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

Persbericht
Goed resultaat Boskalis onder moeilijke
marktomstandigheden
Papendrecht, 18 maart 2010
Hoofdpunten 2009
• Nettowinst van € 227,9 miljoen
• Recordomzet € 2,2 miljard
• Orderportefeuille blijft op hoog niveau: € 2,9 miljard
• Winst per aandeel € 2,31; dividendvoorstel € 1,19 per aandeel
Vooruitzichten 2010
• Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden
• Goed en breed gevulde orderportefeuille biedt solide basis
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft over 2009 de nettowinst zien afnemen tot
€ 227,9 miljoen (2008: € 249,1 miljoen). De omzet van € 2,2 miljard was van een
recordhoogte (€ 2008: 2,1 miljard) en was breed gespreid, zowel geografisch als over alle
marktsegmenten.
In de nettowinst van € 227,9 miljoen is onder meer opgenomen:
• een bijzondere bate van € 35,3 miljoen op het aandelenbelang in Smit Internationale
N.V. (Smit) en
• een bijzondere waardevermindering van € 39,7 miljoen (na belasting) op het
verouderde deel van de vloot.
Boskalis verwierf in 2009 voor € 1,8 miljard aan nieuwe opdrachten. Daarmee slaagde
Boskalis erin zelfs met een recordomzet en onder moeilijke marktomstandigheden het jaar af
te sluiten met een sterke orderportefeuille van € 2,9 miljard.
Peter Berdowski, CEO:
“2009 was voor Boskalis een uitstekend jaar ondanks de moeilijke marktomstandigheden.
Daarbij hebben wij baat gehad bij ons goed en breed gevulde orderboek, de adequate
uitvoering van de projecten en de scherpe discipline in ons aannemingsbeleid. Bovendien
zijn we het afgelopen jaar succesvol geweest in het binnenhalen van projecten in het
topsegment van de markt in ondermeer Australië en Zuid-Amerika.
De wereldwijde recessie heeft ook onze industrie dit jaar geraakt. En al zijn de gevolgen
daarvan bij Boskalis tot op heden nog maar beperkt zichtbaar, we bereiden ons voor op
lagere werkvolumes en lagere marges. Met de implementatie van ons vlootrationalisatieprogramma verbeteren wij onze kostenstructuur en versterken we daarmee onze positie in
de markt.
Ondanks de huidige marktomstandigheden, zien wij 2010 met vertrouwen tegemoet in het
licht van het goed gevulde orderboek en de ingezette vlootrationalisatie.”
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Marktontwikkelingen
De mondiale markt voor baggeren en maritieme infrastructuur wordt gedreven door factoren
als groei van de wereldhandel, wereldbevolking, energieconsumptie en de gevolgen van
klimaatveranderingen. Na een periode van onstuimige groei werd deze groeitrend eind 2008
onderbroken.
Hoewel de structurele groeifactoren voor de lange termijn onverminderd positief zijn voor
baggeren en maritieme infrastructuur, zijn de korte termijn vooruitzichten sinds begin 2009
aanzienlijk minder zeker door een gedaalde olieprijs, lagere vraag naar grondstoffen en
stagnerende wereldhandel.
Het effect van deze verslechterde marktomstandigheden op de vraag naar onze producten
en diensten is duidelijk zichtbaar. Klanten evalueren hun plannen kritisch, het gunnen van
projecten duurt langer en de marges staan in delen van de markt onder druk. Maar er
bestaan aanzienlijke verschillen tussen de positie van onze klanten, zowel vanuit geografisch
perspectief alsook per marktsegment, Olie & Gas, Havens en Kustverdediging/
Landaanwinning.
Vooruitzichten
Na jaren van uitbundige groei zijn de vooruitzichten voor de baggerindustrie aanmerkelijk
verslechterd. Boskalis heeft echter een goed en breed gevulde orderportefeuille waarmee de
schepen voor 2010 goed zijn bezet. Met het vlootrationalisatieprogramma neemt Boskalis
afscheid van de verouderde schepen in haar vloot.
Boskalis hecht veel belang aan haar solide financiële positie en deze zal ook na de
voorgenomen fusie met Smit, mede als gevolg van een succesvolle aandelenemissie
afgelopen december, sterk blijven. Boskalis bevindt zich in de afrondende fase van haar
meerjarig investeringsprogramma en het investeringsniveau zal daardoor de komende paar
jaar afnemen. Voor de komende twee jaar wordt rekeninggehouden met circa € 150200 miljoen investeringen per jaar (exclusief Smit).
Vanwege het projectmatige karakter van ons werk en de onzekere marktomstandigheden
wordt voor 2010 nu nog geen kwantitatieve prognose afgegeven. Wel wordt er vanuit gegaan
dat het resultaat over 2010 naar verwachting lager zal zijn dan het 2009 resultaat, de
effecten van een eventueel samengaan met Smit buiten beschouwing gelaten.
Dividendbeleid en -voorstel
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot
50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend. Binnen dit uitgangspunt
streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij
de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in
aandelen) wordt rekeninggehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen
van de aandeelhouders.
In dat kader zal aan de op 12 mei 2010 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 9 juni 2010 betaalbaar zijn.
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Kerncijfers (in miljoenen euro’s)
2009

2008

Omzet

2.175

2.094

Bedrijfsresultaat
…. excl. bijzondere posten

249,3

339,1
285,5

Nettowinst

227,9

249,1

EBITDA
…. excl. bijzondere posten

445,0

454,6
401,0

1,19

1,19

Dividend per aandeel (in euro’s)

Orderportefeuille
Solvabiliteit

31/12/2009

31/12/2008

2.875

3.354

46,5%

34,0%

Financiële agenda 2010
half april
12 mei
12 mei
14 mei
18 mei
1 juni
4 juni
9 juni
19 augustus
18 november

Publicatie jaarverslag 2009
Trading update eerste kwartaal 2010
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 2,3 en 4 juni (na sluiting beurs)
Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
Publicatie halfjaarcijfers 2010
Trading update derde kwartaal 2010

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 haar aandeel in partnerships circa 10.000
medewerkers in dienst. In 2010 viert Boskalis haar 100-jarig bestaan.
Voor nadere inlichtingen:
Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon:
078 69 69 822 / 06 200 10 232
Telefax:
078 69 69 020
m.l.schuttevaer@boskalis.nl
E-mail:
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl
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Operationele en financiële ontwikkelingen
Omzet
De omzet steeg in het verslagjaar met 4% tot € 2,2 miljard (2008: € 2,1 miljard). Bij de
productsegmenten Baggeren & Grondverzet en Maritieme & Terminaldiensten bleef de omzet op een
gelijk niveau. Bij het productsegment Maritieme Infrastructuur was sprake van een sterke
omzettoename van 41%. Geografisch was de omzetgroei het grootst in Nederland, Australië en
Noord- en Zuid-Amerika.
Netto-omzet naar geografische gebieden
(in miljoenen euro’s)
2009

Netto-omzet naar markten
(in miljoenen euro’s)
2009

2008

527

417

99

91

948

Thuismarkten in Europa
Thuismarkten buiten Europa
Internationale projecten

240

Specialistische nichediensten
Totaal Baggeren & Grondverzet

1.814

Maritieme Infrastructuur

Groep

Nederland

316

251

Rest van Europa

432

423

1.068

Australië / Azië

370

314

244

Midden-Oosten

662

719

Afrika

164

212

Noord- en Zuid-Amerika

231

175

2.175

2.094

1.820

301

214

60

60

2.175

2.094

Maritieme & Terminaldiensten

2008

Groep

EBITDA
Het groepsresultaat vóór resultaat geassocieerde deelnemingen, afschrijvingen, bijzondere
waardeverminderingen, rente en belastingen (EBITDA) kwam uit op € 445,0 miljoen. In 2008 kwam de
EBITDA uit op € 454,6 miljoen en gecorrigeerd voor bijzondere posten op € 401,0 miljoen.
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg € 249,3 miljoen. In 2008 bedroeg het bedrijfsresultaat
gecorrigeerd voor bijzondere posten € 285,5 miljoen.
Segmentresultaten (in miljoenen euro’s)

2009

Baggeren & Grondverzet
216,6
Maritieme Infrastructuur
28,8
12,9
Maritieme & Terminaldiensten
-9,0
Niet-gealloceerde groepskosten
EBIT
249,3
* exclusief bijzondere posten (W.D. Fairway en Port Rashid)

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

Nettowinst
De nettowinst bedroeg € 227,9 miljoen (2008: € 249,1 miljoen).
In het resultaat is ondermeer opgenomen:
• Een bijzondere bate van € 35,3 miljoen op het aandelenbelang in Smit Internationale N.V.
Mede op basis van de koersontwikkeling van het aandeel Smit in 2009 is per jaareinde
opnieuw een “impairment”-test uitgevoerd. Op grond hiervan is de in 2008 doorgevoerde
waardevermindering van € 35,3 miljoen teruggedraaid.
• Een bijzondere waardevermindering van € 39,7 miljoen na belasting (€ 48,6 miljoen voor
belasting) op met name drijvend materieel. Als onderdeel van de aangekondigde
vlootrationalisatiestudie is kritisch naar de inzetbaarheid van het materieel gekeken. Op basis
van deze studie is beslist dat een aantal oudere eenheden in de loop van 2010 buiten bedrijf
zal worden gesteld.
• Een positief resultaat van € 11,5 miljoen op de brandstof- en valuta-hedges van het begin
2009 stilgelegde project Port Rashid.
In het resultaat 2008 van € 249,1 miljoen zaten drie bijzondere posten van per saldo € 13,4 miljoen
positief: een eenmalige bate uit de afwikkeling van een verzekeringsclaim, een bijzondere
waardevermindering op het aandelenbelang in Smit Internationale N.V. en een negatieve
herwaardering van de hedges op het project Port Rashid.
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Orderportefeuille
In de loop van 2009 werd voor € 1,8 miljard aan nieuw werk aangenomen, breed gespreid over de
wereld en over de verschillende marktsegmenten. Bij het productsegment Maritieme Infrastructuur
werd in het eerste halfjaar een project met een waarde van € 70 miljoen (Boskalis-deel) uit het
orderboek verwijderd. In het tweede halfjaar zijn er geen verdere aanpassingen nodig geweest op het
orderboek. De omvang van de orderportefeuille bedroeg eind 2009 per saldo € 2.875 miljoen (ultimo
2008: € 3.354 miljoen).
Orderportefeuille naar markten
(in miljoenen euro’s)
Thuismarkten in Europa
Thuismarkten buiten Europa
Internationale projecten
Specialistische nichediensten
Totaal Baggeren & Grondverzet

31-dec-09

31-dec-08

843

1.055

77

62

1.132

1.171

171

136

2.223

2.424

Maritieme Infrastructuur

363

685

Maritieme & Terminaldiensten

289

245

2.875

3.354

Groep

Baggeren & Grondverzet
(in mln euro’s)

2009

2008

Omzet

1.814

1.820

Bedrijfsresultaat

216,6

264,5*

Orderboek
2.223
2.424
* exclusief bijzondere posten (W.D. Fairway en Port Rashid)

Omzet
De omzet van het productsegment Baggeren & Grondverzet bedroeg € 1.814 miljoen
(2008: € 1.820 miljoen).
Thuismarkten
De omzet op de thuismarkten bedroeg € 626 miljoen (2008: € 508 miljoen).
Nederland, Noordwest-Europa (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nordic landen), Nigeria en Mexico zijn
de thuismarkten waar Boskalis in 2009 actief was. Onder invloed van de forse stijging van de
thuismarktomzet steeg het aandeel van de omzet op de thuismarkten binnen het productsegment
Baggeren & Grondverzet tot 35% (2008: 28%).
De omzet op de Europese thuismarkten steeg met 26% tot € 527 miljoen (2008: € 417 miljoen). Deze
groei is vooral het gevolg van enkele grote projecten in de Nederlandse (Maasvlakte 2) en Engelse
(Felixstowe) thuismarken. Naast deze projecten kende Boskalis in Nederland en Duitsland een sterk
jaar tegenover een relatief rustig jaar bij Boskalis Nordic.
Buiten Europa steeg de thuismarktomzet met 9% tot € 99 miljoen (2008: € 91 miljoen). Deze groei kan
volledig aan de Mexicaanse thuismarkt worden toegeschreven. In Nigeria lag afgelopen jaar de
hoeveelheid werk op een lager niveau als gevolg van terughoudendheid bij de grote olie- en
gasbedrijven rond nieuwe investeringen.
Internationale projectenmarkt
Op de internationale projectenmarkt nam de omzet met 11% af tot € 948 miljoen (2008:
€ 1.068 miljoen). Het aflopen van enkele grote projecten in ondermeer het Midden-Oosten en Afrika
ligt ten grondslag aan deze daling. De gerealiseerde omzet was breed verspreid over projecten in
Australië, Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.
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Specialistische nichediensten
De omzetontwikkeling van de specialistische nichediensten was met € 240 miljoen stabiel (2008:
€ 244 miljoen). De omzet betrof onder andere projecten in Europa, het Midden-Oosten en ZuidAmerika. Daarnaast werd in het eerste halfjaar het Fox River project in de Verenigde Staten opgestart.
De sterke omzet werd behaald met een zeer stevige materieelbezetting. Vanaf maart 2009 is met de
verlengde Queen of the Netherlands en de nieuwe sleephopperzuiger Shoreway de vloot uitgebreid.
In 2009 werd door de hoppervloot een recordjaarbezetting van 48 weken gehaald (2008: 45 weken).
Ook van de cuttervloot was de bezetting sterk. De gemiddelde bezetting steeg tot 36 weken ten
opzichte van 34 weken in 2008.
Segmentresultaat
Het resultaat (EBIT) van het productsegment Baggeren & Grondverzet bedroeg € 216,6 miljoen
(2008: € 264,5 miljoen exclusief de eenmalige bate van W.D. Fairway en een negatief hedgeresultaat
op het project Port Rashid). Dit verschil wordt met name verklaard door hogere afschrijvingen als
gevolg van de ingebruikname van nieuw materieel, incidenteel hogere afschrijvingen op
projectgebonden materieel en een bijzondere waardevermindering op voornamelijk ouder materieel
van € 48,6 miljoen voor belasting.
Orderportefeuille
In 2009 werd een groot aantal projecten aangenomen in het productsegment Baggeren &
Grondverzet. Met name in de olie- en gasmarkt werden veel en grote projecten aangenomen. Bij
offshore werden de volgende pijplijnprojecten aangenomen: Nordstream, Safaniya en Magellan. In
november werd Gorgon, een omvangrijk LNG-project in Australië aangenomen en kort daarvoor werd
in de Mexicaanse thuismarkt de eerste fase van de LNG-importterminal Cuyutlan aangenomen.
Havenprojecten werden ondermeer in Gijon (Spanje), Nassau (Bahamas) en Fremantle (Australië)
aangenomen. In het marktsegment Kustverdediging werden diverse projecten langs de Nederlandse
kust aangenomen, evenals een project voor het verhogen van een drietal eilanden in de Malediven.
Eind 2009 stond voor € 2.223 miljoen aan werk uit in de orderportefeuille (eind 2008: € 2.424 miljoen).

Maritieme Infrastructuur
2009

2008

Omzet

301

214

Bedrijfsresultaat

28,8

17,8

Orderboek

363

685

(in mln euro’s)

Omzet
De omzet in het productsegment Maritieme Infrastructuur realiseren wij via onze strategische partner
Archirodon. De omzet van het 40%-aandeel van Boskalis in Archirodon steeg naar € 301 miljoen
(2008: € 214 miljoen). Deze stijging ligt in lijn met het sterke eerste halfjaar en de groei van het
orderboek van de afgelopen jaren. Archirodon is voornamelijk werkzaam op infrastructurele projecten
en wordt derhalve slechts in beperkte mate getroffen door de negatieve ontwikkelingen op de
vastgoedmarkten in het Midden-Oosten.
Segmentresultaat
De bijdrage van Archirodon aan het bedrijfsresultaat steeg tot € 28,8 miljoen (2008: € 17,8 miljoen).
De hogere omzet en goede resultaten op de projecten liggen hieraan ten grondslag.
Orderportefeuille
De orderportefeuille is in de loop van 2009 teruggelopen, ondermeer onder invloed van een
afwachtende houding bij klanten om projecten te gunnen. Daarenboven werd in het eerste halfjaar
een project met een contractwaarde van € 70 miljoen (Boskalis-deel), uit het orderboek verwijderd.
Eind 2009 was de omvang van de orderportefeuille € 363 miljoen (eind 2008: € 685 miljoen).
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Maritieme & Terminaldiensten
2009

(in mln euro’s)
Omzet

2008

60

60

Bedrijfsresultaat

12,9

11,6

Orderboek

289

245

Omzet
Via onze strategische partner Lamnalco, waarin Boskalis een 50% belang houdt, zijn wij actief in het
productsegment Maritieme & Terminaldiensten. De in US dollars gerapporteerde omzet van Lamnalco
steeg licht, maar was omgerekend naar euro’s gelijk aan vorig jaar (€ 60 miljoen). De omzet van
Lamnalco werd beïnvloed door verslechterde omstandigheden in de spotmarkt in het Midden-Oosten
en de vertraagde opstart van twee nieuwe contracten (Yemen LNG en een FPSO-support- contract in
Australië).
Segmentresultaat
Het bedrijfsresultaat van Lamnalco steeg tot € 12,9 miljoen (2008: € 11,6 miljoen), ondanks hogere
afschrijvingslasten gerelateerd aan nieuw materieel dat bovendien nog niet volledig kon worden
ingezet op de nieuwe contracten.
Orderportefeuille
De orderportefeuille nam in 2009 toe tot € 289 miljoen (eind 2008: € 245 miljoen). In het verslagjaar
werd een omvangrijk 10-jarig contract in de Zwarte Zee verkregen van het Caspian Pipeline
Consortium (CPC) voor het verlenen van ondersteunende diensten aan de oliesector.

Overige
In 2009 kwam het totaal aan afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen uit op
€ 195,7 miljoen (2008: € 115,4 miljoen). De afschrijvingen zijn toegenomen als gevolg van de recent in
de vaart genomen hoppers en door incidenteel hogere afschrijvingen op projectgebonden materieel.
Daarnaast is in het kader van het vlootrationalisatieprogramma een deel van het materieel met
€ 48,6 miljoen afgewaardeerd.
Het resultaat uit deelnemingen steeg tot € 58,3 miljoen, mede onder invloed van de bijzondere bate
van € 35,3 miljoen op het belang in Smit Internationale N.V. Het resultaat uit geassocieerde
deelnemingen exclusief het terugdraaien van de in 2008 verantwoorde bijzondere
waardevermindering bedroeg € 23,0 miljoen. Hierin is het aandeel van Boskalis in het jaarresultaat
van Smit Internationale N.V. opgenomen.
De belastinglast steeg tot € 66,0 miljoen (2008: € 60,9 miljoen). De belastingdruk steeg tot 22,4%
(2008: 19,6%). In 2009 is relatief veel resultaat behaald op projecten in landen met een relatief hoge
belastingdruk.
Het eigen vermogen is in 2009 met € 436 miljoen toegenomen, mede als gevolg van de opbrengst uit
de aandelenemissie in december ter gedeeltelijke financiering van het bod op Smit Internationale N.V.
Als gevolg van een sterke toename van het eigen vermogen kwam de rentabiliteit hiervan in 2009 uit
op 21,1% (2008: 30,6%).
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Investeringen en balans
In 2009 is voor een totaalbedrag van € 296 miljoen geïnvesteerd. Belangrijke investeringen betroffen
3
3
de bouw van twee 12.000m hoppers (Gateway en Willem van Oranje), een 4.500m hopper
(Shoalway), de verlenging van de hopper Queen of the Netherlands en een nieuwe backhoe (Baldur).
Daarnaast waren er diverse projectgebonden investeringen en heeft Lamnalco haar vloot verder
uitgebreid. De investeringsverplichtingen per 31 december 2009 zijn ten opzichte van eind 2008 sterk
afgenomen tot € 182 miljoen (eind 2008: € 349 miljoen).
De cashflow steeg tot € 424,9 miljoen (2008: € 365,6 miljoen).
De liquiditeit nam als gevolg van de aandelenemissie ter gedeeltelijke financiering van het bod op
Smit Internationale N.V. toe tot € 595 miljoen (ultimo 2008: € 408 miljoen). Hiervan was € 433 miljoen
vrij beschikbaar (ultimo 2008: € 251 miljoen) en bevond € 162 miljoen zich bij deelnemingen en
werken die in combinatie met derden worden uitgevoerd (ultimo 2008: € 157 miljoen).
De solvabiliteit van de onderneming bedroeg per 31 december 2009 46,5 % (ultimo 2008: 34,0%).

Vlootrationalisatieprogramma
Eind 2009 is de aangekondigde studie naar de rationalisatie van de vloot afgerond. Aanleiding voor
deze rationalisatiestudie was enerzijds het gegeven dat na jaren van ongekende hoge bezettingen en
groeiende marktvraag, in de huidige conjunctuur wordt verwacht dat de vraag naar een deel van het
materieel zal afvlakken. Anderzijds was de studie ingegeven door de constatering dat oplopende
onderhoudskosten bij het oudere materieel een steeds groter deel van de marge zou gaan
absorberen. Op basis van deze studie is beslist dat een aantal oudere eenheden in de loop van 2010
buiten bedrijf zal worden gesteld.

Smit Internationale N.V.
Onder verwijzing naar het gezamenlijk persbericht van 12 november 2009, hebben Boskalis en Smit
Internationale N.V. (‘Smit’) bekendgemaakt dat zij voornemens zijn om te fuseren. De fusie krijgt zijn
beslag middels een openbaar bod van Boskalis op alle uitstaande aandelen Smit. De
fusieovereenkomst is op 25 januari 2010 ondertekend en eind februari is met de publicatie van het
biedingsbericht het bod formeel uitgebracht. Bij het uitbrengen van het bod werd het reeds door circa
43% van het uitstaande aandelenkapitaal van Smit ondersteund. Na het uitbrengen van het bod heeft
Boskalis haar eigen belang in Smit uitgebreid van 26,76% tot 29,98%.
De financiering van de fusie werd reeds medio december afgerond. Begin december werd met succes
en onder grote belangstelling een aandelenemissie van € 230 miljoen geplaatst tegen een koers van
€ 25,50 per aandeel. In totaal zijn 9.019.606 nieuwe gewone aandelen geplaatst, waarvan 4.913.568
door middel van een “accelerated book build” en 4.106.038 via een onderhandse plaatsing bij HAL
Investments B.V. en Delta Lloyd Groep N.V. als grootaandeelhouders in Boskalis.
Naast de opbrengst uit de aandelenemissie bestaat de financiering uit een combinatie van een
drie- en een vijfjarige bankfinanciering (totaal € 650 miljoen) en een tijdelijke
overbruggingsfinanciering (€ 400 miljoen).
Het totaalpakket is bestemd ter financiering van de beoogde overname van Smit en de herfinanciering
c.q. vervanging van bestaande bankfaciliteiten van Smit en Boskalis. Daarnaast bieden deze
faciliteiten de nieuwe combinatie voldoende ruimte voor het doen van investeringen.

Bijlage: Financiële Tabellen
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Bijlage: Financiële Tabellen
Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
(in mln euro’s)
Netto-omzet
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Grondstoffen, materialen en diensten en kosten van

2009

2008

2.175,2

2.093,8

7,4

101,5

2.182,6

2.195,3

(

1.737,6 )

(

1.740,8 )

(

195,7 )

(

115,4 )

(

1.933,3 )

(

1.856,2 )

personeelsbeloningen
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere
waardeverminderingen
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financieringsbaten en –lasten

249,3
(

Aandeel in resultaat van deelnemingen verwerkt volgens de

339,1

12,4 )
58,3

0,5
(

28,6 )

“Equity”-methode (na winstbelastingen)
Winst voor belastingen
Winstbelastingen

295,2
(

Netto groepswinst over de verslagperiode
Waarvan toerekenbaar aan minderheidsbelangen
Nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders

66,0 )

311,0
(

229,2
(

1,3 )

60,9 )
250,1

(

1,0 )

227,9

249,1

Winst per aandeel (in euro’s)

2,58

2,90

Verwaterde winst per aandeel (in euro’s)

2,58

2,90

88.372

85.799

445,0

454,6

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)
EBITDA
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Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten
(in mln euro’s)

2009

2008

Nettogroepswinst over de verslagperiode

229,2

250,1

Niet-gerealiseerde resultaten
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten

(

Herwaardering van materiële vaste activa

5,8 )

(

—

7,8 )
5,3

Actuariële winsten en verliezen en limitering netto
pensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen
Mutatie in de reële waarde effectieve kasstroomafdekkingen
Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten
Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na

(

21,8

(

22,7 )

1,5

(

36,9 )

0,5 )
17,0

8,3
(

53,8 )

winstbelastingen
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
over de verslagperiode

246,2

196,3

244,3

194,2

1,9

2,1

246,2

196,3

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders
Minderheidsbelangen
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Verkorte geconsolideerde balans
(in mln euro’s)
Immateriële activa
Materiële vaste activa
Overige vaste activa
Vaste activa
Voorraden en vorderingen
Liquide middelen

31 december 2009

31 december 2008

13,6

19,4

1.059,8

979,3

311,8

234,3

1.385,2

1.233,0

823,6

910,0

594,8

408,4

Vlottende activa

1.418,4

1.318,4

Totaal activa

2.803,6

2.551,4

Eigen vermogen

1.295,8

860,1

9,1

7,6

1.304,9

867,7

Minderheidsbelangen
Totaal groepsvermogen
Langlopende schulden en voorzieningen

113,8

110,8

Kortlopende schulden en voorzieningen

1.384,9

1.572,9

Totaal schulden

1.498,7

1.683,7

Totaal groepsvermogen en schulden

2.803,6

2.551,4

46,5%

34,0%

Solvabiliteit

Persbericht Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

Pagina 11 van 15
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
(in mln euro’s)

2009

2008

Netto groepswinst

229,2

250,1

Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere

195,7

115,5

424,9

365,6

waardeverminderingen
Cashflow
Aanpassingen voor:
Financierings baten en –lasten, winstbelastingen,
boekresultaten, aandeel in resultaat van deelnemingen
verwerkt volgens de “Equity”-methode (na winstbelastingen)
Mutatie overige financiële vaste activa
Mutatie voorzieningen (inclusief directe vermogensmutaties)

(

12,7

(

12,3 )

2,5

(

2,6 )

2,3 )

(

12,4 )

Mutatie werkkapitaal (incl. voorraden, excl. belasting en rente)

186,9

27,2

Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten

624,7

365,5

1,5

2,0

Ontvangen dividenden
Ontvangen en betaalde rente

(

9,7 )

Betaalde winstbelastingen

(

83,8 )

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Netto-investeringen in (im)materiële vaste activa

1,5
(

532,7

54,6 )
314,4

(

266,9 )

(

119,0 )

(

17,6 )

(

264,6 )

(

284,5 )

(

383,6 )

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

181,0
(

Ontvangsten uit aandelenemissie

412,2 )

343,6
(

227,4

118,6 )
—

Betalingen van transactiekosten voor aantrekken financieringen

(

5,1 )

(

1,1 )

Betaald dividend

(

36,3 )

(

105,3 )

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

(

45,2 )

Saldo toename / (afname) liquide middelen

118,6

203,0

49,4

Saldo liquide middelen en rekening-courantkredieten 1 januari

402,1

350,4

Mutatie in saldo liquide middelen (incl. koersverschillen)

191,4

51,7

Saldo liquide middelen en rekening-courantkredieten 31 december

593,5

402,1
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Verkort geconsolideerd
vermogensmutatieoverzicht
(in mln euro’s)

2009
Eigen
vermogen

Minderheidsbelangen

2008
Groepsvermogen

Eigen
vermogen

Minderheidsbelangen

Groepsvermogen

Balans per 1 januari

860,1

7,6

867,7

768,1

8,7

776,8

Uitgifte gewone aandelen

227,4

—

227,4

—

—

—

0,3)

( 36,3)

( 102,1)

3,2)

( 105,3)

7,3

1.058,8

666,0

5,5

671,5

249,1

1,0

8,9)

1,1

Contant dividend

( 36,0)

(

1.051,5
Nettowinst
Koersomrekeningsverschillen
Toevoeging herwaarderingsreserve

227,9

1,3

4,7)

0,5

—

—

—

3,8

—

3,8

18,6

—

18,6

(19,4)

—

(19,4)

2,5

—

2,5

(30,5)

—

(30,5)

244,3

1,8

246,1

194,1

2,1

196,2

1.295,8

9,1

1304,9

860,1

7,6

867,7

(

229,2

(

(

4,2)

(

250,1
(

7,8)

Actuariële winsten en verliezen en
limitering nettopensioenvorderingen
op toegezegd-pensioenregelingen
Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen
Totaalresultaat
Balans per 31 december
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Bedrijfssegmenten (in mln euro’s)
Baggeren
en grondverzet

Maritieme
infrastructuur

Maritieme
en
terminaldiensten

Groep

1.813,9

301,3

60,0

2.175,2

216,6

28,8

12,9

2009
Netto-omzet
Segmentresultaat
Niet-gealloceerde groepskosten

258,3
(

Bedrijfsresultaat

9,0)
249,3

Aandeel in het resultaat van deelnemingen verwerkt
volgens de ‘equity’-methode

(

3,0)

—

(

0,5)

(

3,5)

Aandeel in het resultaat van niet-gealloceerde
deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode

61,8

Niet-gealloceerde financieringslasten

( 12,4)

Niet-gealloceerde belastingen

( 66,0)

Netto groepswinst

229,2

2008
Netto-omzet
Segmentresultaat

1.820,3

213,8

59,7

318,2

17,8

11,6

Niet-gealloceerde groepskosten

2.093,8
347,6
(

Bedrijfsresultaat

8,4)
339,2

Aandeel in het resultaat van deelnemingen verwerkt
volgens de ‘equity’-methode

1,1

—

(

0,1)

1,0

Aandeel in het resultaat van niet-gealloceerde
deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode
Niet-gealloceerde financieringslasten
Niet-gealloceerde belastingen
Netto groepswinst
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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 2009. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in miljoenen
euro.
Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
In 2009 is over het boekjaar 2008 een dividend uitgekeerd van € 1,19 per aandeel in de vorm van
gewone aandelen, tenzij de aandeelhouder verkoos een uitkering in contanten te willen ontvangen
(2008: contant dividend van € 1,19).
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het totaal van de, voornamelijk ten behoeve van lopende projecten, uitstaande garanties bedraagt per
31 december 2009 € 818 miljoen (31 december 2008: € 882 miljoen). De investeringsverplichtingen
zijn afgenomen met € 167 miljoen tot € 182 miljoen (ultimo 2008: € 349 miljoen). De overige niet in de
balans opgenomen verplichtingen zijn ten opzichte van 31 december 2008 niet materieel gewijzigd.
Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
nog vast te stellen, jaarrekening 2009, die krachtens wettelijk voorschrift nog niet is openbaar
gemaakt. Bij de opgemaakte jaarrekening 2009 heeft de externe accountant een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt.

Papendrecht, 17 maart 2010
Raad van Bestuur
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