Koninklijke Boskalis
Westminster N.V.
Postbus 43
3350 AA Papendrecht

Papendrecht
14 maart 2013

Boskalis boekt recordomzet over 2012
HOOFDPUNTEN 2012
•
•
•
•
•

Recordomzet van EUR 3,1 miljard
Recordorderportefeuille van EUR 4,1 miljard
Nettowinst van EUR 250 miljoen
EBITDA van EUR 568 miljoen
Voorstel voor gelijk dividend: EUR 1,24 per aandeel

VOORUITZICHTEN
•
•

Aanhoudend uitdagende marktomstandigheden in 2013
Integratie en consolidatie Dockwise vanaf tweede kwartaal 2013

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over 2012 een recordomzet
behaald van EUR 3,1 miljard (2011: EUR 2,8 miljard). De nettowinst kwam uit op
EUR 250 miljoen en bleef daarmee vrijwel stabiel ten opzichte van 2011
(EUR 254 miljoen). Ondanks de licht lagere nettowinst en een substantiële toename in
het aantal uitstaande aandelen tengevolge van de recente emissie in het kader van de
Dockwise acquisitie, is Boskalis voornemens het dividend gelijk te houden op EUR 1,24
per aandeel.
De EBITDA is afgenomen tot EUR 568 miljoen (2011: EUR 591 miljoen) en het
bedrijfsresultaat (EBIT) tot EUR 337 miljoen (2011: EUR 354 miljoen). De bijdrage aan
het resultaat vanuit Dredging nam af onder invloed van een lager werkvolume. Bij de
Inland Infra activiteiten was bij een hogere omzet sprake van een lager resultaat als
gevolg van uitdagende marktomstandigheden. De overige activiteiten, Offshore Energy
en Towage & Salvage, realiseerden een nagenoeg stabiel respectievelijk licht hoger
bedrijfsresultaat.
De omvang van de orderportefeuille vertoonde een stijging en bedroeg per jaareinde
EUR 4.106 miljoen (ultimo 2011: EUR 3.489 miljoen). Ook ten opzichte van medio 2012
is het orderboek gestegen.
Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“Ondanks de uitdagende marktomstandigheden kijken we terug op een prima jaar
waarin we grote stappen hebben gezet in het verder versterken en uitbouwen van het
bedrijf. 2012 was een jaar waarin een breed herstel van de wereldeconomie uitbleef.
Tegen die achtergrond hebben we een goede prestatie geleverd met een recordomzet
en een historisch hoge orderportefeuille van EUR 4,1 miljard, evenwichtig verdeeld over
al onze activiteiten.
VOOR MEER INFORMATIE
Investor Relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com
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Ondanks de drukte met het uitvoeren en verkrijgen van werken, hebben we het bedrijf
verder uitgebouwd binnen de strategische kaders van ons businessplan. Naast de
voltooiing van de integratie met SMIT, hebben we een belangrijke stap gezet met de
acquisitie van Dockwise. Door de combinatie bouwen we onze positie in de offshore
energiesector fors uit en bieden we nieuwe perspectieven aan onze klanten en onze
medewerkers.
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Naar verwachting zullen de marktomstandigheden in 2013 niet wezenlijk wijzigen. De
druk op volumes en marges duurt voort. Op basis van de huidige stand van de
orderportefeuille verwachten we een gezonde bezetting van het materieel, in het
bijzonder van de hoppers. Voorts zal 2013 in het teken staan van de integratie en
consolidatie van Dockwise. Inmiddels hebben wij hiertoe tezamen met het management
van Dockwise de eerste concrete stappen gezet.”

M ARKTONTWIKKELINGEN
De markten waarop Boskalis actief is, worden voor de lange termijn gedreven door groei
van de wereldhandel, energieconsumptie, wereldbevolking en de gevolgen van
klimaatverandering.
De middellange termijn laat een gemengd beeld zien in de markten waarop wij actief zijn.
Enerzijds zien we, met name in Europa, voortdurende terughoudendheid bij overheden
om te investeren. Anderzijds zien wij in meerdere regio’s in de wereld en in verschillende
marktsegmenten klanten die private initiatieven ontwikkelen voor nieuwe
infrastructuurprojecten. Dit geldt in het bijzonder voor energie- en
grondstoffengerelateerde projecten in Zuid-Amerika, West-Afrika en Australazië evenals
havenontwikkelingen buiten Europa.
De marktontwikkelingen in de offshore energiemarkt zijn van belang voor een
substantieel deel van onze business. In het verlengde van de vraag naar en de aanleg
van nieuwe olie- en LNG import- en exportterminals (Dredging en Dockwise), wordt een
groei van de terminaldiensten (Smit Lamnalco) voorzien.
Verder zijn de ontwikkelingen bij Offshore Energy sterk afhankelijk van het aantrekken
van de vraag vanuit de energiemarkten, in het bijzonder die in Noordwest-Europa,
Brazilië en Zuidoost-Azië.

VOORUITZICHTEN
Voor aankomend jaar wordt rekening gehouden met een investeringsbedrag van circa
EUR 325 miljoen exclusief Dockwise. Deze investeringen kunnen uit de eigen kasstroom
worden betaald. Gelet op de acquisitiefinanciering van Dockwise en de herfinanciering
van bestaande Dockwise- en Boskalis-bankfaciliteiten zal de totale schuldenpositie
toenemen. Ook na deze (her)financiering blijft de financiële positie van Boskalis solide.
In het licht van de huidige marktomstandigheden voorzien we ook voor 2013 een
dempend effect op de structureel positieve trends die ten grondslag liggen aan onze
strategie. Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld aankomend jaar niet
ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2012. Bij Dredging verwachten we een gezonde
vlootbezetting en een stabiele operationele margeontwikkeling. Dezelfde verwachting
geldt voor de overige activiteiten Offshore Energy, Inland Infra en Towage & Salvage.
Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het
in het algemeen moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te
doen over het verwachte jaarresultaat. In 2013 zal het resultaat daarenboven sterk
worden beïnvloed door de consolidatie van Dockwise (vanaf begin tweede kwartaal
2013), de mogelijke verkoop van ons 40% belang in Archirodon en de gebruikelijke
bijzondere (eenmalige) effecten die met een acquisitie gepaard gaan. Hierdoor zijn wij op
dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting van het jaarresultaat 2013 af te
geven.
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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 rekening gehouden met de gewenste
balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.
Ondanks de licht lagere nettowinst en een substantiële toename in het aantal uitstaande
aandelen tengevolge van de recente emissie in het kader van de Dockwise acquisitie, is
Boskalis voornemens het dividend gelijk te houden op EUR 1,24 per aandeel. Dit komt
overeen met een pay-out van 58% van de winst. In dat kader zal aan de op 8 mei 2013 te
houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om een
dividend uit te keren van EUR 1,24 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij
een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het
dividend zal vanaf 4 juni 2013 betaalbaar zijn.

KERNCIJFERS

2012

2011

3.081

2.801

(in miljoenen EUR)
Omzet
EBITDA

568

591

Bedrijfsresultaat

337

354

Resultaat geassocieerde deelnemingen

0,3

2,0

Nettowinst

250

254

Dividend per aandeel (in EUR)

1,24

1,24

31-12-2012

31-12-2011

4.106

3.489

Orderportefeuille

LIVE AUDIO WEBCAST
De Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster geeft op 14 maart 2013
tijdens de analistenbijeenkomst (11.15-12.30 uur CET) een toelichting op het
jaarresultaat 2012. Deze bijeenkomst is via een live audio webcast te volgen. Details
staan vermeld op de homepage www.boskalis.com).

PUBLICATIE JAARVERSLAG
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. publiceert vandaag het Jaarverslag 2012 en het
Corporate Social Responsibility (CSR) Verslag 2012. Deze verslagen worden zowel in
het Nederlands als Engels uitgebracht en worden vanaf 11.00 beschikbaar gesteld via
www.boskalis.com.
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FINANCIËLE AGENDA

2013

14 maart

Publicatie financieel jaarverslag 2012

14 maart

Publicatie CSR jaarverslag 2012

8 mei

Trading update eerste kwartaal 2013

8 mei

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

10 mei

Aandeel noteert ex-dividend

14 mei

Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid
(na sluiting beurs)

27 mei

Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur

30 mei

Vaststelling en publicatie van het keuzedividend
aan de hand van gemiddelde beurskoersen op
28, 29 en 30 mei juni (na sluiting beurs)

4 juni

Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen

15 augustus

Publicatie halfjaarcijfers 2013

15 november

Trading update derde kwartaal 2013

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op
het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert
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. Daarnaast voert
Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore
energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis
Offshore) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft
Boskalis strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in terminaldiensten (Smit
Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden is de onderneming actief in
circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis
circa 15.600 medewerkers in dienst.
Dit persbericht is opgenomen op de website: www.boskalis.com
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OPERATIONELE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
OMZET
De omzet steeg in het verslagjaar met 10% tot EUR 3,08 miljard (2011: EUR 2,80 miljard). Deze stijging was met
name het gevolg van het consolideren van de eind 2011 overgenomen activiteiten van MNO Vervat. Gecorrigeerd
hiervoor en voor het effect van de inbreng van de terminalactiviteiten in Smit Lamnalco in oktober 2011, is sprake van
een stijging van de omzet van ruim 1%.
De omzet in het segment Dredging nam af met 15%, onder invloed van het aflopen van grote projecten in Nederland
en Australië. In het segment Offshore Energy steeg de omzet met 30%, waarbij deze groei breed gespreid was over
de activiteiten in dit segment. In het segment Inland Infra nam de omzet fors toe, vooral als gevolg van de genoemde
acquisitie van MNO Vervat. In het segment Towage & Salvage was van een lichte omzetstijging sprake, vooral als
gevolg van een toegenomen omzet van de havensleepactiviteiten.
NAAR SEGMENT

2012

2011

(in miljoenen EUR)
1.290

1.525

Offshore Energy

481

371

Inland Infra

777

382

Towage & Salvage

533

519

-

4

Totaal

3.081

2.801

NAAR GEOGRAFISCH GEBIED

2012

2011

Nederland

763

633

Rest van Europa

570

494

Australië / Azië

484

690

Dredging

Niet-gealloceerde groepsomzet

(in miljoenen EUR)

Midden-Oosten

341

318

Afrika

428

296

Noord- en Zuid-Amerika

495

370

3.081

2.801

Totaal
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RESULTAAT
Het bedrijfsresultaat, exclusief resultaat geassocieerde deelnemingen, en vóór rente, belastingen, afschrijvingen,
amortisaties en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) kwam uit op EUR 568 miljoen (2011: EUR 591 miljoen).
Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in 2012 uit op EUR 337 miljoen (2011: EUR 354 miljoen).
SEGMENTRESULTATEN

2012

2011

200,6

216,6

(in miljoenen EUR)
Dredging
Offshore Energy

60,3

62,1

Inland Infra

38,1

47,7

74,0

69,1

Niet-gealloceerde groepskosten

-36,1

-41,4

Totaal

336,9

354,1

Towage & Salvage

De daling van het bedrijfsresultaat is vooral veroorzaakt door de lagere resultaten in de segmenten Dredging en
Inland Infra.

NETTOWINST
Het gerealiseerde bedrijfsresultaat bedroeg EUR 337 miljoen. Na per saldo financieringslasten van EUR 34,5 miljoen
en EUR 0,3 miljoen resultaat uit deelnemingen, resulteerde een winst voor belasting van EUR 303 miljoen. De
nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg EUR 250 miljoen (2011: EUR 254 miljoen).

ORDERPORTEFEUILLE
In de loop van 2012 werd voor, per saldo, EUR 3.436 miljoen aan nieuw werk aangenomen, breed gespreid over de
wereld en over de verschillende segmenten. De omvang van de orderportefeuille bedroeg eind 2012
EUR 4.106 miljoen en bereikte daarmee een nieuwe recordhoogte (ultimo 2011: EUR 3.489 miljoen).
ORDERPORTEFEUILLE

31 dec 12

31 dec 11

1.260

1.333

820

411

1.416

1.149

610

596

4.106

3.489

(in miljoenen EUR)
Dredging
Offshore Energy
Inland Infra
Towage & Salvage

Totaal
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DREDGING
Aanleg, onderhoud en verdiepen van havens en vaarwegen, landaanwinning, kust- en rivieroeverbescherming,
rotsfragmentatie onder water en het delven van grondstoffen gebruikmakend van baggertechnieken.
De samenstelling van dit segment (voorheen het segment Baggeren) is in 2012 gewijzigd. Voorheen (tot en met de
halfjaarcijfers 2012) werd binnen dit segment een subcategorie van specialistische nichediensten gepresenteerd,
bestaande uit de energiegerelateerde activiteiten van Boskalis Offshore en de drooggrondverzet-gerelateerde
activiteiten van Boskalis Environmental en Cofra. Met ingang van 2012 maakt Boskalis Offshore deel uit van het
segment Offshore Energy en maken de drooggrondverzet-gerelateerde activiteiten deel uit van het segment Inland
Infra. De vergelijkende cijfers 2011 zijn aan deze gewijzigde segmentering aangepast.
2012

2011

(in miljoenen EUR)
Omzet

1.290

1.525

EBITDA

286,0

301,9

Bedrijfsresultaat

200,6

216,6

Orderportefeuille

1.260

1.333

OMZET
De omzet in het segment Dredging bedroeg EUR 1.290 miljoen (2011: EUR 1.525 miljoen).
OMZETVERDELING NAAR MARKT

2012

2011

Thuismarkten in Europa

468

523

Thuismarkten buiten Europa

143

191

Internationale projecten

679

811

1.290

1.525

(in miljoenen EUR)

Totaal

Thuismarkten in Europa
De omzet op de Europese thuismarkten (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nordic landen) nam met 11% af
tot EUR 468 miljoen (2011: EUR 523 miljoen). Deze afname wordt met name verklaard door het lagere
activiteitenniveau in Nederland, door de aflopende werkzaamheden op het project Maasvlakte 2 en een lager volume
aan kustbeschermingsprojecten. In de loop van 2013 zal het project Maasvlakte 2 technisch worden afgerond, waarna
een onderhoudsperiode voor de zachte zeewering van 10 jaar aanvangt. Projecten die aan de omzet bijdroegen in
Nederland waren onder andere kustbeschermingswerkzaamheden langs de Waddeneilanden (Texel) en
onderhoudswerkzaamheden aan de vaargeul van de Europoort in de Rotterdamse haven. In de overige Europese
thuismarkten is aan een groot aantal onderhoudsprojecten in havens en waterwegen gewerkt, evenals aan enkele
kustbeschermingsprojecten in het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is bovendien door Boskalis Hirdes, met haar
expertise op het gebied van munitieruiming op land, veel munitieruimingwerk op zee verricht door bundeling van haar
expertise met die van subsea services vanuit de Offshore Energy divisie (voorheen SMIT Subsea).
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Thuismarkten buiten Europa
Buiten Europa nam de thuismarktomzet (Nigeria en Mexico) af met 25%, tot EUR 143 miljoen (2011:
EUR 191 miljoen). Deze afname wordt verklaard door een lager activiteitenniveau in Mexico, waar in 2012 het
omvangrijke project Cuyutlán werd afgerond. In Nigeria was het activiteitenniveau vergelijkbaar met 2011, met een
belangrijke bijdrage vanuit het project Onno Port, waar de haven voor de offshore industrie wordt uitgebreid. De
verdere groeivooruitzichten in Nigeria zijn nog steeds goed. Besluitvormingstrajecten bij olie- en gasmaatschappijen
met betrekking tot grote investeringsbeslissingen verlopen echter langzamer dan in het verleden vaak het geval was.
Internationale projectenmarkt
De omzet op de internationale projectenmarkt bedroeg EUR 679 miljoen (2011: EUR 811 miljoen). In het tweede
halfjaar is het omvangrijke Gorgon-project in West-Australië technisch voltooid. Naar verwachting zal de financiële
afwikkeling van dit project echter nog ten minste geheel 2013 voortduren. In Midden- en Zuid-Amerika was er sprake
van een druk jaar, met ondermeer de havenontwikkeling van Complex Superporto do Açu in Brazilië en het Lelydorp
total mining project in Suriname.
Vlootontwikkelingen
Door een goede bezetting van de hoppervloot in het tweede halfjaar is de jaarbezetting uitgekomen op 41 weken
(2011: 39 weken). De bezetting van de cuttervloot lag in lijn met het eerste halfjaar en kwam over geheel 2012 uit op
25 weken (2011: 19 weken).

SEGMENTRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat van het segment Dredging bedroeg EUR 201 miljoen (2011: EUR 217 miljoen). De teruggang van
het resultaat was beperkter dan de afname van de omzet. Goede resultaten op een aantal aflopende grote projecten,
evenals resultaten uit de afwikkeling van projecten die reeds eerder technisch waren afgesloten en niet substantieel
meer aan de omzet bijdroegen, liggen hieraan ten grondslag.

ORDERPORTEFEUILLE
In 2012 werd, per saldo, voor EUR 1.217 miljoen aan nieuw werk aangenomen.
ORDERPORTEFEUILLEVERDELING
NAAR MARKT

31 dec 2012

31 dec 2011

354

469

51

108

855

756

1.260

1.333

(in miljoenen EUR)
Thuismarkten in Europa
Thuismarkten buiten Europa
Internationale projecten
Totaal

Naast een groot aantal kleinere onderhoudsprojecten voor havens- en waterwegen is ook een aantal
vermeldenswaardige contracten aangenomen. Zo is in India een omvangrijk project aangenomen voor het verdiepen
en verbreden van het toegangskanaal van de haven van Mumbai en in Kenia voor de uitbreiding met nieuw land van
de containerterminal in de haven van Mombassa.
Eind 2012 stond voor EUR 1.260 miljoen aan werk uit in de orderportefeuille (ultimo 2011: EUR 1.333 miljoen).
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OFFSHORE ENERGY
Offshore bagger- en steenstortprojecten, zwaar transport, hijswerk en installatie, duik- en ROV-diensten ten behoeve
van de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten, offshore platforms,
pijpleidingen en kabels en offshore windmolenparken.
Het segment Offshore Energy betreft een nieuw segment. In 2012 zijn in dit segment alle bestaande activiteiten die
(in)direct ten dienste staan van de offshore industrie samengebracht. Het segment bestaat uit dienstverlening op de
gebieden subsea contracting (voorheen de specialistische niche-activiteit Boskalis Offshore, opgenomen in het oude
segment Baggeren), subsea services (voorheen SMIT Subsea, opgenomen in het oude segment Transport & Heavy
Lift) en marine contracting & marine services (voorheen SMIT Marine Projects en SMIT Transport, beiden opgenomen
in het oude segment Transport & Heavy Lift). Al deze activiteiten worden sinds eind 2012 onder de naam Boskalis
Offshore in de markt gepresenteerd. De vergelijkende cijfers 2011 zijn aan deze gewijzigde segmentering aangepast.
2012

2011

(in miljoenen EUR)
Omzet

481

371

EBITDA

95,4

107,8

Bedrijfsresultaat

60,3

62,1

Orderportefeuille

820

411

OMZET
De omzet van het segment Offshore Energy is ten opzichte van 2011 met 30% toegenomen tot EUR 481 miljoen
(2011: EUR 371 miljoen).
Bij subsea contracting was sprake van een hoog activiteitenniveau met offshore baggerprojecten in diverse landen en
daarnaast steenstortwerkzaamheden ter bescherming van pijpleidingen in ondermeer Noorwegen en op het project
Macedon in Australië. Binnen marine contracting zijn in het tweede halfjaar voorbereidingen gestart voor het West of
Duddon Sands offshore windmolenpark in de Ierse zee en voor de installatie van een FPSO in Brazilië.
Bij het transportonderdeel van marine services was sprake van een goede bezetting in zowel Europa als Singapore.
De bezetting van de drijvende bokken liet een gemengd beeld zien, waarbij deze in Europa achterbleef, maar de joint
venture Asian Lift in Singapore presteerde daarentegen goed. Voor wat betreft de duik- en inspectie-activiteiten
(subsea services) is een druk jaar afgesloten met ondermeer een sterke bezetting van de diving support vessels op de
Noordzee.

SEGMENTRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat bleef achter bij de omzetgroei en kwam daarmee uit op EUR 60,3 miljoen (2011:
EUR 62,1 miljoen). Lastige werkomstandigheden op enkele projecten in uitvoering hadden een negatieve invloed op
het resultaat.

ORDERPORTEFEUILLE
De orderportefeuille in ten opzichte van eind 2011 verdubbeld tot EUR 820 miljoen (ultimo 2011: EUR 411 miljoen). In
2012 is een groot aantal projecten aangenomen, waaronder het offshore windmolenparkproject West of Duddon
Sands, diverse steenstortwerken voor ondermeer Statoil, subsea inspectie- en onderhoudscontracten voor ondermeer
Maersk Oil en een omvangrijk offshore werk voor Impex ten behoeve van het Ichthys-project in Australië.
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INLAND INFRA
Aanleg van (spoor)wegen, bruggen, dammen, viaducten en terminals inclusief grondverzet, grondverbetering en
sanering. Via een strategische partner ook civiele infrastructuurprojecten zoals kademuren, golfbrekers,
waterzuiveringsinstallaties, rioleringen en de industriële constructie van o.a. krachtcentrales en ontziltingsinstallaties.
De voormalige segmenten Droge Infrastructuur en Maritieme Infrastructuur zijn in 2012 samengebracht in het nieuwe
segment Inland Infra, aangezien de activiteiten, het margeprofiel en het kapitaalsbeslag vergelijkbaar zijn. Aan dit
segment zijn ook de drooggrondverzet-gerelateerde activiteiten Boskalis Environmental en Cofra toegevoegd.
Voorheen maakten deze activiteiten deel uit van de specialistische nichediensten binnen het segment Baggeren.
2012

2011

777

382

(in miljoenen EUR)
Omzet
EBITDA

78,8

68,0

Bedrijfsresultaat

38,1

47,7

Orderportefeuille

1.416

1.149

OMZET
De omzet in het segment Inland Infra is ruim verdubbeld tot EUR 777 miljoen (2011: EUR 382 miljoen). De eind 2011
overgenomen activiteiten van MNO Vervat hebben in het verslagjaar voor EUR 324 miljoen aan de omzet bijgedragen
en verklaren daarmee een belangrijk deel van de omzetgroei. De overige groei was evenwichtig verdeeld over de
drooggrondverzet-activiteiten in Nederland en de civiele activiteiten van onze strategische partner Archirodon, waarin
Boskalis een belang van 40% houdt.

SEGMENTRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat van het segment Inland Infra, inclusief de proportionele consolidatie van joint ventures, bedroeg
EUR 38,1 miljoen (2011: EUR 47,7 miljoen). De resultaten in Nederland stonden onder druk door de moeilijke
marktomstandigheden, met name in de lokale en regionale inframarkten. Ondanks de toevoeging van MNO Vervat,
kwam het resultaat lager uit dan in 2011. In dat jaar was sprake van een bijzonder goed resultaat onder invloed van
positieve afwikkelresultaten op eerder opgeleverde projecten en een ontvangen vergoeding voor een vroegtijdig
beëindigd project.
Na zorgvuldige voorbereiding in 2012 is begin 2013 het integratieproces Boskalis – MNO Vervat volop in gang gezet.
De integratie is gericht op het afbouwen van de regionale/lokale activiteiten van MNO Vervat in Nederland en het
integreren van de ondersteunende operationele en stafafdelingen. De focus van de nieuwe organisatie ligt, naast het
aannemen van kleinere projecten in West-Nederland, vooral op het aannemen van complexe projecten waarin de
gezamenlijke kracht en het onderscheidend vermogen van beide organisaties kunnen worden verzilverd.
Bij Archirodon, dat met name actief is in Saoedi-Arabië en een aantal andere landen in het Midden-Oosten en NoordAfrika, was in een aantal landen sprake van toegenomen concurrentie. Dit leidde op projecten in die landen tot lagere
marges. Bij een toegenomen omzet is daardoor een lager resultaat gerealiseerd dan in 2011.

ORDERPORTEFEUILLE
In lijn met de strategische focus van de nieuwe organisatie Boskalis - MNO Vervat op de Nederlandse markt kon eind
2012 het project SAAone worden verworven. Dit project, in de vorm van DBFM (Design, Build, Finance & Maintain),
betreft het verleggen, verbreden en onderhouden van de snelwegen A1-A6 tussen Diemen en Almere. Het capital
works deel van dit project is voor EUR 187 miljoen in de portefeuille opgenomen.
Per saldo werd in 2012 voor EUR 1.044 miljoen aan nieuw werk aangenomen, waardoor de orderportefeuille met
EUR 267 miljoen toenam. Eind 2012 stond er voor EUR 1.416 miljoen aan werk uit (ultimo 2011: EUR 1.149 miljoen).
Ons 40% aandeel van de orderportefeuille van Archirodon maakt hiervan deel uit en kwam uit op EUR 579 miljoen.
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TOWAGE & SALVAGE
Towage: sleepdiensten en aan- en afmeren van zeeschepen in havens en bij offshore terminals, beheer en
onderhoud boven en onder de waterlijn van onshore en offshore olie- en gasterminals en aanverwante maritieme en
management diensten.
Salvage: assistentie verlenen aan schepen in nood, wrakopruiming, milieuzorg en advisering.
In het verslagjaar zijn de voormalige segmenten Harbour Towage en Terminal Services samengevoegd onder de
naam Towage. De aard van deze activiteiten en het type materieel dat daarbij wordt ingezet is zeer vergelijkbaar. Aan
dit segment zijn de bergingsactiviteiten, die voorheen deel uitmaakten van het segment Transport, Heavy Lift &
Salvage, toegevoegd. Door Salvage wordt gebruik gemaakt van een fijnmazig wereldwijd netwerk met contacten die
over sleepboten en overig materieel beschikken om snel te kunnen assisteren bij een schip in nood. Daarbij wordt ook
regelmatig gebruik gemaakt van materieel van Harbour Towage en Terminal Services van dit segment.
2012

2011

(in miljoenen EUR)
Omzet

533

519

EBITDA

142

149

Bedrijfsresultaat

74,0

69,1

Orderportefeuille

610

596

OMZET
De omzet van het segment Towage & Salvage is in 2012 toegenomen tot EUR 533 miljoen (2011: EUR 519 miljoen).
Boskalis is via SMIT Harbour Towage actief met sleepactiviteiten in havens in onder meer Rotterdam, België, Brazilië,
Panama, Canada, Australië en Singapore. Met name door groei in een aantal specifieke scheepsvervoerssegmenten,
zoals agribulk in Zuid-Amerika, offshore scheepsbouwactiviteiten in Singapore en inzet van materieel in het kader van
bergingsprojecten nam de omzet van de havensleepactiviteiten in 2012 toe.
Boskalis is, hoofdzakelijk via haar 50% belang in Smit Lamnalco, actief in het verlenen van sleep- en aanvullende
diensten rond offshore terminals, veelal op basis van langlopende contracten. Eind 2011 zijn de SMIT Terminals
activiteiten verkocht aan (Smit) Lamnalco, waarin Boskalis reeds een 50% belang hield. In 2012 was er bij de
terminalactiviteiten sprake van een lichte omzetdaling die volledig wordt verklaard door het SMIT Terminals
deconsolidatie-effect. Autonoom was bij Smit Lamnalco sprake van een sterke omzetgroei.
Ondanks enkele spraakmakende en succesvolle bergingsoperaties, was 2012 een relatief rustig jaar voor Salvage. Bij
de vermeldenswaardige projecten die succesvol werden afgerond behoren ondermeer bergingen van een VLOC (Very
Large Ore Carrier), het cruiseschip Costa Concordia (olieverwijdering en milieubeschermingswerkzaamheden, Italië),
de Sep Orion (olieverwijdering uit een gekanteld jack-up platform, Brazilië), de Ocean Eclipse (rechtzetten van een
diving support vessel aan de werf in Singapore), de Stolt Valor (blussen en sleepklaar maken van een chemische
tanker in brand) en de MSC Flaminia (blussen op de Atlantische Oceaan, slepen en het afleveren in Wilhelmshafen,
Duitsland als port of refuge).

SEGMENTRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat, inclusief de proportionele consolidatie van deelnemingen, was EUR 74,0 miljoen (2011:
EUR 69,1 miljoen).

ORDERPORTEFEUILLE
De omvang van de orderportefeuille is licht toegenomen tot EUR 610 miljoen (ultimo 2011: EUR 596 miljoen) en
betreft uitsluitend terminalcontracten. Smit Lamnalco heeft in de eerste helft van 2012 een 10-jarig contract verkregen
voor het verlenen van terminaldiensten in Papoea Nieuw Guinea bij een LNG-terminal van ExxonMobil. Later in het
jaar werd ook nog een omvangrijk contract verkregen in Irak.
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HOLDING
Niet-toegewezen activiteiten hoofdkantoor
2012

2011

(in miljoenen EUR)
Omzet
Bedrijfsresultaat

-

4,0

-36,1

-41,4

SEGMENTRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat in de verslagperiode omvat vooral de gebruikelijke niet-toegewezen kosten van het hoofdkantoor,
evenals een aantal niet-toegewezen (veelal eenmalige) lasten. Dit laatste betreft ondermeer kosten die verband
houden met de integratie en verhuizing van een groot deel van de SMIT-organisatie uit Rotterdam naar het
hoofdkantoor in Papendrecht. In 2011 werd het resultaat eveneens beïnvloed door kosten in het kader van de
integratie en reorganisatie van de (voorheen) SMIT-activiteiten.

OVERIGE FINANCIËLE INFORMATIE
In 2012 bedroeg het totaal van afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen EUR 231 miljoen
(2011: EUR 236 miljoen). Deze daling is met name toe te schrijven aan de Smit Lamnalco transactie. Vanaf het vierde
kwartaal van 2011 wordt 50% van de afschrijvingslast van (voorheen) de SMIT Terminals-activiteiten verantwoord.
Over de eerste drie kwartalen van 2011 was dat nog 100%. In 2012 is, per saldo, een bijzondere waardevermindering
verantwoord op enkele eenheden materieel van EUR 4,1 miljoen (2011: EUR 6,4 miljoen).
Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen bedroeg EUR 0,3 miljoen (2011: EUR 2,0 miljoen).
De belastinglast nam in 2012 af tot EUR 49,5 miljoen (2011: EUR 54,7 miljoen). De effectieve belastingdruk liep terug
tot 16,4% (2011: 17,3%), vooral doordat niet-gewaardeerde fiscale verliezen konden worden benut.
Over 2012 bedroeg het rendement van het eigen vermogen 13,8% (2011: 15,4%).

INVESTERINGEN EN BALANS
In het verslagjaar is voor een totaalbedrag van EUR 314 miljoen geïnvesteerd. Belangrijke investeringen binnen het
segment Dredging betroffen de modificatie van de megacutter Taurus II, de herbouw van de Fairway, een 36.000 m³
megahopper, en een tweetal 4.500 m³ hoppers, ter vervanging van reeds uit de vaart genomen c.q. te nemen kleinere
hoppers. De Taurus is begin 2012 weer in gebruik genomen en de Fairway en de Causeway (de eerste 4.500 m³
hopper) zullen naar verwachting in de tweede helft van 2013 in gebruik worden genomen.
Binnen het segment Offshore Energy is ondermeer geïnvesteerd in de Rockpiper (een nieuw valpijpschip), de
Ndurance en Ndeavor (nieuwe multifunctionele kabelleg/offshoreschepen), de overname van een tweetal AHTS
schepen: Union Princess en Union Sovereign en in de Asian Hercules III (5.000 MT drijvende bok in de Asian Lift JV).
De Rockpiper is begin 2012 in gebruik genomen. De Ndurance en Ndeavor worden naar verwachting in de tweede
helft van 2013 opgeleverd en de Asian Hercules III eind 2013. Bij Towage & Salvage zijn het afgelopen jaar diverse
kleinere investeringen gedaan, ondermeer in zes nieuwe sleepboten voor SMIT Brasil. Daarvan zullen er vier in 2013
worden opgeleverd.
Het werkkapitaal is ten opzichte van eind 2011 toegenomen c.q. minder negatief geworden. Op een aantal aflopende
grotere projecten was sprake van beter dan gemiddelde betalingsvoorwaarden. Daardoor is de post “Verschuldigd
aan opdrachtgevers” in het verslagjaar teruggelopen. Daarenboven was op enkele eind 2012 in uitvoering zijnde
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projecten sprake van minder gunstige betalingstermijnen, waardoor de vorderingen op opdrachtgevers toenamen.
Boskalis voert een strikt beleid met betrekking tot het accepteren c.q. bewaken van kredietrisico’s. Voorzover risico’s
niet door middel van kredietverzekering, garanties e.d., volledig zijn afgedekt, wordt bij het waarderen van vorderingen
met deze risico’s adequaat rekening gehouden.
De investeringsverplichtingen per 31 december 2012 zijn afgenomen tot EUR 126 miljoen (eind 2011:
EUR 193 miljoen). Deze verplichtingen betreffen hoofdzakelijk de hierboven genoemde investeringen.
In het vierde kwartaal van 2012 is een 33,3% belang in Dockwise Ltd verworven voor EUR 225 miljoen (gemiddelde
aankoopprijs per aandeel bedroeg EUR 17,07). Dit belang is verantwoord als een ‘geassocieerde deelneming’. De
aankoop is gefinancierd uit beschikbare liquiditeiten c.q. bankfaciliteiten.
In 2011 is in het kader van de verkoop van de SMIT Terminals-activiteiten aan Smit Lamnalco een
overbruggingsfinanciering verstrekt door Boskalis. In de tweede helft van 2012 is een volledige herfinanciering van
Smit Lamnalco succesvol afgerond. Als onderdeel van die herfinanciering is deze overbruggingsfinanciering volledig
afgelost en uit dien hoofde EUR 77 miljoen ontvangen.
De cashflow bedroeg EUR 484 miljoen (2011: EUR 497 miljoen).
De liquiditeiten per eind 2012 bedroegen EUR 390 miljoen (eind 2011: EUR 383 miljoen). Daarvan was
EUR 264 miljoen vrij beschikbaar en bevond EUR 126 miljoen zich bij deelnemingen en projecten die in combinatie
met derden worden uitgevoerd.
De solvabiliteit van de onderneming bedroeg 39,2% per 31 december 2012. Eind 2011 bedroeg de solvabiliteit 37,4%.
Nadat eind 2010 de onderneming aan het Pensioenfonds Smit een, geheel vrijwillige eenmalige, kapitaalsstorting van
EUR 30 miljoen had toegezegd, te betalen in vier jaarlijkse termijnen, waarvan de laatste in 2013, heeft de
onderneming begin 2012 eveneens een eenmalige, geheel vrijwillige kapitaalsstorting van EUR 25 miljoen toegezegd
aan het Pensioenfonds Boskalis. Deze storting zal in het eerste kwartaal van 2013 worden geëffectueerd. De
stortingen hebben, onder de toegepaste IFRS waarderingsgrondslagen, geen effect op het resultaat.
De rentedragende schulden bedroegen EUR 988 miljoen per 31 december 2012 en de netto-schuldpositie kwam uit
op EUR 598 miljoen (ultimo 2011: EUR 410 miljoen). Deze toename van de netto-schuldpositie is vooral veroorzaakt
door het in 2012 verworven 33,3% belang (EUR 225 miljoen) in Dockwise. Het grootste deel van de schuldenpositie
bestaat uit langlopende US Private Placement (USPP) leningen en trekkingen onder de 3- en 5-jaars syndicated
bankenfaciliteit. In verband met de financiering van het bod op alle overige uitstaande aandelen Dockwise, zal deze
laatstgenoemde faciliteit in 2013 worden afgelost en worden vervangen door een nieuwe faciliteit, die is afgesloten als
onderdeel van de acquisitiefinanciering Dockwise.
Boskalis heeft met het bankensyndicaat en de USPP-kredietverschaffers afspraken gemaakt over een aantal
convenanten waaraan Boskalis moet voldoen. Per 31 december 2012 wordt ruimschoots voldaan aan deze afspraken.
De belangrijkste convenanten zijn de netto-schuld : EBITDA-ratio, met een limiet van 3, en de EBITDA : netto-rente
ratio met een minimum van 4.
Per 31 december 2012 bedroeg de netto-schuld : EBITDA-ratio 0,9 en de EBITDA : netto-rente ratio 24,4.
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OVERIGE ONTWIKKELINGEN
DOCKWISE
Op 26 november 2012 heeft Boskalis het voornemen bekend gemaakt om Dockwise Ltd over te nemen. Dockwise is
een maritieme dienstverlener op het gebied van zwaar transport voor de offshore en onshore industrie. De combinatie
van de twee bedrijven biedt nieuwe strategische mogelijkheden voor een versnelde groei in de richting van de
offshoremarkt. De nieuwe combinatie zal bovendien nog beter in staat zijn haar klanten onder steeds complexere
omstandigheden te bedienen.
In het vierde kwartaal 2012 heeft Boskalis een belang van 33,3% in Dockwise opgebouwd. Ter financiering van het
bod op alle overige uitstaande aandelen Dockwise, tegen een biedprijs van EUR 18,50, heeft Boskalis op 10 januari
2013 voor EUR 320 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. In totaal zijn 9.696.969 nieuwe aandelen Boskalis geplaatst
tegen een koers van EUR 33,00 per aandeel bij ondermeer bestaande grootaandeelhouders. HAL Investments B.V.
(33,88 %) heeft haar bestaande belang gehandhaafd door pro rata te participeren in de emissie. Ook heeft Boskalis
eind januari 2013 de financieringsovereenkomsten voor de benodigde schuldfinanciering ondertekend. De
kredietfaciliteiten bestaan uit een syndicated bankenfaciliteit, bestaande uit een combinatie van een 3-jaars lening
(USD 525 miljoen) en een 5-jaars revolving credit facility (EUR 500 miljoen). Daarenboven heeft Boskalis een eenjarig
overbruggingskrediet afgesloten (USD 525 miljoen). Dit overbruggingskrediet zal in de loop van 2013 door een debt
capital markets instrument worden vervangen.
Met de steun van 92% van het aandelenkapitaal heeft Boskalis op 8 februari 2013 een verplicht bod uitgebracht op de
resterende aandelen Dockwise. De aanmeldingstermijn liep op 13 maart 2013 af en 99% van het aandelenkapitaal
heeft zich aangemeld. Met de formele afrekening van het bod op 20 maart zal Boskalis per diezelfde datum de
beslissende zeggenschap verwerven over Dockwise.

ARCHIRODON
Boskalis is eind 2012 benaderd door een partij uit het Midden Oosten die belangstelling had in het overnemen van het
40% belang van Boskalis in Archirodon. Sinds november hebben vervolggesprekken plaatsgevonden. Indien en zodra
deze gesprekken resulteren in een daadwerkelijke transactie zullen nadere details bekend worden gemaakt.

SAAM
Eind 2011 hebben Boskalis en Sudamericana Agencias Aereas y Maritimas S.A. (SAAM) aangegeven de
mogelijkheden en kansen te verkennen om hun sleepactiviteiten in Noord- en Zuid-Amerika gezamenlijk voort te
zetten. Deze gesprekken zijn recent weer geïntensiveerd, waarbij de structuur van een eventueel samengaan is
herzien. In plaats van een algehele 50/50 joint venture wordt thans overwogen dat Boskalis een leidende rol krijgt in
Brazilië en SAAM in Midden- en Noord Amerika. Door de combinatie SMIT en SAAM zal een toonaangevende
dienstverlener van sleepactiviteiten in Midden- en Zuid-Amerika ontstaan. De samenvoeging zal naast operationele
synergievoordelen tevens de gecombineerde marktposities in belangrijke mate versterken.
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BIJLAGE: FINANCIËLE TABELLEN
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
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GECONSOLIDEERDE BALANS
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET GROEPSVERMOGEN
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INFORMATIE OVER OPERATIONELE SEGMENTEN EN AANSLUITING NAAR DE RESULTATEN VAN DE GROEP
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GRONDSLAGEN
Koninklijke Boskalis Westminster NV stelt haar financiële verslagen op conform de International Financial Reporting
Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Deze grondslagen worden binnen de gehele groep
toegepast. Voor de belangrijkste grondslagen inzake financiële verslaggeving wordt verwezen naar de jaarrekening
2012.

DIVIDENDUITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV
In 2012 is over het boekjaar 2011 een contant dividend uitgekeerd van EUR 1,24 per aandeel in de vorm van gewone
aandelen, tenzij de aandeelhouder verkoos een uitkering in contanten te willen ontvangen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Het totaal van de uitstaande garanties, voornamelijk ten behoeve van lopende projecten, bedraagt per 31 december
2012 EUR 991 miljoen (31 december 2011: EUR 960 miljoen). De investeringsverplichtingen zijn afgenomen tot
EUR 126 miljoen (ultimo 2011: EUR 193 miljoen). De operationele leaseverplichtingen bedragen per 31 december
2012 EUR 80 miljoen (31 december 2011: 65 miljoen). De overige niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn ten
opzichte van 31 december 2011 niet materieel gewijzigd.
Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nog vast te
stellen, jaarrekening 2012. Bij de opgemaakte jaarrekening 2012 heeft de externe accountant een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt.
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