Postbus 43, 3350 AA Papendrecht
Telefoon 078 6969 000, telefax 078 6969 555

Boskalis: recordjaar 2008
Papendrecht, 18 maart 2009
Hoofdpunten 2008
Nettowinst stijgt tot 249,1 miljoen
Nettowinst exclusief bijzondere posten stijgt met 15% tot
Recordomzet 2,1 miljard: +12%
Orderportefeuille blijft op hoog niveau: 3,4 miljard
Winst per aandeel 2,90; dividend per aandeel 1,19

235,7 miljoen

Vooruitzichten 2009
Goed en breed gevulde orderportefeuille biedt solide basis
Resultaat 2009 naar verwachting lager dan recordniveau 2008
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft over 2008 zijn nettowinst zien toenemen tot
249,1 miljoen (2007: 204,4 miljoen). Exclusief bijzondere posten steeg de nettowinst met
15% tot 235,7 miljoen. De omzet van 2,1 miljard was 12% hoger dan in 2007
( 1,9 miljard) en was breed gespreid, zowel geografisch als over alle marktsegmenten.
De nettowinst werd door drie bijzondere posten van per saldo 13,4 miljoen positief
beïnvloed:
een eenmalige bate van 92,1 miljoen uit de afwikkeling van de verzekeringsclaim
van de W.D. Fairway,
een bijzondere waardevermindering van 35,3 miljoen van het aandelenbelang in
Smit Internationale N.V. en
een negatief hedgeresultaat van 43,5 miljoen.
Boskalis verwierf in 2008 nieuwe opdrachten voor een bedrag van 2,3 miljard. Daarnaast is
de portefeuille opgeschoond voor projecten waarvan de verwachting is dat deze niet dan wel
met een grote vertraging zullen worden uitgevoerd. Daarbij werd er voor circa 450 miljoen
aan omzet uit het orderboek verwijderd, waaronder al het werk in Dubai. Ondanks deze
aanpassing, de hoge omzet in 2008 en de stagnerende economie kwam het orderboek uit op
een hoog niveau van 3,4 miljard.
Peter Berdowski, CEO:
2008 is het beste jaar in onze historie geworden, met recordomzet en recordwinst. We
hebben de vruchten kunnen plukken van ons beleid in de voorgaande jaren. 2008 was
echter ook een jaar met twee gezichten. Een jaar met een eerste helft die werd gekenmerkt
door uitbundige marktgroei. In het laatste kwartaal van 2008 is het economisch wereldtoneel,
en daarmee het landschap voor de baggerindustrie, ingrijpend gewijzigd. Positief bij deze
ontwikkelingen is dat wij onze orderportefeuille goed en breed hebben gevuld, waarmee we
onze schepen voor 2009 en zelfs al voor een deel van 2010 behoorlijk hebben bezet.
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Marktontwikkelingen
De mondiale markt voor baggeren en maritieme infrastructuur wordt gedreven door factoren
zoals groei van de wereldhandel, wereldbevolking, energieconsumptie en de gevolgen van
klimaatveranderingen. De afgelopen jaren hebben al deze factoren een periode van
onstuimige groei gekend.
Deze groeitrend zette zich door in de eerste helft van 2008. De olieprijs steeg tot ongekende
hoogte en ook de prijzen van ijzererts en andere grondstoffen stegen fors door. Een
groeiende vraag naar energie en grondstoffen stuwde de behoefte aan baggerprojecten voor
de olie- en gasindustrie en de ontwikkeling van nieuwe havens.
Deze positieve marktomstandigheden zijn in het laatste kwartaal van 2008 ingrijpend
gewijzigd. Hoewel de structurele groeifactoren voor de lange termijn onverminderd positief
zijn voor baggeren en maritieme infrastructuur, is er voor de korte termijn veel veranderd. De
olieprijs is fors gedaald, de vraag naar grondstoffen is flink ingezakt en ook de wereldhandel
stagneert. Dit alles heeft effect op de vraag naar onze producten en diensten.

Vooruitzichten
Na jaren van uitbundige groei volgt nu een periode van stagnatie. Boskalis gaat deze periode
in met een goed en breed gevulde orderportefeuille waarmee de schepen voor 2009 en zelfs
al voor een deel van 2010 behoorlijk zijn bezet. Daarmee heeft Boskalis de tijd en flexibiliteit
om de organisatie proactief aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden. In dat
kader wordt gekeken naar het uit de vaart nemen van oudere schepen en het aanscherpen
van de gehele kostenstructuur.
De financiële positie van Boskalis is zeer solide en naar verwachting zullen de geplande
investeringen voor de komende jaren, van circa 200-250 miljoen per jaar, merendeels uit
de eigen kasmiddelen kunnen worden betaald.
Vanwege het projectmatige karakter van ons werk wordt voor het aankomende jaar, evenals
in voorgaande jaren, nu nog geen kwantitatieve prognose afgegeven. Wel wordt er vanuit
gegaan dat het resultaat over 2009 naar verwachting lager zal zijn dan het recordniveau van
2008.

Dividendbeleid
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot
50% van het nettoresultaat uit de gewone bedrijfsvoering als dividend, waarbij gestreefd
wordt naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het
dividend wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen
van de aandeelhouders.
In het licht van de huidige economische omstandigheden wordt voor de komende jaren
voorkeur gegeven aan (gedeeltelijke) uitkering van dividend in aandelen. In dat kader zal aan
de op 14 mei 2009 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden
voorgesteld om een dividend uit te keren van 1,19 per aandeel in de vorm van gewone
aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen
ontvangen. Het dividend zal vanaf 10 juni 2009 betaalbaar zijn.
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Kerncijfers (in miljoenen euro s)
Omzet
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat excl. bijzondere
posten
Nettowinst
Nettowinst excl. bijzondere posten
EBITDA
EBITDA excl. bijzondere posten
Dividend per aandeel (in euro s)

2008
2.094
339,1
285,5

2007
1.869
245,5
245,5

249,1
235,7
454,6
401,0
1,19

204,4
204,4
348,1
348,1
1,19

31 december 2008
3.354
34,0%

Orderportefeuille
Solvabiliteit

31 december 2007
3.562
35,3%

Financiële agenda 2009

half april
14 mei
14 mei
18 mei
20 mei
2 juni
5 juni
10 juni
21 augustus

Publicatie jaarverslag 2008
Trading update eerste kwartaal 2009
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Aandeel noteert ex-dividend
Recorddatum voor dividendgerechtigheid (na sluiting beurs)
Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur - contanten of in
aandelen
Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van
gemiddelde beurskoersen op 3, 4 en 5 juni (na sluiting beurs)
Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
Publicatie halfjaarcijfers 2009

Voor meer details en toelichting zie de volgende pagina s.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied
van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en
innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en
rivierdelta s met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water
en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt
de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten.
Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in
offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer
dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn
aandeel in partnerships) circa 10.000 medewerkers in dienst.
Voor nadere inlichtingen:
Martijn Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon:
078 69 69 822 / 06 200 10 232
Telefax:
078 69 69 020
E-mail:
m.l.schuttevaer@boskalis.nl
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.com
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Operationele en financiële ontwikkelingen
alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld

Netto-omzet naar markten

2008

2007

Thuismarkten in Europa
Thuismarkten buiten Europa
Internationale projecten
Specialistische nichediensten
Totaal Baggeren & Grondverzet

417
91
1.068
244
1.820

445
55
942
187
1.629

214
60

188
52

Groep

2.094

1.869

Netto-omzet naar geografische
gebieden

2008

2007

251
423
314
719
212
175

240
340
224
788
145
132

2.094

1.869

31-dec-08

31-dec-07

1.055
62
1.171
136
2.424

543
76
1.954
121
2.694

685
245

649
219

3.354

3.562

Maritieme Infrastructuur
Maritieme & Terminaldiensten

Nederland
Rest van Europa
Australië / Azië
Midden-Oosten
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Groep

Orderportefeuille naar markten
Thuismarkten in Europa
Thuismarkten buiten Europa
Internationale projecten
Specialistische nichediensten
Totaal Baggeren & Grondverzet
Maritieme Infrastructuur
Maritieme & Terminaldiensten
Groep
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Omzet
De omzet steeg in het verslagjaar tot 2,1 miljard (2007: 1,9 miljard). De stijging van 12%
was evenwichtig verspreid over de productsegmenten Baggeren & Grondverzet, Maritieme
Infrastructuur en Maritieme & Terminaldiensten. Tevens was de omzet geografisch breed
gespreid en groeide in zowel bestaande als nieuwe markten.
Baggeren & Grondverzet Thuismarkten
De omzet op de thuismarkten bedroeg 508 miljoen (2007:

500 miljoen).

Nederland, Noordwest-Europa (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nordic landen), Nigeria en
Mexico zijn de thuismarkten waar Boskalis in 2008 actief was. Ruim 24% van de totale
Boskalis-omzet kwam in 2008 uit de thuismarkten.
De omzet op de Europese thuismarkten bedroeg 417 miljoen (2007: 445 miljoen). De
omzetontwikkeling van de diverse Europese thuismarktlanden was onderling vergelijkbaar.
Buiten Europa steeg de thuismarktomzet met 65% tot 91 miljoen (2007: 55 miljoen).
Deze sterke groei werd in zowel de Nigeriaanse als de Mexicaanse thuismarkt gerealiseerd.
In november 2008 maakte Boskalis bekend dat het de resterende aandelen van de
Mexicaanse deelneming Dragamex heeft verkregen. Vanaf medio november wordt de
volledige omzet uit Mexico meegeconsolideerd.
Baggeren & Grondverzet Internationale projectenmarkt
Op de internationale projectenmarkt steeg de baggeromzet met 13% tot 1.068 miljoen
(2007: 942 miljoen). Deze stijging was breed verspreid met onder meer projecten in
Australië, het Midden-Oosten, West-Afrika en Zuid-Amerika.
Baggeren & Grondverzet Specialistische nichediensten
De omzet van de specialistische diensten steeg met 30% tot 244 miljoen (2007:
187 miljoen). Binnen dit segment draaiden de offshore grondverzetactiviteiten voor de olieen gasindustrie goed met onder andere energieprojecten in het Midden-Oosten, Rusland en
India, alsmede steenstortactiviteiten voor olie- en gaspijpleidingen elders in de wereld.
Maritieme Infrastructuur
De omzet uit maritieme infrastructuur, die vooral op industriële en infrastructuurgerelateerde
projecten in het Midden-Oosten wordt behaald met de deelneming in Archirodon (40%aandeel), nam toe tot 214 miljoen (2007: 188 miljoen).
Maritieme & Terminaldiensten
De omzet van de energiegedreven activiteiten van Lamnalco groeide met 15%, mede
gedreven door de vraag naar LNG-terminaldiensten. Het 50%-aandeel van Boskalis in de
omzet bedroeg 60 miljoen (2007: 52 miljoen).

Orderportefeuille
De orderontvangst in 2008 ( 2,3 miljard) betrof vele projecten, breed gespreid over de
wereld en over de verschillende marktsegmenten. Projecten waarvan de verwachting is dat
deze niet of met een grote vertraging zullen worden uitgevoerd, waaronder al het werk in
Dubai, zijn uit de orderportefeuille verwijderd. De portefeuille werd voor circa 450 miljoen
opgeschoond en kwam daarmee uit op 3.354 miljoen (ultimo 2007: 3.562 miljoen).
De omvang van de orderportefeuille steeg in het bijzonder in de thuismarkten (+81%) en bij
de olie- en gasgerelateerde activiteiten van Lamnalco (+12%).
Opmerkelijke nieuwe opdrachten waren onder andere de Tweede Maasvlakte, de uitbreiding
van de haven van Felixstowe, de havenontwikkeling van Pipavav in India en de ontwikkeling
van de kolenhaven Newcastle in Australië.
Persbericht Koninklijke Boskalis Westminster nv

Pagina 5 van 13

De orderportefeuille van Archirodon (productsegment Maritieme Infrastructuur) stabiliseerde
zich in 2008. Het 40% Boskalis-aandeel in de orderportefeuille steeg tot 685 miljoen, vooral
onder invloed van een sterkere US dollarkoers (ultimo 2007: 649 miljoen).
De werkvoorraad groeide ook bij Lamnalco (productsegment Maritieme & Terminaldiensten),
dat langetermijncontracten uitvoert voor de olie- en gasindustrie. Het 50% Boskalis-aandeel
in de orderportefeuille steeg met 12% tot 245 miljoen (2007: 219 miljoen). Lamnalco
verwierf vooral nieuwe contracten in West-Afrika en het Midden-Oosten.

Resultaten
De nettowinst steeg tot 249,1 miljoen (2007: 204,4 miljoen).
Exclusief bijzondere posten steeg de nettowinst met 15% tot 235,7 miljoen. Het positieve
effect van per saldo 13,4 miljoen na belasting aan bijzondere posten bestaat uit een drietal
elementen.
De nettowinst is voor 92,1 miljoen (voor belastingen: 97,1 miljoen) positief
beïnvloed door de eenmalige bate uit de afwikkeling van de verzekeringsclaim van de
W.D. Fairway.
Daarnaast is een bijzondere waardevermindering van 35,3 miljoen verantwoord op
het aandelenbelang in Smit Internationale N.V. Deze afwaardering wordt verantwoord
onder resultaat uit geassocieerde deelnemingen waar tevens ons aandeel in het
resultaat Smit in 2008 ( 5,6 miljoen) is opgenomen.
Tevens ontstond als gevolg van de onzekerheden rondom het project Port Rashid in
Dubai een negatief resultaat van 43,5 miljoen op de mark-to-market herwaardering
van de hedges. De valuta- en brandstofkostenrisico s voor dit project zijn bij de
opdrachtverkrijging, conform het vigerende risicobeleid, geheel afgedekt door middel
van valuta-termijncontracten en door fuel hedges. Deze financiële instrumenten
worden uitsluitend gebruikt indien er ook sprake is van een onderliggend contract.
Het stilleggen van dit project leidde ertoe dat de af te nemen volumes van
bijvoorbeeld brandstof niet meer correspondeerden met het onderliggende
hedgecontract. In het geval van een dergelijke mismatch kan hedge accounting niet
worden toegepast en komt het resultaat uit de mark-to-market herwaardering direct
ten laste van het operationele resultaat.
Het groepsresultaat vóór resultaat geassocieerde deelnemingen, afschrijving, rente en
belastingen (EBITDA) en exclusief de bijzondere posten steeg met 15% tot 401,0 miljoen
(2007: 348,1 miljoen).
Het bedrijfsresultaat (EBIT) van
opgebouwd:

285,5 miljoen exclusief de bijzondere posten is als volgt

Segmentresultaten (in miljoenen euro s)
Baggeren & Grondverzet
Maritieme Infrastructuur
Maritieme & Terminaldiensten
Niet-gealloceerde groepskosten
EBIT exclusief bijzondere posten

2008
264,5
17,8
11,6
-8,4
285,5

2007
226,6
15,9
10,8
-7,8
245,5

Baggeren & Grondverzet
Het resultaat van het productsegment Baggeren & Grondverzet steeg tot 264,5 miljoen
(2007: 226,6 miljoen). Inclusief bijzondere posten (bate uit de verzekeringsclaim en het
negatief hedgeresultaat) bedraagt het resultaat 318,1 miljoen.
De stijging was vooral het gevolg van de onderliggende omzetgroei en de goede
operationele marges.
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De hogere omzet werd behaald met een zeer stevige materieelbezetting. De gemiddelde
bezetting van de hoppervloot bereikte een historisch hoog niveau van 45 weken (2007: 44
weken).
Eind 2007 is additionele cuttercapaciteit toegevoegd met de ingebruikname van de Phoenix
jumbocutter. Desalniettemin steeg de bezetting van de uitgebreide cuttervloot tot 34 weken,
ten opzichte van 33 weken in 2007.
Maritieme Infrastructuur
Het resultaat van het productsegment Maritieme Infrastructuur (40% belang in Archirodon)
steeg tot 17,8 miljoen (2007: 15,9 miljoen). Deze stijging is in lijn met de
omzetontwikkeling en was mede onder invloed van een sterkere US dollar. De verzwakte
constructiemarkt in het Midden-Oosten heeft voor Archirodon in de laatste maanden van
2008 nauwelijks gevolgen gehad. De activiteiten van Archirodon betreffen vooral
infrastructuur-gerelateerde projecten.
Maritieme & Terminaldiensten
Het resultaat van dit productsegment (50% belang in Lamnalco) groeide verder tot 11,6
miljoen (2007: 10,8 miljoen). De resultaatontwikkeling bleef in de tweede helft van het jaar
achter bij de omzetgroei als gevolg van een aantal incidentele kostenposten.

Overige
De afschrijvingen bedroegen 110,2 miljoen (2007: 102,5 miljoen). De stijging werd met
name veroorzaakt door hogere afschrijvingen op projectgebonden materieel.
Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen daalde onder invloed van de bijzondere
waardevermindering van 35,3 miljoen tot minus 28,6 miljoen (2007: 7,5 miljoen).
Gecorrigeerd hiervoor bedroeg het resultaat uit geassocieerde deelnemingen 6,7 miljoen.
De belastinglast steeg tot 60,9 miljoen (2007: 43,3 miljoen). De belastingdruk steeg tot
19,6%, vooral ten gevolge van de niet aftrekbare bijzondere lasten. De belastingdruk in 2007
bedroeg 17,3%, vooral door het effect van de gunstige afwikkeling van enkele buitenlandse
belastingaangiften.
Over 2008 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen 30,6% (2007: 29,5%).

Investeringen en balans
De netto-investeringen in materieel beliepen 216 miljoen. Exclusief het effect van de W.D.
Fairway bedroegen de netto-investeringen 277 miljoen. Belangrijke investeringen betroffen
vooral de bouw van een nieuw valpijpschip, termijnbetalingen voor de 5.600m3 en 12.000m3
hoppers en de tussensectie voor de verlenging van de jumbohopper Queen of the
Netherlands. Daarnaast is er vooral in het Midden-Oosten en bij Archirodon en Lamnalco
geïnvesteerd in projectgerelateerd materieel.
De investeringsverplichtingen per 31 december 2008 zijn ten opzichtte van eind 2007 licht
afgenomen tot 349 miljoen.
De cashflow steeg tot

365,6 miljoen (2007:

309,6 miljoen).

Per saldo namen de liquiditeiten in 2008 toe tot 408 miljoen (ultimo 2007: 352 miljoen).
Hiervan was 251 miljoen vrij beschikbaar (ultimo 2007: 198 miljoen) en bevond
157 miljoen zich bij deelnemingen en werken die in combinatie met derden worden
uitgevoerd (ultimo 2007: 154 miljoen).
De solvabiliteit van de onderneming bedroeg per 31 december 2008 34,0% (ultimo 2007:
35,3%).
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Strategie-update
Boskalis richt zich met zijn strategie op de kansen en uitdagingen die de onderneming ziet
als leider in een mondiale en dynamische markt voor baggeren en maritieme infrastructuur.
De langetermijnvooruitzichten in onze marktsegmenten worden gedreven door structurele
groeifactoren: ontwikkeling van de wereldhandel, toenemende vraag naar energie en vervoer
van LNG, de druk die uitgaat van bevolkingsgroei en de uitdagingen die het gevolg zijn van
klimaatverandering. Ondanks de rem op groei voor de korte termijn, blijven de vooruitzichten
voor de lange termijn onverminderd positief.
In de komende jaren zal Boskalis zich nadrukkelijker concentreren op drie marktsegmenten,
te weten Olie & Gas, Havens en Landaanwinning & Kustbescherming.
Een groeiend aantal klanten in deze marktsegmenten heeft behoefte aan een geïntegreerde,
multidisciplinaire aanpak van hun projecten. In plaats van vast te houden aan een
traditionele productoriëntatie, verschuift Boskalis naar een markt- en waardegerichte
strategie. Boskalis richt zich daarbij op markten met een relatief groot groei- en
winstpotentieel en de portefeuille verbreedt zich richting activiteiten met meer toegevoegde
waarde.
Voor de ontwikkeling van een completer dienstenpakket zullen de kernactiviteiten worden
versterkt en uitgebreid. Het uitbouwen van de kern zal zowel autonoom als via acquisities of
samenwerkingsverbanden geschieden.

Smit Internationale
De interesse van Boskalis in (delen van) Smit Internationale N.V. vloeit voort uit onze
waardegedreven groeistrategie. De belangstelling van Boskalis gaat uit naar die activiteiten
van Smit die deze strategie helpen te verwezenlijken. Met de overname van Smit kunnen we
Lamnalco uitbouwen tot de wereldmarktleider in terminaldiensten. Tevens kunnen wij onze
snelgroeiende en goed renderende offshore business de verbreding en versterking bieden
die onze klanten graag zien.
Vanuit dit perspectief heeft Boskalis op 15 september 2008 zijn interesse in delen van Smit
kenbaar gemaakt. In de daaropvolgende maanden zijn wij in overleg getreden met de
Directie van Smit en potentiële partners.
Tot op heden hebben onze inspanningen niet geresulteerd in de overname van de beoogde
activiteiten, maar wij zullen verdere mogelijkheden verkennen om dit te verwezenlijken.

Bijlage: Financiële Tabellen
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Bijlage: Financiële Tabellen
alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in mln euro s)
Netto-omzet
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Operationele kosten en kosten van personeelsbeloningen

(

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Totaal bedrijfslasten

1.868,5

101,5

8,5

2.195,3

1.877,0

(

115,5 )

(

102,5 )

(

1.856,2 )

(

1.631,5 )

339,1
0,5
(

Winst voor belastingen
(

(

28,6 )

60,9 )

Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders

1,0 )

2,6 )
7,5
250,4

(

250,1
(

1.529,0 )

245,5

311,0

Netto groepswinst
Waarvan toerekenbaar aan minderheidsbelangen

2.093,8

(

Financieringsbaten en lasten

Belastingen naar de winst

2007

1.740,7 )

Bedrijfsresultaat

Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen

2008

43,3 )
207,1

(

2,7 )

249,1

204,4

Winst per aandeel (in euro s)

2,90

2,38

Verwaterde winst per aandeel (in euro s)

2,90

2,38

85.799

85.799

454,6

348,1

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)
EBITDA

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
2008

(in mln euro s)

2007

Rechtstreeks in het groepsvermogen verwerkte
resultaten (na belastingen)
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten

(

Herwaardering van materiële vaste activa

7,7 )

(

12,4 )

3,8

-

Actuariële winsten en verliezen en limitering netto
pensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen
Mutatie reële waarde effectieve kasstroomafdekkingen

(

19,4 )

(

30,5 )

(

18,1

1,8 )

(

53,8 )

3,9

Netto groepswinst

250,1

207,1

Totaal aan het boekjaar toegerekende resultaten

196,3

211,0

194,2

207,8

2,1

3,2

196,3

211,0

Totaal aan het boekjaar toegerekende resultaten
toerekenbaar aan:
Aandeelhouders
Minderheidsbelangen
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Bijlage: Financiële Tabellen
alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld

Verkorte geconsolideerde balans
(in mln euro s)
Immateriële activa
Materiële vaste activa
Overige vaste activa
Vaste activa
Voorraden en vorderingen
Liquide middelen

31 december 2008

31 december 2007

19,4

3,5

979,3

857,4

233,5

17,6

1.232,2

878,5

910,8

969,7

408,4

351,9

Vlottende activa

1.319,2

1.321,6

Totaal activa

2.551,4

2.200,1

860,1

768,1

7,6

8,7

867,7

776,8

Eigen vermogen
Minderheidsbelangen
Totaal groepsvermogen
Langlopende schulden en voorzieningen

100,2

113,9

Kortlopende schulden en voorzieningen

1.583,5

1.309,4

Totaal schulden

1.683,7

1.423,3

Totaal groepsvermogen en schulden

2.551,4

2.200,1

34,0%

35,3%

Solvabiliteit
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Bijlage: Financiële Tabellen
alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in mln euro s)

2008

2007

Netto groepswinst

250,1

207,1

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

115,5

102,5

Cashflow

365,6

309,6

Aanpassingen voor:
Rente, belastingen, boekresultaten,
resultaat geassocieerde deelnemingen

(

12,3 )

29,8

Mutatie overige financiële vaste activa

(

2,6 )

1,6

Mutatie langlopende schulden en voorzieningen

(

12,4 )

Mutatie werkkapitaal (incl. voorraden, excl. belasting en rente)
Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten
Ontvangen dividenden
Ontvangen en betaalde rente
Betaalde winstbelastingen
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Netto-investeringen in (im)materiële vaste activa

88,8

365,4

435,5

2,0

6,2

0,5
(

5,7

27,1

54,6 )

(

2,6 )

(

15,8 )

313,3
(

119,0 )

(

264,6 )

(

383,6 )

423,3
(

242,1 )

(

241,4 )

Saldo investeringen en desinvesteringen in geassocieerde
deelnemingen en dochterondernemingen
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
Opgenomen leningen

0,7

343,6

34,0

Aflossingen op leningen

(

118,6 )

(

10,2 )

Betaald dividend

(

105,3 )

(

58,8 )

119,7

(

35,0 )

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten
Saldo toename / (afname) liquide middelen
Saldo liquide middelen en rekening-courantkredieten 1 januari
Mutatie in saldo liquide middelen (incl. koersverschillen)
Saldo liquide middelen en rekening-courantkredieten 31 december
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Bijlage: Financiële Tabellen
alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld

Verkort geconsolideerd
vermogensmutatieoverzicht
(in mln euro s)

2008
Eigen
vermogen

Balans per 1 januari
Contant dividend

768,1
( 102,1)

2007

Minderheidsbelangen

(

Groepsvermogen

Eigen
vermogen

8,7

776,8

618,6

3,2)

( 105,3)

( 58,3)

Minderheidsbelangen

(

Groepsvermogen

6,0

624,6

0,5)

( 58,8)

Vermogen na dividenduitkering

666,0

5,5

671,5

560,3

5,5

565,8

Nettowinst

249,1

1,0

250,1

204,4

2,7

207,1

8,8)

1,1

7,7)

( 12,9)

0,5

( 12,4)

Koersomrekeningsverschillen

(

Toevoeging herwaarderingsreserve

(

3,8

3,8

(19,4)

(19,4)

Actuariële winsten en verliezen en
limitering nettopensioenvorderingen
op toegezegd-pensioenregelingen

(

1,8)

(

1,8)

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

(30,5)

(30,5)

18,1

Totaalresultaat

194,2

2,1

196,3

207,8

3,2

211,0

Balans per 31 december

860,1

7,6

867,7

768,1

8,7

776,8

Bedrijfssegmenten (in mln euro s)

18,1

Baggeren
en grondverzet

Maritieme
infrastructuur

Maritieme
en
terminaldiensten

Groep

1.820,3

213,8

59,7

2.093,8

318,1

17,8

11,6

2008
Netto-omzet
Segmentresultaat
Niet-gealloceerde groepskosten

347,5
(

Bedrijfsresultaat
Resultaat geassocieerde deelnemingen

8,4)
339,1

1,1

( 0,1)

1,0

Resultaat niet-gealloceerde geassocieerde
deelnemingen

( 29,6)

Niet-gealloceerde rente

0,5

Niet-gealloceerde belastingen

( 60,9)

Netto groepswinst

250,1

2007
Netto-omzet
Segmentresultaat

1.628,8

187,4

52,3

226,6

15,9

10,8

Niet-gealloceerde groepskosten

1.868,5
253,3
(

Bedrijfsresultaat
Resultaat geassocieerde deelnemingen

7,8)
245,5

6,1

1,4

7,5

Niet-gealloceerde rente

(

Niet-gealloceerde belastingen

( 43,3)

Netto groepswinst
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Bijlage: Financiële Tabellen
alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld

Grondslagen
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. stelt haar financiële verslagen op conform de International
Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie en de interpretaties
van de International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Deze grondslagen worden
binnen de gehele groep toegepast. Voor de belangrijkste grondslagen inzake financiële verslaggeving
wordt verwezen naar de jaarrekening 2008. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in miljoenen
euro.
Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
In 2008 is over het boekjaar 2007 een contant dividend uitgekeerd van 1,19 per aandeel (2007:
contant dividend van 0,68).
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het totaal van de, voornamelijk ten behoeve van lopende projecten, uitstaande garanties bedraagt per
31 december 2008 882 miljoen (31 december 2007: 747 miljoen). De investeringsverplichtingen
zijn afgenomen met 11 miljoen tot 349 miljoen (ultimo 2007: 360 miljoen). De overige niet in de
balans opgenomen verplichtingen zijn ten opzichte van 31 december 2007 niet materieel gewijzigd.
Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
nog vast te stellen, jaarrekening 2008, die krachtens wettelijk voorschrift nog niet is openbaar
gemaakt. Bij de opgemaakte jaarrekening 2008 heeft de externe accountant een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt.

Papendrecht, 17 maart 2009
Raad van Bestuur
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