edisonstraat (Nederland), 
Lille - Fretin-Sainghin (Frankrijk), Vilvoorde - 
Havendoklaan 19, Aalst - Wijngaardveld 3, 
Bornem - Rijksweg 17, Neuville-en-Ferrain -  
Rue de Reckem 33 (Frankrijk), Leuven - Kolonel 
Begaultlaan 9-21, Courcelles - Rue de Liège  
en Boortmeerbeek - Industrieweg 16.  
Hun gezamenlijke waarde bedraagt 80,6  
miljoen EUR, ofwel een aandeel van 11,7%

Dit betekent dat de 35 belangrijkste eigendom-
men samen goed zijn voor 535,9 miljoen EUR 
of 77,8% van de portefeuille.

De overige 50 eigendommen hebben dus  
nog een totale waarde van 152,8 miljoen,  
een aandeel van 22,2%.
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(*) Reële waarde of fair value: volgens de Belgische regulering wordt voor eigendommen met een waarde boven 2,5 miljoen EUR de aftrek als transactiekost 
beperkt tot 2,5%. Voor kleinere eigendommen evenals deze in het buitenland wordt de volledige transactiekost in mindering gebracht.
Conform IAS 40 worden terreinen en gebouwen gewaardeerd aan fair value, activa in aanbouw worden gewaardeerd volgens de ‘lower of cost or market  
value’-methode.



Beoordeling van de portefeuille (vervolg)

3. > Waarde en samenstelling van de  
portefeuille in verhuur

De totale grondoppervlakte behelst 359,0  
hectare, waarvan 16,8 hectare in concessie. 
Het saldo van 342,2 hectare heeft een  
geraamde verkoopwaarde van 285,69 miljoen 
EUR of 40,3% van de totale reële waarde.  
Dit levert een gemiddelde op van 83,49  
EUR/m² exclusief transactiekosten.

De totale verhuurbare oppervlakte van de 
gebouwen bedraagt 1.005.345 m² met  
een totale geschatte huurwaarde van 43,92 
miljoen EUR. De magazijnen nemen hiervan het 
leeuwendeel (75,4%) voor hun rekening, met 
859.844 m² en een gezamenlijke huurwaarde 
van 33,11 miljoen EUR. Hun gemiddelde huur-
waarde per m² komt daarmee op 38,50 EUR/m².

De kantoorruimten, deels zelfstandig en deels 
aansluitend bij magazijnen, zijn goed voor 

102.200 m² of 8,68 miljoen EUR huurwaarde. 
De gemiddelde huurwaarde per m² bedraagt 
84,95 EUR. De commerciële ruimten beslaan 
18.575 m² en vertegenwoordigen 1,09 miljoen  
EUR huur, met een gemiddelde per m² van 
58,94 EUR. Diverse bestemmingen zijn  
tenslotte goed voor 24.726 m² of 1,03 miljoen 
EUR, met een huur van 41,75 EUR/m².  
De concessievergoedingen belopen in totaal  
0,30 miljoen EUR.

4. > Huursituatie van de beschikbare  
gebouwen

Op basis van de contracten op 30 juni 2008 
leveren de verhuurde gebouwen een huur-
incasso op van 44,61 miljoen EUR, een stijging 
met 7,0% tegenover 31 december 2007.  
Dit huurincasso is de som van alle huur-
contracten, vermeerderd met de bijkomende 
vergoedingen voor beheer en bijzondere  
werken, en na aftrek van de onroerende  
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Bestemming 
op 30-06-2008

Bebouwde  
oppervlakte

Geschatte  
huurwaarde

Geschatte  
gemiddelde  

huurwaarde per m²

% van de  
totale  

huurwaarde

(m²) (mio EUR) (EUR)

Magazijnen 859.844 33,11 38,50 75,40%

Kantoren bij magazijnen 86.637 7,15 82,53 16,30%

Kantoren 15.563 1,53 98,41 3,50%

Commerciële ruimten 18.575 1,09 58,94 2,50%
Diverse bestemmingen  
(polyvalente ruimten, parking  
en archieven)

24.726 1,03 41,75 2,40%

ToTAAl 1.005.345 43,92 43,68 100,00%

Concessievergoeding -0,30

ToTAAl 43,62



voorheffing en/of concessie vergoeding ten laste 
van de eigenaar. In zijn totaliteit vertegenwoor-
digt het 102% van de hoger vermelde markt-
conforme huurwaarde van 43,62 miljoen EUR.

De belangrijkste huurders zijn: Univeg-groep 
met een aandeel van 15,4% van het huur-
incasso, Massive PLI - Philips Lighting (6,7%), 
Belgacom (3,3%), Descamps (3,1%),  
De Post (3,0%), Renault (2,6%), Lidl (2,4%) 
en DHL Solutions (2,3%). De tien belangrijkste 
huurders hebben gezamenlijk een aandeel van 
42,7%. De ‘top 20’ maakt 59,5% uit en de  
‘top 50’ is goed voor 85,5%.

Tophuurders (% huurinkomen)

1 Univeg-groep 15,4%

2 Massive PLI - Philips Lighting 6,7%

3 Belgacom 3,3%

4 Descamps 3,1%

5 De Post 3,0%

6 Renault 2,6%

7 Lidl 2,4%

8 DHL Solutions 2,3%

9 Tech Data 2,1%

10 Distri-Log 1,9%

ToP 10 = 42,7%
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Bestemming 
op 30-06-2008

Bebouwde  
oppervlakte

Geschatte  
huurwaarde

Geschatte  
gemiddelde  

huurwaarde per m²

% van de  
totale  

huurwaarde

(m²) (mio EUR) (EUR)

Magazijnen 859.844 33,11 38,50 75,40%

Kantoren bij magazijnen 86.637 7,15 82,53 16,30%

Kantoren 15.563 1,53 98,41 3,50%

Commerciële ruimten 18.575 1,09 58,94 2,50%
Diverse bestemmingen  
(polyvalente ruimten, parking  
en archieven)

24.726 1,03 41,75 2,40%

ToTAAl 1.005.345 43,92 43,68 100,00%

Concessievergoeding -0,30

ToTAAl 43,62

spreiding verhuurbare oppervlakte  
per categorie

spreiding huurwaarde 2008 
per land

Magazijnen: 85%
België: 75%

Frankrijk: 11%

Nederland: 9%

Tsjechië: 5%

Kantoren bij magazijnen: 9%

Andere: 2%

Commercieel: 2%

Kantoren: 2%



Beoordeling van de portefeuille (vervolg)

Huurcontracten die in het tweede semester van 
2008 en in 2009 vervallen, vertegenwoordigen 
respectievelijk 5,5 en 11,6% van de totale 
huurwaarde. Anderzijds hebben contracten met 
vervaldag in 2012 of later een aandeel  
van 74,7%.

De leegstaande gedeelten, beschikbaar voor 
onmiddellijke verhuring, vertegenwoordigen een 
bijkomende huurwaarde van 0,64 miljoen EUR.  

Dit betekent een leegstand van 1,5% 
tegenover de totale portefeuille:

  de leegstand van de magazijnen 
bedraagt 7.001 m² of 0,23 miljoen EUR;

  op 30 juni 2008 stonden 6.646 m²  
kantoren te huur, goed voor  
0,40 miljoen EUR;

  de ‘diverse bestemmingen’ die nog  
te huur staan, zijn goed voor  
0,01 miljoen EUR.

overzicht van de leegstand  
in de beschikbare gebouwen

Bestemming
op 30-06-2008

Niet-verhuurde  
oppervlakte  

(m²)

Geschatte  
huurwaarde  

(mio EUR)

Magazijnen 7.001 0,23

Kantoren 6.646 0,40

Commerciële ruimten - -

Diverse bestemmingen* - 0,01

ToTAAl 13.647 0,64

Drie eigendommen vertegenwoordigen 
samen 57,10% van de leegstand,  
uitgedrukt in huurwaarde:

  Ternat - Industrielaan 24  
  (magazijnen en kantoren);

  Bornem - Rijksweg 19 (kantoren);
  Boortmeerbeek - Industrieweg 24  

  (kantoren).
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*Kan niet worden uitgedrukt in m2 omdat parkings per eenheid worden gerekend en niet in m2.

spreiding vervaljaar bestaande huurcontracten
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De huurwaarde van de projecten in nieuwbouw 
of renovatie vertegenwoordigt 11,30 miljoen 
EUR. Hiervan is reeds voor 2,97 miljoen EUR 
vastgelegd. Een deel van de projecten wordt 
pas uitgevoerd van zodra een verhuring is 
onderschreven.

De totaliteit van huurincasso, leegstand en 
huurwaarde van projecten bedraagt aldus  
56,55 miljoen EUR.

5. > Gebouwen in projectfase

De schattingen houden bij elf complexen  
rekening met een potentieel nieuwbouw- of 
renovatieprogramma. Globaal gaat het over  
een bijkomende investering van ongeveer 
110,16 miljoen EUR inclusief erelonen,  
tussentijdse intresten, taksen en marges.  
Dit levert een extra huurpotentieel op van  
11,30 miljoen EUR, wat een rendement  
betekent van 10,26% ten opzichte van de  
resterende werken.  

De belangrijkste potentiële investeringen 
betreffen:

  een nieuwbouwproject te Zele - 
Lindestraat;

  een nieuwbouwproject te Genk - 
Brikkenovenstraat;

  een nieuwbouwproject te Willebroek - 
Koningin Astridlaan 14;

  een nieuwbouwproject te Sint-Katelijne-
Waver - Fortsesteenweg;

  een nieuwbouwproject te Nijvel - 
Chaussée de Namur;

  een nieuwbouwproject te Sint-Niklaas - 
Europark Zuid II;

  een nieuwbouwproject te Courcelles - 
Rue de Liège;

  een nieuwbouwproject te Mollem - 
Assesteenweg 21;

  inrichtingswerken van de kantoren in de 
Asar-toren te Anderlecht, naargelang 
verhuring wordt vastgelegd; 

  een nieuwbouwproject in Ridderkerk - 
Handelsweg (Nederland);

  een nieuwbouwproject in Venlo - 
Edisonstraat (Nederland);

  een nieuwbouwproject in Seclin -  
Rue Marcel Dassault (Frankrijk).

Dit investeringspotentieel vormt slechts een 
onderdeel van de projecten die door WDP 
daadwerkelijk zijn gepland. Voor de overige 
sites is de projectvisie nog niet volledig  
uitgewerkt.
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Beoordeling van de portefeuille (vervolg)

6. > Evolutie van de portefeuille  
ten opzichte van 31 december 2007

De reële waarde van de totale portefeuille is 
sinds 31 december 2007 toegenomen met 
74,60 miljoen EUR. Dit betekent een stijging 
met 12,1%.
De Belgische portefeuille kent hierbij een  
toename met 41,67 miljoen EUR (+9,36%),  
terwijl de waarde van de buitenlandse met 
32,93 miljoen EUR is toegenomen (+19,52%).

Groei was er door de aankoop van de 
volgend sites:

  Sint-Niklaas - Europark Zuid II;
  Mollem - Assesteenweg 21;
  Puurs - Koning Leopoldlaan 9;
  Vendin Le Veil - Parc d’activités du Bois 

Rigault  (Frankrijk);
  Seclin - Rue Marcel Dassault (Frankrijk);
  Roemenië (5 gronden).

Samen zijn ze goed voor 55,59 miljoen EUR. 

De groei is voor een totaal van 16,40 miljoen 
EUR gekoppeld aan nieuwbouw en/of  
verbouwingen in sites die reeds in portefeuille 
waren.

De voornaamste zijn:
  Grimbergen - Industrieweg 16;
  Genk - Brikkenovenstraat;
  Willebroek - Koningin Astridlaan 14;
  Sint-Katelijne-Waver - Fortsesteenweg 

19+27;
  Ridderkerk - Handelsweg (Nederland);
  Venlo - Edisonstraat (Nederland).

De optelsom van de aankopen en  
investeringen resulteert in een globale stijging 
met 72,00 miljoen EUR. Dit betekent dus dat 
de rest van de portefeuille globaal genomen 
met 2,60 miljoen EUR toeneemt (+0,42%).
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Het aandeel WDP

De koers van het aandeel

Ook het aandeel WDP had in de eerste helft 
van 2008 te lijden onder de financiële crisis,  
en haar impact op de wereldwijde economie.  
Terwijl het op 31 december 2007 nog een 
koers van 45,5 EUR optekende, is die sinds-
dien geleidelijk gedaald. Op 30 juni 2008 
noteerde het aandeel op Euronext Brussel  
39,05 EUR.

Tegenover de intrinsieke waarde van het  
aandeel, namelijk 37,23 EUR, betekent de  
slotkoers van 39,05 EUR op 30 juni toch nog 
een premie van 4,88%. Het feit dat het aandeel  
WDP ondanks de algemeen slechte prestatie  
van de beurs met een dergelijke premie 

noteert, is mede te verklaren door het belang 
dat potentiële investeerders en aandeelhouders 
hechten aan de toegevoegde waarde die WDP 
te bieden heeft. Die ligt ruimschoots hoger dan 
de intrinsieke waarde – de loutere optelsom 
van de investeringswaarde van de verschillende 
onroerende goederen. Het betreft hier onder 
meer de positie als de Belgische marktleider 
in semi-industrieel vastgoed, en het gunstig 
fiscaal regime waarbinnen de bevak zowel in 
België als in Frankrijk werkt. Ook het feit dat 
WDP een ‘self managed fund’ is, waarbij het 
management binnen de vennootschap gebeurt 
en volledig ten dienste staat van de aandeel-
houders, wordt door investeerders naar waarde 
geschat. Tot slot biedt de vastgoedportefeuille 
de investeerders in één klap een belangrijke 
schaalgrootte in welbepaalde regio’s. 

26

 Koers WDP (EUR per aandeel)

 Geherwaardeerd nettoactief voor winstuitkering

60

50

40

30

20

10

30/09/2006: 29,89

31/12/2006: 31,99

31/03/2007: 33,00

30/06/2007: 34,48

30/09/2007: 34,92

31/12/2007: 36,10

31/03/2008: 35,80

30/06/2008: 37,04

 12/99 12/00 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 12/06 12/07

Vergelijking beurskoers versus geherwaardeerd nettoactief

60

50

40

30

20

10

0



Velociteit en liquiditeit

De velociteit – namelijk het verhandeld aantal 
aandelen per jaar, gedeeld door het totaal 
aantal aandelen op het einde van het jaar – is 
gedaald naar 31%. In absolute cijfers betekent  
dit gemiddeld 10.700 stuks per dag.

Deze hoge liquiditeit is onder meer te verklaren 
door de aanhoudende belangstelling van de 
investeerders, onder impuls van de hierboven 
vermelde toegevoegde waarde die WDP  
karakteriseert. WDP hecht trouwens veel 
belang aan zijn investor relations, zowel naar 
particuliere als naar institutionele investeerders 
toe. Ook de free float van 70% en het feit dat 
WDP een interim-dividend uitkeert, dragen bij 
tot de liquiditeit van het aandeel.

Return

De return bedraagt in het eerste semester van 
2008  -13,18%. WDP presteert hiermee nog 
altijd beter dan een aantal Belgische en de 
meeste Europese vastgoedaandelen.  
Volgens de ‘GPR 250 EUROPE’-index van 
Global Property Research bedroeg de return 
van het Europees beursgenoteerd vastgoed  
in de eerste jaarhelft -18,15%. Volgens de 
‘GPR 250 BELGIUM’-index was de return  
van Belgische vastgoedaandelen in dezelfde 
periode -5,94%. De brutoreturn van de  
Bel20-index bedroeg in het eerste semester 
van 2008 -23,24%.  

Zie in dit verband ook de maandelijkse update 
op www.wdp.be.

De negatieve return van het aandeel WDP in  
de eerste helft van 2008 is onder andere te 
verklaren door de kredietcrisis, en door de 
onzekere economische vooruitzichten die de 
beleggers doen vrezen voor de impact ervan 
op de waarde van het vastgoed. Desondanks 
presteerde het aandeel nog altijd beter dan 
vele andere vastgoedaandelen en de Bel20-
index. De gemiddelde jaarlijkse return sinds de 
beursgang van WDP in juni 1999 bedraagt nog 
altijd 13,36%. Deze gunstige cijfers – zeker in 
de huidige economische context – zijn toe te 
schrijven aan de waarde van het onderliggend 
vastgoed, en aan het feit dat WDP jaar na jaar 
een aantrekkelijk dividend uitkeert. 
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Het aandeel WDP (vervolg)

EuRonExT BRussEl - Eerste Markt 
iPo: 28/06/99 
notering: continu 
isin-code: BE0003763779
liquidity provider: Petercam

EuRonExT PARijs - Tweede Markt
notering: 17/12/04
notering: continu
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Gegevens per aandeel (in EUR)  30-06-2008 31-12-2007 31-12-2006 

Aantal aandelen 8.592.721 8.592.721 8.592.721 

Free float 70% 70% 72% 

Marktkapitalisatie 335.545.755 390.968.805 428.347.142 

Verhandeld aantal aandelen per jaar 1.344.141 3.458.483 3.291.286 

Gemiddeld dagelijks volume in EUR 466.508 664.934 994.836 

Velociteit* 31,29% 40,25% 38,30% 

Beurskoers over het jaar 

- hoogste 46,19 56,95 50,45 

- laagste 38,05 42,02 36,75 

- slot 39,05 45,50 49,85 

Intrinsieke Waarde na winstuitkering 35,82 34,68 31,17 

Uitkeringspercentage 87,37% 89,51% 90% 

6m 12m 12m 

Operationele winst/aandeel** 1,62 3,04 2,75 

Brutodividend/aandeel** 1,41 2,72 2,47 

Nettodividend/aandeel** 1,20 2,31 2,10 

*Het verhandeld aantal aandelen per jaar of per halfjaar, gedeeld door het totaal aantal aandelen op het einde van het jaar  
of het halfjaar.
**Op basis van een weging (eerste 8 maanden in 2006: 7.885.249 aandelen, vanaf september 2006: 8.592.721 aandelen).
De aandelen van de vennootschap zijn aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder,  
met dien verstande dat de vennootschap sinds 1 januari 2008 geen nieuwe aandelen aan toonder meer kan uitgeven.  
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 
per 30-06-2008

Toelichting 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

Huuropbrengsten 22.078 17.268
Met huur verbonden kosten -76 -62

nETToHuuRREsulTAAT 22.002 17.206

Recuperatie van huurlasten normaal gedragen door 
huurders op verhuurde gebouwen 2.334 2.087

Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de  
huurders op verhuurde gebouwen -2.523 -2.223

Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 374 182

VAsTGoEDREsulTAAT 22.187 17.252

Technische kosten -473 -479
Commerciële kosten -198 -121
Beheerskosten vastgoed 33 -120
Andere vastgoedkosten 0 0

VAsTGoEDKosTEn -637 -720

oPERATionEEl VAsTGoEDREsulTAAT 21.550 16.532

Algemene kosten van de vennootschap -1.824 -1.310

oPERATionEEl REsulTAAT VooR HET 
REsulTAAT oP DE PoRTEfEuillE 19.726 15.222

Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen -5 -159
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen II -2.241 11.921

oPERATionEEl REsulTAAT 17.480 26.984

Financiële opbrengsten V 16.229 7.633
Intrestkosten V -6.669 -3.367
Andere financiële kosten V -7.153 -1.926

finAnciEEl REsulTAAT 2.407 2.340

REsulTAAT VooR BElAsTinGEn 19.887 29.324

BElAsTinGEn* 1.315 -903

nETToREsulTAAT 21.202 28.421

AAnTAl AAnDElEn 8.592.721 8.592.721

nETToREsulTAAT PER AAnDEEl (EuR) 2,47 3,31
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Toelichting 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)
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oPERATionEEl REsulTAAT VooR HET 
REsulTAAT oP DE PoRTEfEuillE 19.726 15.222

Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen -5 -159
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen II -2.241 11.921

oPERATionEEl REsulTAAT 17.480 26.984

Financiële opbrengsten V 16.229 7.633
Intrestkosten V -6.669 -3.367
Andere financiële kosten V -7.153 -1.926

finAnciEEl REsulTAAT 2.407 2.340

REsulTAAT VooR BElAsTinGEn 19.887 29.324

BElAsTinGEn* 1.315 -903

nETToREsulTAAT 21.202 28.421

AAnTAl AAnDElEn 8.592.721 8.592.721

nETToREsulTAAT PER AAnDEEl (EuR) 2,47 3,31

Toelichting 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

ToEREKEnBAAR AAn AAnDEElHouDERs  
VAn DE GRoEP 21.202 28.421

ToEREKEnBAAR AAn minDERHEiDsBElAnGEn 0 0

*In het jaarverslag 2007 maakten de latente belastingen op het resultaat van de portefeuille deel uit van de rubriek ‘Variaties in de reële waarde  
van vastgoedbeleggingen’ voor een bedrag van -674.000 EUR. Deze werden per 30-06-2008 geherkwalificeerd naar de rubriek ‘Belastingen’  
overeenkomstig het KB van 21 juni 2006. Voor herkwalificatie bedroeg de rubriek ‘Belastingen’ -229.244 EUR.
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Geconsolideerde verkorte balans per 30-06-2008 - Activa

Toelichting 30-06-2008
EUR (x 1.000)

31-12-2007
EUR (x 1.000)

VAsTE AcTiVA 726.804 626.388

Immateriële vaste activa 181 105
Vastgoedbeleggingen II 600.485 570.794
Projectontwikkeling III 88.210 43.310
Andere materiële vaste activa 4.334 1.090
Financiële vaste activa* V 32.188 9.599
Vorderingen financiële leasing 317 355
Handelsvorderingen en andere vaste activa* 320 470
Uitgestelde belastingen activa 769 665

VloTTEnDE AcTiVA 16.212 37.062

Activa bestemd voor verkoop 750 2.476
Vorderingen financiële leasing 75 73
Handelsvorderingen 5.160 10.057
Belastingvorderingen en andere vlottende activa VI 3.396 13.379
Kas en kasequivalenten 2.306 9.015
Overlopende rekeningen actief 4.525 2.062

ToTAAl AcTiVA 743.016 663.450

*In het jaarverslag 2007 werd de fair value van de financiële indekkingsinstrumenten (IRS’en) vermeld onder de rubriek ‘Handelsvorderingen en  
andere vaste activa’ voor een bedrag van 9.599.000 EUR. Deze werden per 30-06-2008 geherkwalificeerd naar de rubriek ‘Financiële vaste activa’  
overeenkomstig het KB van 21 juni 2006. Voor herkwalificatie bedroeg de rubriek ‘Handelsvorderingen en andere vast activa’ 10.068.576 EUR.  
De ‘Financiele vaste activa’ bedroegen 0 EUR.
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Geconsolideerde verkorte balans per 30-06-2008 - Passiva

Toelichting 30-06-2008
EUR (x 1.000)

31-12-2007
EUR (x 1.000)

VAsTE AcTiVA 726.804 626.388

Immateriële vaste activa 181 105
Vastgoedbeleggingen II 600.485 570.794
Projectontwikkeling III 88.210 43.310
Andere materiële vaste activa 4.334 1.090
Financiële vaste activa* V 32.188 9.599
Vorderingen financiële leasing 317 355
Handelsvorderingen en andere vaste activa* 320 470
Uitgestelde belastingen activa 769 665

VloTTEnDE AcTiVA 16.212 37.062

Activa bestemd voor verkoop 750 2.476
Vorderingen financiële leasing 75 73
Handelsvorderingen 5.160 10.057
Belastingvorderingen en andere vlottende activa VI 3.396 13.379
Kas en kasequivalenten 2.306 9.015
Overlopende rekeningen actief 4.525 2.062

ToTAAl AcTiVA 743.016 663.450

*In het jaarverslag 2007 werd de fair value van de financiële indekkingsinstrumenten (IRS’en) vermeld onder de rubriek ‘Handelsvorderingen en  
andere vaste activa’ voor een bedrag van 9.599.000 EUR. Deze werden per 30-06-2008 geherkwalificeerd naar de rubriek ‘Financiële vaste activa’  
overeenkomstig het KB van 21 juni 2006. Voor herkwalificatie bedroeg de rubriek ‘Handelsvorderingen en andere vast activa’ 10.068.576 EUR.  
De ‘Financiele vaste activa’ bedroegen 0 EUR.

Toelichting 30-06-2008
EUR (x 1.000)

31-12-2007
EUR (x 1.000)

EiGEn VERmoGEn 318.281 310.200

i. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeel-
   houders van de moedervennootschap 317.840 309.759

Kapitaal 68.913 68.913
Reserves 219.422 219.449
Resultaat 47.566 38.202
Impact op de reële waarde van geschatte mutatie-
rechten en -kosten bij de hypothetische vervreemding 
van vastgoedbeleggingen en van de waardering van 
projectontwikkelingen aan kostprijs

-19.031 -18.662

Wisselkoersverschillen 970 1.857
ii. minderheidsbelangen 441 441

VERPlicHTinGEn 424.735 353.250

i. langetermijnverplichtingen 254.450 219.118
Voorzieningen 1.495 1.486
Langlopende financiële schulden VII 236.163 202.445
Andere langlopende financiële verplichtingen V 6.679 3.911
Uitgestelde belastingverplichtingen 10.113 11.276
ii. Kortlopende verplichtingen 170.285 134.132
Kortlopende financiële schulden VII 153.638 120.151
Handelsschulden en andere kortlopende schulden 12.724 10.580
Andere kortlopende verplichtingen 1.159 1.640
Overlopende rekeningen passief 2.764 1.761

ToTAAl PAssiVA 743.016 663.450
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Verkort mutatieoverzicht 
van het geconsolideerd eigen vermogen

EUR (x 1.000)

Geplaatst  
kapitaal

Wettelijke  
reserves

Beschikb.  
reserves

Onbeschikb. 
reserves

Resultaat Impact* Wissel-
koers-

verschillen

Minder-
heids-

belangen

Totaal  
Eigen 

Vermogen

EiGEn VERmoGEn  
PER 31-12-2007 68.913 149 40.077 179.223 38.202 -18.662 1.857 441 310.200

Winst van het eerste  
halfjaar 2008 21.202 21.202

Toevoeging reserves  
boekjaar WDP CZ  
aan wettelijke reserves

43 -43 0

Overboeking van resultaat op  
portefeuille en bijhorende 
latente belastingen naar 
onbeschikbare reserves

-439 439 0

Impact op de reële waarde 
van geschatte mutatie-
rechten en -kosten bij de 
hypothetische vervreemding 
van vastgoedbeleggingen

369 -369 0

Uitkering saldo dividend 
2007 -12.232 -12.232

Wisselkoersverschillen -887 -887
Overige -2 -2

EiGEn VERmoGEn  
PER 30-06-2008 68.913 192 40.077 179.153 47.566 -19.031 970 441 318.281

*Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen (-).
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EUR (x 1.000)
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EUR (x 1.000)

Geplaatst  
kapitaal

Wettelijke  
reserves

Beschikb.  
reserves

Onbeschikb. 
reserves

Resultaat Impact* Wissel-
koers-

verschillen

Minder-
heids-

belangen

Totaal  
Eigen 

Vermogen

EiGEn VERmoGEn  
PER 31-12-2006 68.913 105 40.077 144.801 31.016 -11.743 1.757 0 274.926

Winst van het eerste  
halfjaar 2007 28.420 28.420

Overboeking van resultaat op  
portefeuille en bijhorende 
latente belastingen naar 
onbeschikbare reserves

11.246 -11.246 0

Impact op de reële waarde 
van geschatte mutatie-
rechten en -kosten bij de 
hypothetische vervreemding 
van vastgoedbeleggingen

591 -591 0

Uitkering saldo dividend 
2006 -7.076 -7.076

Wisselkoersverschillen -271 -271
Herclassificatie 210 469 -406 273

EiGEn VERmoGEn  
PER 30-06-2007 68.913 105 40.287 156.638 41.583 -12.334 1.080 0 296.273
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008 
Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht

30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

GElDmiDDElEn En KAsEQuiVAlEnTEn, oPEninGsBAlAns 9.015 3.020

nETToKAssTRomEn mET BETREKKinG ToT 
BEDRijfsAcTiViTEiTEn

22.674 6.980

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie 31.746 6.236
Winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten 26.545 31.044
 - Winst van het boekjaar 21.202 28.421
 - Rentelasten 6.339 3.367
 - Ontvangen rente -1.299 -799
 - Winstbelasting 303 55
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten -7.124 -15.736
 - Afschrijvingen 132 96
 - Waardeverminderingen -2 18
 - Toename/afname in voorzieningen 9 -23
 - Toename/afname in uitgestelde belastingen 0 125
 - Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  
   (inclusief latente belastingen) 439 -11.247

 - Operationele latente belastingen 60 174
 - Impact IAS 39 -7.761 -4.879
Toename/afname in werkkapitaal 12.324 -9.072
2. Kasstromen met betrekking tot andere bedrijfsactiviteiten -9.072 744
Ontvangen rente ingedeeld als bedrijfsactiviteiten 1.299 799
Betaalde/teruggestorte winstbelasting -303 -55
Verstrekking financiering aan joint venture  
WDP Development Roemenië -10.068 0

nETToKAssTRomEn mET BETREKKinG ToT 
inVEsTERinGsAcTiViTEiTEn

-78.016 -20.426

1. Aankopen -79.742 -23.380
Aankoop terreinen en gebouwen -76.319 -23.185
Aankoop overige materiële en immateriële vaste activa -3.423 -195
2. overdrachten 1.726 2.954
Verkoop terreinen en gebouwen (excl. meer- of minderwaarde) 1.726 2.954

nETToKAssTRomEn mET BETREKKinG ToT 
finAnciERinGsAcTiViTEiTEn

48.634 12.955

1. Toename van de financiële schulden 68.029 25.218
2. Afname van de financiële schulden -824 -1.820
3. Betaalde rente -6.339 -3.367
4. Betaalde dividenden -12.232 -7.076

nETToToEnAmE in GElDmiDDElEn En KAsEQuiVAlEnTEn -6.709 -491

GElDmiDDElEn En KAsEQuiVAlEnTEn, sloTBAlAns 2.306 2.529
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008 
Grondslagen voor de opstelling

De verkorte tussentijdse financiële staten voor 
het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2008 
zijn opgesteld op basis van grondslagen voor 
financiële verslaggeving in overeenstemming 
met IFRS en in overeenstemming met IAS 34 
‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals 
aanvaard door de Europese Unie.

In deze verkorte tussentijdse financiële staten 
worden dezelfde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en berekeningsmethodes  
gehanteerd als in de geconsolideerde staten 
per 31 december 2007.

De investeringen in zonnepanelen (opgenomen 
onder ‘Overige materiële vaste activa’) worden 
gewaardeerd conform IAS 16 ‘Materiële  
vaste activa’ waarbij na eerste opname het 
herwaarderingsmodel toegepast wordt en de 
zonnepanelen gewaardeerd worden aan reële 
waarde na aftrek van eventuele latere  
cumulatieve afschrijvingen.

Deze verkorte tussentijdse financiële staten zijn 
goedgekeurd voor publicatie door de Raad van 
Bestuur op 20 augustus 2008.

30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

GElDmiDDElEn En KAsEQuiVAlEnTEn, oPEninGsBAlAns 9.015 3.020

nETToKAssTRomEn mET BETREKKinG ToT 
BEDRijfsAcTiViTEiTEn

22.674 6.980

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie 31.746 6.236
Winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten 26.545 31.044
 - Winst van het boekjaar 21.202 28.421
 - Rentelasten 6.339 3.367
 - Ontvangen rente -1.299 -799
 - Winstbelasting 303 55
Aanpassingen voor niet-geldelijke posten -7.124 -15.736
 - Afschrijvingen 132 96
 - Waardeverminderingen -2 18
 - Toename/afname in voorzieningen 9 -23
 - Toename/afname in uitgestelde belastingen 0 125
 - Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen  
   (inclusief latente belastingen) 439 -11.247

 - Operationele latente belastingen 60 174
 - Impact IAS 39 -7.761 -4.879
Toename/afname in werkkapitaal 12.324 -9.072
2. Kasstromen met betrekking tot andere bedrijfsactiviteiten -9.072 744
Ontvangen rente ingedeeld als bedrijfsactiviteiten 1.299 799
Betaalde/teruggestorte winstbelasting -303 -55
Verstrekking financiering aan joint venture  
WDP Development Roemenië -10.068 0

nETToKAssTRomEn mET BETREKKinG ToT 
inVEsTERinGsAcTiViTEiTEn

-78.016 -20.426

1. Aankopen -79.742 -23.380
Aankoop terreinen en gebouwen -76.319 -23.185
Aankoop overige materiële en immateriële vaste activa -3.423 -195
2. overdrachten 1.726 2.954
Verkoop terreinen en gebouwen (excl. meer- of minderwaarde) 1.726 2.954

nETToKAssTRomEn mET BETREKKinG ToT 
finAnciERinGsAcTiViTEiTEn

48.634 12.955

1. Toename van de financiële schulden 68.029 25.218
2. Afname van de financiële schulden -824 -1.820
3. Betaalde rente -6.339 -3.367
4. Betaalde dividenden -12.232 -7.076

nETToToEnAmE in GElDmiDDElEn En KAsEQuiVAlEnTEn -6.709 -491

GElDmiDDElEn En KAsEQuiVAlEnTEn, sloTBAlAns 2.306 2.529
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008 
Winst- en verliesrekening per geografisch segment

nETToHuuRREsulTAAT 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

West-Europa 20.750 16.234
Centraal- en Oost-Europa 1.252 972

ToTAAl 22.002 17.206

VAsTGoEDBElEGGinGEn En PRojEcTonTWiKKElinGEn 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

West-Europa 633.935 434.351
Centraal- en Oost-Europa 54.761 29.669

ToTAAl 688.696 464.020

VARiATiE in DE REElE WAARDE VAn VAsTGoEDBElEGGinGEn 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

West-Europa -2.498 9.885
Centraal- en Oost-Europa 257 2.036

ToTAAl -2.241 11.921

oPERATionEEl VAsTGoED- En nETToREsulTAAT

Operationeel vastgoedresultaat* Nettoresultaat

30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007 
EUR (x 1.000)

30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

West-Europa 20.333 15.494 18.905 26.338
Centraal- en Oost-Europa 1.217 976 2.297 2.083

ToTAAl 21.550 16.470 21.202 28.421

*Exclusief beheerskosten vastgoed.
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nETToHuuRREsulTAAT 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

West-Europa 20.750 16.234
Centraal- en Oost-Europa 1.252 972

ToTAAl 22.002 17.206

VAsTGoEDBElEGGinGEn En PRojEcTonTWiKKElinGEn 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

West-Europa 633.935 434.351
Centraal- en Oost-Europa 54.761 29.669

ToTAAl 688.696 464.020

VARiATiE in DE REElE WAARDE VAn VAsTGoEDBElEGGinGEn 30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

West-Europa -2.498 9.885
Centraal- en Oost-Europa 257 2.036

ToTAAl -2.241 11.921

oPERATionEEl VAsTGoED- En nETToREsulTAAT

Operationeel vastgoedresultaat* Nettoresultaat

30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007 
EUR (x 1.000)

30-06-2008
EUR (x 1.000)

30-06-2007
EUR (x 1.000)

West-Europa 20.333 15.494 18.905 26.338
Centraal- en Oost-Europa 1.217 976 2.297 2.083

ToTAAl 21.550 16.470 21.202 28.421

*Exclusief beheerskosten vastgoed.

39



  

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Toelichtingen

i.  oVERzicHT ToEKomsTiGE HuuRoPBREnGsTEn 
 (WDP Als VERHuuRDER)

Boekjaar  
30-06-2008

EUR (x 1.000)

Boekjaar  
31-12-2007

EUR (x 1.000)

Hoogstens een jaar 41.466,82 40.254,02
Meer dan een jaar maar hoogstens 5 jaar 128.480,52 124.437,75
Meer dan 5 jaar 169.629,88 168.989,11

ToTAAl 339.577,22 333.680,88

Deze tabel bevat een overzicht van de toekomstige huurinkomsten overeenkomstig de lopende 
huurovereenkomsten. Deze zijn gebaseerd op de niet-geïndexeerde huurprijzen die zullen worden 
ontvangen tot en met de eerstvolgende opzegdatum zoals overeengekomen in de huurovereen-
komsten. 
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i.  oVERzicHT ToEKomsTiGE HuuRoPBREnGsTEn 
 (WDP Als VERHuuRDER)

Boekjaar  
30-06-2008

EUR (x 1.000)

Boekjaar  
31-12-2007

EUR (x 1.000)

Hoogstens een jaar 41.466,82 40.254,02
Meer dan een jaar maar hoogstens 5 jaar 128.480,52 124.437,75
Meer dan 5 jaar 169.629,88 168.989,11

ToTAAl 339.577,22 333.680,88

De variatie in de waardering van de vastgoedbeleggingen is te verklaren door een lichte stijging van de yields gedurende de  
eerste jaarhelft van 2008. Per 30-06-2008 bedroeg het gemiddeld brutohuurrendement 7,17% in vergelijking met 7,09%  
per 31-12-2007.

ii. VAsTGoEDBElEGGinGEn EUR (x 1.000) 

1e semester 2008 Boekjaar 31-12-2007

West-Europa Centraal-  
en Oost-  

Europa

Totaal West- 
Europa

Centraal-  
en Oost-  

Europa

Totaal

PER 01-01 538.914 31.880 570.794 392.341 21.601 413.942

Kapitaaluitgaven (externe leveranciers) 1.391 63 1.454 21.262 6.981 28.243
Activatie eigen personeel 190 12 202 326 7 333
Intercalaire rente 0 0 0 25 56 81
Nieuwe aankopen 21.155 0 21.155 1.011 0 1.011
Verwerving vastgoedbeleggingen via aandelentransacties 0 0 0 98.806 0 98.806
Overdrachten van/naar projectontwikkelingen 7.932 0 7.932 8.027 0 8.027
Vervreemdingen 0 0 0 -6.911 0 -6.911
Variatie in de reële waarde -997 -55 -1.052 24.027 3.235 27.262

PER 30-06/31-12 568.585 31.900 600.485 538.914 31.880 570.794

iii. PRojEcTonTWiKKElinGEn EUR (x 1.000) 

1e semester 2008 Boekjaar 31-12-2007

West-Europa Centraal-  
en Oost-  

Europa

Totaal West- 
Europa

Centraal-  
en Oost-  

Europa

Totaal

PER 01-01 33.471 9.838 43.309 15.684 0 15.684

Kapitaaluitgaven (externe leveranciers) 20.733 79 20.812 9.742 1.641 11.383
Activatie eigen personeel 181 0 181 251 0 251
Intercalaire rente* 613 416 1.029 479 242 721
Nieuwe aankopen 20.400 12.216 32.616 8.201 8.266 16.467
Verwerving vastgoedbeleggingen via aandelentransacties 0 0 0 6.673 0 6.673
Overdrachten van/naar projectontwikkelingen -7.932 0 -7.932 -8.027 0 -8.027
Vervreemdingen 0 0 0 0 0 0
Impairment (aanleg/terugname) -2.057 311 -1.746 468 -311 157
Overboeking naar overige materiële vaste activa -59 0 -59 0 0 0

PER 30-06/31-12 65.350 22.860 88.210 33.471 9.838 43.309

*De kapitalisatievoet bedraagt vanaf 31-12-2007 5,2% en vanaf 31-03-2008 5,3%.
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Toelichtingen (vervolg)

iV. TRAnsAcTiEs TussEn VERBonDEn onDERnEminGEn

Naast de bestuurdersvergoeding aangerekend door de zaakvoerder De Pauw NV aan WDP zijn  
er geen andere transacties tussen verbonden ondernemingen. Voor 2008 is deze vergoeding  
vastgesteld op 820 kEUR.
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forward interest Rate swap (iRs) rente-indekkingen 

Bedrag               
EUR

Aanvangsdatum Vervaldatum Resterende looptijd 
per 30-06-2008

Rentevoet Reële waarde               
EUR (x 1.000)

10.000.000 30/12/2005 31/12/2008  0,50 2,983% 100
15.000.000 15/03/2007 15/12/2009  1,46 3,730% 302
10.000.000 30/12/2005 31/12/2010  2,50 3,160% 459
10.000.000 29/12/2006 31/12/2010  2,50 3,850% 295
10.000.000 30/06/2008 30/06/2011  3,00 3,690% 389
10.000.000 30/06/2008 30/12/2011  3,50 4,450% 190
10.000.000 30/06/2008 29/06/2012  4,00 3,770% 448
10.000.000 15/06/2007 17/12/2012  4,46 4,005% 389
15.000.000 30/12/2005 31/12/2012  4,50 3,350% 983
15.000.000 30/05/2008 31/05/2013  4,92 4,170% 528
15.000.000 30/09/2008 30/09/2013  0,00 4,650% 176
5.000.000 30/12/2005 31/12/2013  5,50 3,390% 368

10.000.000 30/12/2005 31/12/2013  5,50 3,390% 736
20.000.000 30/04/2008 30/04/2014  5,83 3,750% 1.224
10.000.000 30/06/2009 30/06/2014  0,00 4,470% 154
15.000.000 28/09/2007 30/09/2014  6,25 4,550% 264

5.000.000 29/12/2006 31/12/2014  6,50 4,110% 213
5.000.000 29/12/2006 31/12/2014  6,50 4,050% 230

20.000.000 31/03/2008 31/03/2015  6,75 4,525% 390
20.000.000 30/12/2005 31/12/2015  7,50 3,190% 2.102
10.000.000 30/09/2009 30/09/2016  0,00 4,480% 172
10.000.000 15/12/2006 15/12/2016  8,46 3,883% 690
10.000.000 31/12/2008 30/12/2016  0,00 4,535% 195
10.000.000 30/03/2007 31/03/2017  8,75 3,600% 894
10.000.000 31/03/2009 31/03/2017  0,00 4,500% 207
20.000.000 30/09/2008 29/09/2017  0,00 4,560% 414
15.000.000 31/12/2007 29/12/2017  9,50 4,160% 792
10.000.000 11/01/2008 11/01/2018  9,53 3,450% 1.082
10.500.000 10/06/2008 11/06/2018  9,95 3,750% 944
10.500.000 17/06/2008 18/06/2018  9,97 3,440% 1.201
20.000.000 30/06/2008 29/06/2018  10,00 4,570% 453
10.000.000 30/06/2008 29/06/2018  10,00 4,250% 482

5.000.000 29/12/2006 31/12/2018  10,50 4,260% 249
5.000.000 29/12/2006 31/12/2018  10,50 4,175% 284

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Toelichtingen (vervolg)

V. finAnciElE VAsTE AcTiVA En AnDERE lAnGloPEnDE  
 finAnciElE VERPlicHTinGEn

30-06-2008
EUR (x 1.000)

31-12-2007
EUR (x 1.000)

finAnciElE VAsTE AcTiVA 32.188 9.599

Vorderingen IRS'en > 1 jaar 22.120 9.599
Langlopende vordering m.b.t. joint venture  
WDP Development Roemenië 10.068 0

AnDERE lAnGloPEnDE finAnciElE VERPlicHTinGEn 6.679 3.911

Schulden IRS’en > 1 jaar 6.679 3.911
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forward interest Rate swap (iRs) rente-indekkingen 

Bedrag               
EUR

Aanvangsdatum Vervaldatum Resterende looptijd 
per 30-06-2008

Rentevoet Reële waarde               
EUR (x 1.000)

10.000.000 30/12/2005 31/12/2008  0,50 2,983% 100
15.000.000 15/03/2007 15/12/2009  1,46 3,730% 302
10.000.000 30/12/2005 31/12/2010  2,50 3,160% 459
10.000.000 29/12/2006 31/12/2010  2,50 3,850% 295
10.000.000 30/06/2008 30/06/2011  3,00 3,690% 389
10.000.000 30/06/2008 30/12/2011  3,50 4,450% 190
10.000.000 30/06/2008 29/06/2012  4,00 3,770% 448
10.000.000 15/06/2007 17/12/2012  4,46 4,005% 389
15.000.000 30/12/2005 31/12/2012  4,50 3,350% 983
15.000.000 30/05/2008 31/05/2013  4,92 4,170% 528
15.000.000 30/09/2008 30/09/2013  0,00 4,650% 176

5.000.000 30/12/2005 31/12/2013  5,50 3,390% 368
10.000.000 30/12/2005 31/12/2013  5,50 3,390% 736
20.000.000 30/04/2008 30/04/2014  5,83 3,750% 1.224
10.000.000 30/06/2009 30/06/2014  0,00 4,470% 154
15.000.000 28/09/2007 30/09/2014  6,25 4,550% 264

5.000.000 29/12/2006 31/12/2014  6,50 4,110% 213
5.000.000 29/12/2006 31/12/2014  6,50 4,050% 230

20.000.000 31/03/2008 31/03/2015  6,75 4,525% 390
20.000.000 30/12/2005 31/12/2015  7,50 3,190% 2.102
10.000.000 30/09/2009 30/09/2016  0,00 4,480% 172
10.000.000 15/12/2006 15/12/2016  8,46 3,883% 690
10.000.000 31/12/2008 30/12/2016  0,00 4,535% 195
10.000.000 30/03/2007 31/03/2017  8,75 3,600% 894
10.000.000 31/03/2009 31/03/2017  0,00 4,500% 207
20.000.000 30/09/2008 29/09/2017  0,00 4,560% 414
15.000.000 31/12/2007 29/12/2017  9,50 4,160% 792
10.000.000 11/01/2008 11/01/2018  9,53 3,450% 1.082
10.500.000 10/06/2008 11/06/2018  9,95 3,750% 944
10.500.000 17/06/2008 18/06/2018  9,97 3,440% 1.201
20.000.000 30/06/2008 29/06/2018  10,00 4,570% 453
10.000.000 30/06/2008 29/06/2018  10,00 4,250% 482

5.000.000 29/12/2006 31/12/2018  10,50 4,260% 249
5.000.000 29/12/2006 31/12/2018  10,50 4,175% 284

flooR Ki rente-indekkingen

Bedrag               
 EUR

Aanvangsdatum Vervaldatum Resterende looptijd 
per 30-06-2008

Rentevoet Reële waarde               
EUR (x 1.000)

10.000.000 31/12/2008 31/12/2018 0,00 4,500% -259

sWoPT rente-indekkingen

Bedrag               
 EUR

Aanvangsdatum Vervaldatum Resterende looptijd 
per 30-06-2008

Rentevoet Reële waarde               
EUR (x 1.000)

10.000.000 30/06/2007 30/12/2011 3,50 4,450% -113
20.000.000 30/04/2008 30/04/2014 5,83 3,750% -1.200
10.000.000 30/03/2007 31/03/2017 8,75 3,600% -929
15.000.000 31/12/2007 31/12/2017 9,50 4,160% -793
10.000.000 11/01/2008 11/01/2018 9,53 3,450% -1.129
10.500.000 10/06/2008 11/06/2018 9,95 3,750% -1.033
10.500.000 17/06/2008 18/06/2018 9,97 3,440% -1.223

Bedrag               
EUR

Aanvangsdatum Vervaldatum Resterende looptijd 
per 30-06-2008

Rentevoet Reële waarde               
EUR (x 1.000)

10.000.000 31/12/2009 31/12/2019  0,00 4,640% 136
8.563.125 05/12/2005 01/12/2020  12,42 3,480% 705
5.708.750 05/12/2005 01/12/2020  12,42 3,480% 460

24.424.615 05/12/2005 01/12/2020  12,42 3,480% 2.081
8.688.938 05/12/2005 01/12/2020  12,42 3,480% 713

cAP Ko rente-indekkingen

Bedrag               
 EUR

Aanvangsdatum Vervaldatum Resterende looptijd 
per 30-06-2008

Rentevoet Reële waarde               
EUR (x 1.000)

10.000.000 31/12/2008 31/12/2018 0,00 4,500% 126

Boekjaar  
30-06-2008

EUR (x 1.000)

Boekjaar  
30-06-2007

EUR (x 1.000)

Reële waarde op balansdatum 15.542 7.902
impact wijziging reële waarde in resultaat 7.885 4.879
Opbrengsten 13.757 6.801
Kosten -5.872 -1.922

Op 30-06-2008 heeft WDP zijn huidige en toekomstige financiële verplichtingen ingedekt voor  
bijna 455 miljoen EUR, voornamelijk door het afsluiten van Interest Rate Swaps (IRS) contracten.  
Enkel rekening houdend met de contracten die reeds zijn ingegaan op 30-06-2008, betekent dit  
dat ongeveer 79% van de financiële schulden zijn ingedekt tegen een vaste intrestvoet.   
  
Deze contracten worden op balansdatum gewaardeerd tegen reële waarde.  
Deze informatie wordt ontvangen van de verschillende financiële instellingen. 

V. finAnciElE VAsTE AcTiVA En AnDERE lAnGloPEnDE  
 finAnciElE VERPlicHTinGEn

30-06-2008
EUR (x 1.000)

31-12-2007
EUR (x 1.000)

finAnciElE VAsTE AcTiVA 32.188 9.599

Vorderingen IRS'en > 1 jaar 22.120 9.599
Langlopende vordering m.b.t. joint venture  
WDP Development Roemenië 10.068 0

AnDERE lAnGloPEnDE finAnciElE VERPlicHTinGEn 6.679 3.911

Schulden IRS’en > 1 jaar 6.679 3.911

45



Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Toelichtingen (vervolg)

Vi. BElAsTinGVoRDERinGEn En AnDERE VloTTEnDE AcTiVA 30-06-2008
EUR (x 1.000)

31-12-2007
EUR (x 1.000)

Belastingen 1.936 1.592
Vorderingen op kopers vastgoed 150 8.517
Vorderingen IRS'en 100 1.969
Voorschot op aankoop onroerend goed 477 464
Andere 733 837

ToTAAl 3.396 13.379

Vii. oVERzicHT finAnciElE scHulDEn EUR (x 1.000)

Vervaldatum Openstaand
saldo  

30-06-2008

Looptijd 
< 1 jaar

Looptijd
1-5 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

Commercial paper

Eerstverv. CP 
04/07/2008 - 

Laatstverv. CP 
30/09/2008

135.855 135.855

Roll-over 31/12/2014 10.000 10.000
30/09/2015 25.000 25.000
01/07/2017 25.000 25.000
30/09/2017 25.000 25.000

Full revolving 31/08/2014 25.000 25.000
30/09/2016 25.000 25.000
30/10/2016 25.000 25.000

Leasingschulden 30/06/2014 2.041 224 1.128 689
28/05/2015 1.861 224 1.059 578
30/06/2015 3.674 476 2.097 1.101
01/12/2020 22.755 1.294 6.188 15.273

Termijnkrediet 01/12/2020 24.425 1.466 8.471 14.488
Investeringskrediet 30/05/2013 15.000 15.000
Straight loans 31/12/2008 12.730 12.730
Langlopende schuld m.b.t.  
joint venture WDP Development 
Roemenië

6.747 6.747

Overige 2.678 2.678
Investeringskrediet 15/10/2014 2.035 313 1.253 469

ToTAAl 389.801 155.260 35.196 199.345
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Vi. BElAsTinGVoRDERinGEn En AnDERE VloTTEnDE AcTiVA 30-06-2008
EUR (x 1.000)

31-12-2007
EUR (x 1.000)

Belastingen 1.936 1.592
Vorderingen op kopers vastgoed 150 8.517
Vorderingen IRS'en 100 1.969
Voorschot op aankoop onroerend goed 477 464
Andere 733 837

ToTAAl 3.396 13.379

Viii. niET in DE BAlAns oPGEnomEn REcHTEn En VERPlicHTinGEn   

- Verbintenis ten gunste van Dexia, KBC en Fortis Bank om de vaste activa in België  
niet te belasten met hypotheken of volmachten daartoe (negative pledge). 

- Uitstaande financiële zekerheden ten belope van 1,694 miljoen EUR ten gunste van OVAM.

- In 2003 heeft WDP met betrekking tot een magazijn en bijhorende terreinen, gelegen te  
Sint-Jans-Molenbeek, Delaunoystraat 34-36 een optie tot aankoop verleend ten bedrage van 
100.000 EUR aan de VZW Ligue d’Entraide Islamique voor een verwervingsprijs van 750.000 
EUR. De optie verviel oorspronkelijk per 30-06-2005. Er werd besloten de optie onbepaald te 
verlengen (in afwachting van het verkrijgen van de nodige milieu-attesten). Bij uitoefening van de 
optie door de koper zal de betaalde som van 100.000 EUR als voorschot ten overstaan van de 
verwervingsprijs verrekend worden. 

ix. fEiTEn nA BAlAnsDATum   

- In het kader van het stategische groeiplan van WDP werd in juli 2008 de portefeuille van 
Nederland vergroot met de aankoop van twee projecten nl. Veghel en Raamdonksveer voor  
39 miljoen EUR. Deze zullen gefinancieerd worden door een roll-over krediet van 35 miljoen EUR  
waardoor de schuldgraad (dividend onder eigen vermogen) zal toenemen van 54,33 naar 
56,38%.

- Naast bovenstaande aankoop werd de aankoopakte van het 15.000 m² grote terrein  
te Aarschot begin juli 2008 verleden. Per 30-06-2008 werd de grond, met een aankoopprijs  
van 1,3 miljoen EUR, nog niet opgenomen in de portefeuille. 

- Voor meer info over de vermelde aankopen, zie ook de persberichten op www.wdp.be. 

Vii. oVERzicHT finAnciElE scHulDEn EUR (x 1.000)

Vervaldatum Openstaand
saldo  

30-06-2008

Looptijd 
< 1 jaar

Looptijd
1-5 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

Commercial paper

Eerstverv. CP 
04/07/2008 - 

Laatstverv. CP 
30/09/2008

135.855 135.855

Roll-over 31/12/2014 10.000 10.000
30/09/2015 25.000 25.000
01/07/2017 25.000 25.000
30/09/2017 25.000 25.000

Full revolving 31/08/2014 25.000 25.000
30/09/2016 25.000 25.000
30/10/2016 25.000 25.000

Leasingschulden 30/06/2014 2.041 224 1.128 689
28/05/2015 1.861 224 1.059 578
30/06/2015 3.674 476 2.097 1.101
01/12/2020 22.755 1.294 6.188 15.273

Termijnkrediet 01/12/2020 24.425 1.466 8.471 14.488
Investeringskrediet 30/05/2013 15.000 15.000
Straight loans 31/12/2008 12.730 12.730
Langlopende schuld m.b.t.  
joint venture WDP Development 
Roemenië

6.747 6.747

Overige 2.678 2.678
Investeringskrediet 15/10/2014 2.035 313 1.253 469

ToTAAl 389.801 155.260 35.196 199.345
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Verslag van het beperkte nazicht van de geconsolideerde halfjaarcijfers  
voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2008 

Aan de Raad van Bestuur

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde verkorte balans, 
verkorte winst- en verliesrekening, verkort kasstroomoverzicht, verkort mutatieoverzicht van het 
eigen vermogen en selectieve toelichtingen (gezamenlijk de ‘tussentijdse financiële informatie’)  
van WAREHOUSES DE PAUW COMM. VA (‘de vennootschap’) en haar dochterondernemingen 
(samen ‘de Groep’) voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2008. 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van deze  
tussentijdse financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen op  
deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht.

De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de International 
Accounting Standard IAS 34, ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals aanvaard door de E.U.

Ons beperkt nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig de in 
België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkt nazicht zoals uitgevaardigd door het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de 
financiële informatie met het management en analytisch onderzoek en andere ontledingen van de 
tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële data. Een beperkt nazicht is minder 
diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming 
met de algemeen aanvaarde controlenormen i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening zoals  
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Dienovereenkomstig verstrekken wij geen  
controleverslag.

Op basis van ons beperkt nazicht, kwamen er geen elementen of feiten aan onze aandacht welke 
ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op  
30 juni 2008 niet is opgesteld overeenkomstig IAS 34, ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals 
aanvaard door de E.U.

Diegem, 21 augustus 2008

De commissaris

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Verslag van de commissaris
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Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 
over het eerste semester 2008
Verklaring van het management  

Overeenkomstig artikel 13 §2 van het KB van 14 november 2007, verklaart De Pauw NV,  
zaakvoerder en vast vertegenwoordigd door Tony De Pauw, dat bij zijn weten,

- de verkorte tussentijdse financiële staten, opgesteld op basis van grondslagen voor financiële 
verslaggeving in overeenstemming met IFRS en in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse 
Financiële Verslaggeving’ zoals aanvaard door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van 
het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Warehouses De Pauw en de 
in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

- het tussentijds jaarverslag een getrouwe uiteenzetting geeft van de voornaamste gebeurtenissen 
die zich tijdens de eerste zes maanden van het lopende boekjaar voordeden, hun invloed op de 
verkorte financiële staten, de belangijkste risicofactoren en onzekerheden ten aanzien van de nog 
komende maanden van het boekjaar, evenals de voornaamste transacties tussen de verbonden 
partijen en hun eventuele uitwerking op de verkorte financiële overzichten indien deze transacties 
een significante betekenis vertegenwoordigen en niet werden afgesloten onder normale  
marktvoorwaarden. 

49



WDP Comm. VA Blakenberg 15  B-1861 Wolvertem  
tel: +32 (0)52 338 400  fax: +32 (0)52 373 405  info@wdp.be  www.wdp.be
ondernemingsnummer: 0417.199.869


