Koninklijke Vopak N.V.
Westerlaan 10
3016 CK Rotterdam

Persbericht

Vopak: Q3 2010 Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere
posten- stijgt 10% tot EUR 115 miljoen
Rotterdam, 12 november 2010
Kernpunten derde kwartaal 2010:
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In miljoenen EUR
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
(EBITDA)
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)
-exclusief bijzondere postenBedrijfsresultaat (EBIT)
Bedrijfsresultaat (EBIT)
-exclusief bijzondere postenBezettingsgraad (in %)
Opslagcapaciteit (in miljoen cbm, per einde periode)

•
•
•

Q3
2010

Q3
2009

∆%

YTD
2010

YTD
2009

∆%

153,8

137,2

+ 12

451,0

383,1

+ 18

154,8

137,1

+ 13

452,1

382,9

+ 18

113,8

104,3

+9

336,7

288,6

+ 17

114,8

104,2

+ 10

337,8

288,4

+ 17

92%
28,7

93%
28,0

93%

94%

Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- derde kwartaal 2010 stijgt met 10% tot
EUR 114,8 miljoen (Q3 2009: EUR 104,2 miljoen)
Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- tot en met het derde kwartaal van 2010 stijgt
met 17% tot EUR 337,8 miljoen (YTD 2009: EUR 288,4 miljoen)
Eelco Hoekstra is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur tijdens de Buitengewone
Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 november 2010, en is benoemd door de
Raad van Commissarissen als voorzitter van de Raad van Bestuur per 1 januari 2011.

Vooruitzichten:
• Door de projecten in uitvoering wordt in 2010, 2011 en 2012 in totaal nog eens 3,9 miljoen
kubieke meter (cbm) opslagcapaciteit toegevoegd. De totale investering in deze projecten
bedraagt voor Vopak en haar partners circa EUR 1,9 miljard, waarvan de nog uit te geven
netto-investering voor Vopak circa EUR 0,4 miljard bedraagt.
• Over 2010 verwacht Vopak een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van tenminste
EUR 585 miljoen.
• Op grond van haar groeistrategie en de positieve ontwikkelingen in 2010 kan Vopak mogelijk
haar doelstelling voor 2012 van een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van
EUR 625-700 miljoen één jaar eerder behalen.

John Paul Broeders, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak N.V.:
“De strategische rol die onze tankterminal-infrastructuur vervult in de leveringsketens van onze klanten
leidt tot een gezonde vraag naar onze diensten. Wij blijven hard werken aan de verdere implementatie
van onze strategie, waarbij wij ons in het bijzonder richten op voortdurende verbeteringen op het gebied
van veiligheid, operationele efficiency, klantenservice en groei. Wij ervaren een voortdurende robuuste
vraag naar onze opslagdiensten voor olieproducten en een vergelijkbaar niveau van activiteiten als in het
derde kwartaal van 2009 in de chemiesector. De totale bezettingsgraad nam iets af tot 92%, voornamelijk
veroorzaakt door een achterblijvende vraag naar opslag van biobrandstoffen en de ingebruikname van
nieuwe capaciteit voor de opslag van chemieproducten.
Onze wereldwijde opslagcapaciteit is verder toegenomen tot 28,7 miljoen kubieke meter. De uitvoering
van onze uitbreidingsplannen die op dit moment in aanbouw zijn vordert goed en zal
3,9 miljoen kubieke meter aan ons netwerk van tankterminals toevoegen in de periode tot en met 2012.
Terwijl wij nieuwe capaciteit aan het bouwen zijn, is het aantal additionele business opportunities
bemoedigend.”
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Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat steeg in het derde kwartaal van 2010 met 9% tot EUR 113,8 miljoen
(Q3 2009: EUR 104,3 miljoen). Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- steeg met 10% tot
EUR 114,8 miljoen (Q3 2009: EUR 104,2 miljoen), voornamelijk als gevolg van een positief
valutaomrekeningseffect van EUR 9,7 miljoen. In een periode van twaalf maanden steeg de wereldwijde
opslagcapaciteit met 0,7 miljoen kubieke meter van 28,0 miljoen kubieke meter per eind september 2009
tot 28,7 miljoen kubieke meter per eind september 2010. De capaciteitsuitbreidingen in en na het derde
kwartaal van 2009 hebben een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat wanneer de resultaten van
het derde kwartaal van 2010 worden vergeleken met de resultaten van het derde kwartaal van 2009.
Het bedrijfsresultaat tot en met het derde kwartaal van 2010 bedraagt EUR 336,7 miljoen, een stijging
van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2009 (EUR 288,6 miljoen), inclusief een positief
valutaomrekeningseffect van EUR 17,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- tot en
met het derde kwartaal van 2010 steeg met 17% tot EUR 337,8 miljoen (YTD 2009: EUR 288,4 miljoen).
Naast het positieve valutaomrekeningseffect hebben de ingebruikname van nieuwe capaciteit en een
hogere opbrengst per kubieke meter geleid tot verbeterde resultaten, echter gedeeltelijk tenietgedaan
door een langzamere ingebruikname van nieuwe capaciteit op bepaalde terminals.
Financiële positie
De positieve ontwikkeling van de resultaten heeft geleid tot een afgenomen
Nettofinancieringspositie: EBITDA-ratio van 2,70 per 30 juni 2010 tot 2,50 per eind september 2010,
gedeeltelijk het resultaat van valuta-effecten.
Gang van zaken per divisie in het derde kwartaal van 2010 (exclusief bijzondere posten)
Het bedrijfsresultaat van de CEMEA (Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika) divisie bedroeg voor het
derde kwartaal van 2010 EUR 22,3 miljoen. Dit werd beïnvloed door negatieve eenmalige kosten van
EUR 2,0 miljoen (voornamelijk veroorzaakt door een toevoeging aan een milieuvoorziening), terwijl het
bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal van 2009 (EUR 26,4 miljoen) werd beïnvloed door eenmalige
extra opbrengsten van EUR 2,6 miljoen. Zonder de effecten van deze eenmalige posten was het
bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal van 2010 2% hoger in vergelijking met dezelfde periode in het
afgelopen jaar, inclusief een positief valutaomrekeningseffect van EUR 0,4 miljoen.
De divisie OEMEA (Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika) behaalde een bedrijfsresultaat van
EUR 41,0 miljoen (Q3 2009: EUR 35,9 miljoen), een stijging van 14% als gevolg van robuuste
marktomstandigheden voor opslag en overslag van olieproducten, een hoger resultaat door de joint
ventures en geassocieerde ondernemingen, en ondanks het feit dat opslagcapaciteit in Duitsland buiten
bedrijf werd gesteld. De resultaten zijn inclusief een positief valutaomrekeningseffect van
EUR 1,1 miljoen.
In Azië steeg het bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal van 2010 met 38% tot EUR 43,7 miljoen
(Q3 2009: EUR 31,6 miljoen), voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorzet en tariefsverhogingen in
Singapore, capaciteitsuitbreiding, en een significant positief valutaomrekeningseffect van
EUR 5,9 miljoen.
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In onze divisie Noord-Amerika nam het bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal van 2010 af met
EUR 2,9 miljoen tot EUR 10,1 miljoen vergeleken met het derde kwartaal van 2009 (EUR 13,0 miljoen),
ondanks een positief valutaomrekeningseffect van EUR 1,4 miljoen. De daling wordt voornamelijk
veroorzaakt door ongunstige marktomstandigheden voor biobrandstoffen.
In Latijns-Amerika liet het bedrijfsresultaat een stijging van 6% zien tot EUR 6,6 miljoen
(Q3 2009: EUR 6,2 miljoen), welke voornamelijk het gevolg is van gunstige valutaomrekeningseffecten
(EUR 1,0 miljoen).
Bedrijfskosten niet toegerekend aan de divisies bedroegen EUR 8,9 miljoen (Q3 2009: EUR 8,9 miljoen).
Naast kosten van het hoofdkantoor, zoals personeelskosten, bevatten deze kosten tevens de kosten ten
behoeve van de projecten voor onze LNG ontwikkelingsactiviteiten en onderzoeken om verdere
strategisch aantrekkelijke groeimogelijkheden door te zetten.
Ontwikkeling van de capaciteit (op 100%-basis, in miljoenen cbm)
Capaciteit
Toegevoegd
Capaciteit
Toegevoegd
Capaciteit
eind
eind 2009
eind Q3
Q3 2009
2010
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28,0

3

0,3

28,3

0,4

28,7

In aanbouw

Capaciteit
eind 2012

3,9

32,6

Toekomstgerichte uitspraken
Dit document bevat uitspraken waarin een vooruitblik wordt gegeven. Deze uitspraken zijn gebaseerd op
thans beschikbare plannen en projecties. Gezien de dynamiek van de markten en de omgeving waarin
wij onze logistieke diensten in 31 landen aanbieden, kunnen wij de juistheid en volledigheid van
dergelijke verklaringen niet garanderen.
Eventuele onvoorziene omstandigheden betreffen onder meer bijzondere baten en lasten, onverwachte
economische, politieke en valutaontwikkelingen en mogelijke veranderingen in IFRSverslaggevingsregels.
De verklaringen waarin een vooruitblik wordt gegeven, moeten altijd worden beoordeeld in het kader van
gebeurtenissen, risico’s en onzekerheden van de markten en omgeving waarin Vopak opereert. Mogelijk
kunnen deze factoren ertoe leiden dat de uiteindelijk behaalde resultaten materieel afwijken.
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Financiёle kalender
11 maart 2011
16 maart 2011
30 maart 2011
27 april 2011
27 april 2011
29 april 2011
04 mei 2011
24 augustus 2011
09 november 2011

Publicatie jaarcijfers 2010
Formele aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Registratiedatum Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Publicatie resultaten eerste kwartaal 2011 middels een trading update
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Ex-dividend notering
Registratiedatum dividend
Publicatie halfjaarcijfers 2011
Publicatie resultaten derde kwartaal 2011 middels een trading update

Profiel Vopak
Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag,
gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten.
Vopak exploiteert 80 terminals met een opslagcapaciteit van meer dan 28 miljoen kubieke meter in
31 landen. Deze liggen op strategische plaatsen voor gebruikers ten opzichte van de belangrijkste
vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie, voor wie
Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat voor een groot aantal industrieën.
Voor meer informatie
Koninklijke Vopak N.V.
Corporate Communication & Investor Relations
Bas Rutgers
Telefoon
: +31 (0) 10 4002777
E-mail
: corporate.communication@vopak.com
Website
: www.vopak.nl
De conference call voor analisten zal op 12 november 2010 vanaf 10.00 uur via een on-demand
audioweergave op de website van onze onderneming www.vopak.com worden weergegeven.
Persfoto’s van Vopaks Raad van Bestuur, nieuwe terminals en activiteiten zijn als downloads beschikbaar
op http://www.vopak.com/press/142_460.php.
Bijlagen:
1.
Groeiperspectief
2.
Specificatie bedrijfsresultaat
3.
Wisselkoersen
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Bijlage 1:

Groeiperspectief

Ons uitbreidingsprogramma heeft geleid tot een groei van de wereldwijde opslagcapaciteit met
0,1 miljoen cbm in het derde kwartaal van 2010 tot een totaal van 28,7 miljoen cbm per eind september
2010. Sinds eind september 2010 is onze wereldwijde opslagcapaciteit toegenomen met 0,7 miljoen cbm,
van 28,0 miljoen cbm tot 28,7 miljoen cbm per eind september 2010.
Uitbreidingen in de eerste negen maanden van 2010
Bestaande terminals
Land

Terminal

Producten

China
Brazilië
Singapore
Mexico
China
Duitsland

Zhangjiagang
Alemoa
Banyan
Coatzacoalcos
Lanshan
Waltershof
Netto wijziging diverse terminals
inclusief buitengebruikstelling

Chemicaliën
Chemicaliën
Chemicaliën
Chemicaliën
Chemicaliën
Chemicaliën

190.000
38.600
7.500
8.400
3.700
-99.400

Diversen

-29.400

Jakarta

Olieproducten

Diversen
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Capaciteit toegevoegd (cbm)

Nieuwe terminals
Indonesië

Netto totale capaciteitstoename YTD Q3 2010:

250.000

0,4 miljoen cbm

Door alle projecten in uitvoering wordt nog eens 3,9 miljoen cbm aan opslagcapaciteit toegevoegd in de
periode tot en met 2012.
Aangekondigde uitbreidingsplannen voor de periode tot en met 2012
Bestaande terminals
Land

Terminal

Producten

V.A.E.
Nederland
Nederland
Spanje
Estland

Fujairah
MOT
Europoort
Barcelona
Tallinn

Nederland

Vlaardingen

China
Brazilië
Zweden
Korea
Duitsland
China

Coajing
Aratu
Gothenburg
Ulsan
Hamburg
Ningbo

Olieproducten
Olieproducten
Olieproducten
Olieproducten
Olieproducten
Plantaardige olie/
biobrandstoffen
Chemicaliën
Chemicaliën
Olieproducten
Chemicaliën
Chemicaliën
Chemicaliën

Amsterdam Westpoort

Olieproducten

Capaciteit gepland (cbm)
606.000
360.000
160.000
155.200
75.000
38.100
30.000
26.300
20.000
13.500
8.900
5.500

Nieuwe terminals
Nederland
Nederland

Gate Rotterdam; 12 miljard
cbm doorvoercapaciteit p.j.

1.190.000

LNG

540.000

Spanje

Algeciras

Olieproducten

403.000

China

Dongguan

Chemicaliën

153.000

China

Tianjin

Chemicaliën

95.300

Chili

Mejillones

Chemicaliën

In aanbouw in de periode tot en met 2012:

10.000

3,9 miljoen cbm

Ontwikkelingen en onderzoeken naar groeikansen
Wij onderzoeken momenteel diverse uitbreidingsmogelijkheden, zowel op bestaande als op nieuwe
locaties. Daarbij gaat het onder meer om de mogelijkheden voor een olieterminal in Hainan (China) en
een LNG-terminal in Fos-sur-Mer (Frankrijk) en een haalbaarheidsstudie, samen met een joint venture
partner, van een te ontwikkelen opslagterminal voor olieproducten in Pengerang, Johor (Maleisië).
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Bijlage 2:
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Specificatie bedrijfsresultaat *
In miljoenen EUR

Q3 2010

Q3 2009

∆%

Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika
Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika
Azië
Noord-Amerika
Latijns-Amerika
Niet toegerekend

22,3
41,0
43,7
10,1
6,6
- 8,9

26,4
35,9
31,6
13,0
6,2
- 8,9

- 16
+ 14
+ 38
- 22
+6

Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten-

114,8

104,2

+ 10

Bijzondere posten:
Azië
Niet toegerekend
Bedrijfsresultaat (EBIT)

- 1,0
113,8

104,3

+9

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)
-exclusief bijzondere posten-

154,8

137,1

+ 13

In miljoenen EUR

YTD 2010

YTD 2009

∆%

Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika
Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika
Azië
Noord-Amerika
Latijns-Amerika
Niet toegerekend

72,2
116,4
122,4
35,4
21,0
- 29,6

66,7
101,0
96,1
35,6
18,1
- 29,1

+8
+ 15
+ 27
-1
+ 16

Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten-

337,8

288,4

+ 17

Bijzondere posten:
Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika
Azië
Latijns Amerika
Niet toegerekend

- 0,1
2,8
- 3,8

Bedrijfsresultaat (EBIT)

336,7

288,6

+ 17

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)
-exclusief bijzondere posten-

452,1

382,9

+ 18

0,1

0,2
- 2,5
2,5

* op deze cijfers is geen accountantscontrole en geen accountantsreview toegepast

Bijlage 3:

Wisselkoersen
In EUR
Amerikaanse dollar (gemiddeld)
Singapore dollar (gemiddeld)
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30 september 2010 30 september 2009
1,32
1,37
1,82
2,01

