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Vopak: Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- over 

2012 stijgt met 19% tot EUR 560,9 miljoen 

 
Rotterdam, 1 maart 2013 
 

 
     N.B.: Het bedrijfsresultaat over 2011 bevat een bijzonder resultaat van EUR 116,1 miljoen, voornamelijk toe te schrijven aan de 
     verkoop van Vopaks 20% belang in BORCO (Bahama’s).  
 

Kernpunten voor 2012 -exclusief bijzondere posten-: 

 Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) steeg met 20% tot EUR 763,6 miljoen  
(2011: EUR 636,0 miljoen). Dit heeft ertoe geleid dat Vopak de eerder afgegeven indicatie voor 
2013 van EUR 725-800 miljoen EBITDA reeds in 2012 heeft gerealiseerd. 

 Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam toe met 19% tot EUR 560,9 miljoen (2011: EUR 469,4 miljoen). 

 Het nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen steeg met 25% tot  
EUR 343,6 miljoen (2011: EUR 275,4 miljoen) en de winst per gewoon aandeel (WpA) nam toe 
met 25% tot EUR 2,70 (2011: EUR 2,16). 

 De wereldwijde opslagcapaciteit van Vopak steeg in 2012 met 2,1 miljoen cbm tot  
29,9 miljoen cbm. 

 
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten worden 
voorgesteld van EUR 0,88 (2011: EUR 0,80) per gewoon aandeel.  
 

Vooruitzichten: 

 Rekening houdend met de 20% EBITDA-groei in 2012, de bescheiden capaciteitsuitbreidingen die 

voor 2013 gepland staan, geen materiële veranderingen in de productvooruitzichten waardoor de 

gemiddelde bezettingsgraad naar verwachting rond 90% zal uitkomen, de hogere pensioenlasten 

en de tot op heden negatieve valutaontwikkelingen, verwacht Vopak een relatief beperkte 

EBITDA-groei voor 2013. De langetermijn financieringsactiviteiten die in 2012 werden afgerond, 

zullen drukken op de ontwikkeling van de WpA ten gevolge van hogere nettofinancieringslasten.  

 Met de projecten in aanbouw zal 5,2 miljoen cbm opslagcapaciteit worden toegevoegd in de jaren 

tot en met 2015. De totale investering voor Vopak en haar partners in uitbreidingsprojecten 

bedraagt circa EUR 2,1 miljard, waarvan de nog uit te geven netto-investering voor Vopak circa 

EUR 0,6 miljard bedraagt. 
  

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Opbrengsten 1.313,9 1.171,9 12%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 738,6 752,1 - 2%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) -exclusief bijzondere 

posten-
763,6 636,0 20%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 535,9 585,5 - 8%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 560,9 469,4 19%

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen 321,5 392,4 - 18%

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen        

-exclusief bijzondere posten-
343,6 275,4 25%

Winst per gewoon aandeel (in EUR) 2,52 3,08 - 18%

Winst per gewoon aandeel -exclusief bijzondere posten- (in EUR) 2,70 2,16 25%

Dividend(voorstel) per gewoon aandeel (in EUR) 0,88 0,80 10%

Bezettingsgraad 91% 93% - 2pp

Wereldwijde opslagcapaciteit (in miljoen kubieke meters - cbm) 29,9 27,8 8%
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Eelco Hoekstra, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Koninklijke Vopak N.V.:  
“In 2012 heeft Vopak een succesvolle groei doorgemaakt in zowel omvang als winst. Wij zijn hier trots op 
gezien de verminderde groei van de wereldeconomie. Op het gebied van duurzaamheid hebben wij in 
2012 onze resultaten voor veiligheid van eigen medewerkers en procesveiligheid verbeterd ten opzichte 
van voorgaande jaren. Tot onze spijt hadden wij echter te maken met twee fatale ongelukken bij 
aannemers. Met een EBITDA-groei van 20%, resulterend in een EBITDA van EUR 763,6 miljoen, heeft 
Vopak haar afgegeven indicatie voor 2013 van EUR 725-800 miljoen EBITDA al in 2012 gerealiseerd. Dit 
was voornamelijk toe te schrijven aan de succesvolle uitvoering van winstgevende uitbreidingsprojecten, 
onze voortdurende nadruk op operationele efficiëntie- en dienstverleningsverbeteringen evenals een 
positief valutaomrekeningseffect.  
 
Door de gedisciplineerde uitvoering van onze groeistrategie hebben wij in 2012 de tweede fase op Vopak 
Terminal Amsterdam Westpoort, de zesde fase op onze terminal in Fujairah (VAE), de eerste fase van de 
nieuwe Vopak Tianjin Lingang terminal (China), de nieuwe Vopak Eemshaven terminal en verscheidene 
andere uitbreidingsprojecten in gebruik genomen. Hiermee is 2,1 miljoen cbm toegevoegd aan ons 
wereldwijde netwerk van terminals. Tevens zijn wij verheugd met de strategische gezamenlijke overname 
van de activa van de voormalige Coryton raffinaderij in het Verenigd Koninkrijk, met als doel deze verder 
te ontwikkelen tot een state-of-the-art import- en distributieterminal voor olieproducten.  
 
Hoewel de onzekerheid over het economisch herstel hoogstwaarschijnlijk de agenda voor het komende 
jaar zal blijven dicteren, hebben wij vertrouwen in de langetermijn vooruitzichten voor onze onderneming. 
De ontwikkeling van de wereldeconomie zal vragen om een additionele stroom van fossiele brandstoffen, 
chemicaliën en plantaardige oliën. Wij geloven dat wij goed gepositioneerd zijn om waarde te kunnen 
blijven creëren door onze diensten wereldwijd aan te bieden op de meest veilige, duurzame en efficiënte 
wijze. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat wij op weg naar onze doelstellingen voor de lange termijn te 
maken zullen krijgen met verscheidene uitdagingen op de korte termijn, zoals de langdurige 
‘backwardated’ markt voor olieproducten en de gevolgen van een sterkere euro. Wij zullen onze 
inspanningen richten op de gebieden die binnen onze invloedssfeer liggen om onze eigen toekomst te 
vormen. 
 
Rekening houdend met de 20% EBITDA-groei in 2012, de bescheiden capaciteitsuitbreidingen die voor 
2013 gepland staan, geen materiële veranderingen in de productvooruitzichten waardoor de gemiddelde 
bezettingsgraad naar verwachting rond 90% zal uitkomen, de hogere pensioenlasten en de tot op heden 
negatieve valutaontwikkelingen, verwacht Vopak een relatief beperkte EBITDA-groei voor 2013. De 
langetermijn financieringsactiviteiten die in 2012 werden afgerond, zullen drukken op de ontwikkeling van 
de WpA ten gevolge van hogere nettofinancieringslasten. 
 
Vopak zal in 2016 haar 400-jarig bestaan vieren. Op grond van de huidige projecten in aanbouw en 
potentiële mogelijkheden voor verdere uitbreiding van Vopaks terminalnetwerk is het onze ambitie een 
EBITDA van EUR 1 miljard te realiseren in 2016. Om deze ambitie te kunnen realiseren, zijn de 
goedkeuring en succesvolle uitvoering van additionele winstgevende uitbreidingsprojecten vereist.”  

 

Duurzaamheid 
Voor Vopak betekent duurzaamheid het genereren van toegevoegde waarde voor al haar 
belanghebbenden zonder dat dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor mens, maatschappij en milieu. Wij 
hebben ons gecommitteerd aan het verbeteren van onze persoonlijke en procesveiligheid, evenals aan 
het terugdringen van ons energie- en waterverbruik en de emissies naar bodem, lucht en 
oppervlaktewater. Wij zijn ook vastbesloten de gevolgen van onze activiteiten voor de plaatselijke 
bevolking tot een minimum beperken en tegelijkertijd, waar mogelijk, de positieve effecten optimaliseren. 
Het online Sustainability Report 2012 (alleen in het Engels) behandelt alle relevante doelstellingen en 
prestaties en is beschikbaar op http://www.vopak.com/sustainability. 
 
Tot onze spijt waren er twee fatale ongelukken bij aannemers in 2012. Ten aanzien van de persoonlijke 
en procesveiligheid liet de veiligheid van eigen medewerkers, uitgedrukt in het aantal gevallen van letsel 
per miljoen gewerkte uren (‘Total Injury Rate’ - TIR) een verdere verbetering zien en kwam uit op 2,1 
(2011: 3,0). De ‘Lost Time Injury Rate’ (LTIR) van medewerkers en aannemers verbeterde eveneens en 
kwam uit op 0,7 (2011: 1,1). Het bereiken van structurele verbeteringen in persoonlijke veiligheid is en 
blijft onze topprioriteit. Vopak blijft ook uitgebreid aandacht besteden aan het voortdurend verbeteren van 
de procesveiligheid op al haar terminals. Het aantal procesincidenten daalde van 154 in 2011 tot 127 in 
2012.  
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Belangrijkste marktontwikkelingen 
In 2012 continueerde Vopak haar focus op de structurele trends die de gezonde vraag naar opslag en 
overslag van vloeibare bulkproducten benadrukken. Onze uitdaging is om de belangrijkste 
marktontwikkelingen proactief te vertalen naar klantspecifieke oplossingen in strategisch gelegen 
zeehavens over de hele wereld. De geografische en productgerelateerde uitdagingen en overwegingen 
kunnen als volgt worden samengevat:  
 
Olie 
Ondanks enigszins lagere bezettingsgraden op bepaalde locaties bleef de algehele vraag naar 
opslagdiensten voor olieproducten in 2012 robuust. Ontwikkelingen in onconventionele bronnen, met 
name in Noord-Amerika, hervormen de raffinage- en chemiesector en daarmee handelsstromen. Naar 
verwachting zal de wereldwijde vraag naar olie in 2013 met 1,0% groeien tot 90,7 miljoen vaten per dag, 
waarbij OESO-landen een daling van 0,7% zullen laten zien en niet-OESO landen een stijging van 2,6%. 
Door de verwachte stijging van de vraag zullen niet-OESO landen afhankelijker worden van 
geïmporteerde ruwe olie en op zoek gaan naar meerdere bronnen. De invloed van Amerikaanse ‘tight oil’ 
heeft niet alleen de Amerikaanse handel en export versterkt, maar ook de importstromen van ruwe olie 
verlegd van locaties als West-Afrika naar andere markten. 
 
Het veranderende mondiale raffinagelandschap zal naar verwachting de interregionale en intraregionale 
handel in ruwe olie en geraffineerde producten verder stuwen. Belangrijke factoren zijn onder meer de 
ontwikkeling van nieuwe exportraffinaderijen ten oosten van het Suezkanaal; onconventionele olie en de 
daaropvolgende versterking van de Amerikaanse raffinagesector aan de Golf van Mexico; en de 
consolidatie van de raffinagecapaciteit in OESO-landen, met aangekondigde sluitingen van raffinaderijen 
in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Duitsland en Italië.  
 
De verwachte groei in de handel van ruwe olie en geraffineerde producten ondersteunt de vraag naar 
opslag op de lange termijn, waarbij klanten op dit moment te maken hebben met minder gunstige 
marktcondities als gevolg van de aanhoudende ‘backwardated’ markt. In de belangrijkste oliehubs wordt 
opslagcapaciteit verhuurd tegen gezonde tarieven en de langetermijncontracten weerspiegelen de 
structurele behoefte van onze klanten. De opslagcapaciteit op secundaire locaties staat echter onder 
druk.  
 
De groei van Vopaks wereldwijde terminalnetwerk voor olieproducten zal in de komende twee jaar 
doorgaan met de ingebruikname van nieuwe hubterminals in Spanje (Algeciras, 2013), China (Hainan, 
2014) en Maleisië (Pengerang, 2014). Deze terminals zullen onze klanten een concurrerende positie en 
flexibele marktmogelijkheden bieden. Bovendien blijven wij investeringsmogelijkheden verkennen voor 
potentiële nieuwe hublocaties in bijvoorbeeld Panama en West-Afrika evenals in structurele import- en 
exportgebieden.  
 
Chemicaliën 
Vopak is een marktleider in de wereldwijde, strategische havens. Al onze wereldwijde hublocaties hadden 
in 2012 gezonde bezettingsgraden en droegen bij aan de efficiëntiedoelstellingen voor de logistieke 
ketens van onze klanten. Onze industriële terminals presteerden goed en hoewel een aantal aan deze 
locaties verbonden klanten van ons te maken had met sluitingen, konden alle faciliteiten veilig 
functioneren en de chemiebedrijven bedienen op het klant-gewenst niveau. Gedurende het jaar hadden 
wij op een aantal van onze Europese distributieterminals te maken met kleinere volumes chemicaliën. Dit 
was met name het geval in de eerste helft van het jaar, hoofdzakelijk als gevolg van een afnemende 
vraag in de belangrijke automobiel- en bouwsectoren. Op onze Amerikaanse locaties nam het volume 
toe, terwijl op onze grootste Aziatische locaties het volume op een gezond niveau bleef.  
  
De wereldwijde markt voor chemicaliën wordt gekenmerkt door een aantal ingrijpende ontwikkelingen. In 
Noord-Amerika bestaat een sterke drang om schaliegas te ontwikkelen en te gelde te maken. Dit heeft 
verscheidene grote spelers in de chemiemarkt er toe gezet te investeren in nieuwe krakers van 
wereldformaat. Deze petrochemische fabrieken zullen profiteren van een aanzienlijk concurrentievoordeel 
ten opzichte van de rest van de wereld, omdat – afgezien van het Midden-Oosten – grondstofkosten daar 
het laagst ter wereld zullen zijn. Naar verwachting zal de vraag naar chemieproducten in Azië op de lange 
termijn toenemen, waarmee de Aziatische markten hun positie als netto-importeurs zullen behouden. 
China zal haar niet-aflatende inspanningen om de productiecapaciteit uit te breiden en het importtekort te 
verkleinen, blijven voortzetten. Onder de huidige marktomstandigheden zal China echter voor de nabije 
toekomst afhankelijk blijven van import.  
  
Met het volledig benutten van goedkope ethaan in het Midden-Oosten, zal deze regio naar verwachting 
haar grondstoffenportfolio zien verbreden en investeringen in nieuwe krakers zullen verschuiven naar 
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nafta. Een sterke drang om banen te creëren in het Midden-Oosten zal naar verwachting leiden tot een 
specialisatie in de downstreamsector met nieuwe investeringen in gecompliceerdere chemiefabrieken. 
Vopak is goed gepositioneerd om nieuwe mogelijkheden op het gebied van industriële chemieterminals in 
deze regio verder te verkennen. In de afgelopen jaren heeft Europa geen aanzienlijke groei in 
productiecapaciteit gekend, maar in absolute zin is het na China nog altijd de grootste consumptiemarkt 
voor chemicaliën ter wereld. Aangezien kraken in Europa voornamelijk gebaseerd is op nafta als 
grondstof staat deze business onder druk, resulterend in verdere rationalisatie. Als gevolg zullen spelers 
op de Europese markt op zoek gaan naar derivaten met een hogere waarde om te voldoen aan de 
rendabiliteitscriteria of op zoek gaan naar mogelijkheden om efficiëntie te verbeteren.  
 
Biobrandstoffen 
Alhoewel wij in 2012 een aantal verbeteringen hebben gezien in de markt voor de opslag en overslag van 
biobrandstofproducten, blijft de markt voor biobrandstoffen erg dynamisch. De mondiale markt voor 
biobrandstoffen zal naar verwachting groeien. Brazilië zal haar ethanolmengsel in benzine verhogen van 
20% naar 25% en de prognose is dat het aanbod van ethanol in 2013 zal verbeteren. De VS hebben 
aangekondigd dat het zal vasthouden aan de Renewable Fuels Standard (RFS 2) regelgeving, wat ertoe 
zal leiden dat de vraag naar geïmporteerde Braziliaanse ethanol zal toenemen. De prognose voor Europa 
is dat het aanbod van ethanol zal groeien, wat toenemende stromen binnen Europa tot gevolg zal 
hebben. Deze kunnen worden gefaciliteerd door het terminalnetwerk van Vopak. Onzekerheden in de 
markt zijn onder andere voorstellen om bestaande wetgeving aan te passen en landen die verschillende 
strategieën voeren ter ondersteuning van hun lokale industrieën.  
 
Plantaardige oliën 
Voornamelijk als gevolg van een groeiende bevolking en toegenomen welvaart in de niet-OESO landen 
zal de markt voor plantaardige oliën (18 belangrijke oliën en vetten) naar verwachting een groei laten 
zien. Van de totale markt is 40% bestemd voor export, wat mogelijkheden creëert voor Vopak. Het 
aanbod van olie verkregen uit zaden (soja, zonnebloem en raap) zal naar verwachting afnemen, wat van 
invloed zal zijn op exporterende landen als Argentinië (sojaolie), Rusland en de Oekraïne 
(zonnebloemolie). Deze afname wordt gecompenseerd door een sterke groei in palmolie, waardoor de 
exportposities van Maleisië en Indonesië, die verantwoordelijk zijn voor 90% van de wereldwijde export 
van palmolie, zullen worden versterkt. Internationale en regionale producenten, handelaren en 
verwerkingsbedrijven van plantaardige oliën vergroten hun aanwezigheid en sluiten goed aan bij de hoge 
kwaliteitsnormen en het wereldwijde terminalnetwerk van Vopak.  
 
LNG 
De nadruk op schone, veilige en betrouwbare energiebronnen heeft geleid tot een groei van 2,1% in de 
mondiale consumptie van aardgas – sneller dan elke andere fossiele brandstof. Bovendien heeft de groei 
van onconventionele bronnen als schaliegas geleid tot een scherpe toename in beschikbaarheid, met 
name in de VS, waardoor de gasprijs in de VS lager wordt en de vraag toeneemt.  
 
Deze toenemende vraag en prijsverschillen op de markten heeft ook geleid tot meer handel in LNG. Het 
aandeel van LNG in aardgashandel is met 32% toegenomen. Ondanks de toegenomen volatiliteit op de 
markten, wordt de handel in LNG beperkt door het ontbreken van toereikende liquefactiecapaciteit, wat 
heeft geleid tot hoge prijzen in het Verre Oosten, waarbij de markt in Europa als ‘market of last resort’ 
wordt gezien. Naar verwachting zal de markt verbeteren met de aankondiging van verscheidene 
liquefactieprojecten op locaties in onder meer Australië (met een potentieel van  
80 miljoen ton per jaar), in Afrika (Angola en Mozambique); en in de VS die een aanzienlijk 
exportpotentieel hebben vanwege de groei van schaliegas. Dit zal de vraag naar LNG positief 
beïnvloeden en de handel opdrijven.  
 
Vopak bouwt voort op deze ontwikkelingen op twee manieren. Wij ontwikkelen nieuwe, onafhankelijke en 
vrij-toegankelijke importterminals voor LNG in markten die gunstig liggen ten opzichte van de 
handelsstromen van LNG en wij nemen bestaande LNG terminals over, die allemaal opereren als 
onafhankelijke en vrij-toegankelijke terminals. Onze joint venture project portfolio aanpak stelt ons in staat 
samen te werken met de meest geschikte partners, ondersteund met langetermijn commerciële 
contracten. Deze aanpak heeft Vopak een geloofwaardige partner in de LNG business gemaakt.  
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Ontwikkelingen opslagcapaciteit 
In 2012 steeg onze wereldwijde opslagcapaciteit met 2,1 miljoen cbm tot een totaal van 29,9 miljoen cbm 
per eind 2012. In Tianjin (China) en Eemshaven werden nieuwe terminals in gebruik genomen. De 
terminal in Tianjin, die sinds 18 januari 2012 in bedrijf is, heeft een opslagcapaciteit van 95.300 cbm voor 
de opslag van chemicaliën. Deze terminal zal met 240.000 cbm worden uitgebreid ten behoeve van de 
opslag van LPG, wat naar verwachting in 2013 opgeleverd zal worden. De terminal in Eemshaven werd 
op 2 september 2012 in gebruik genomen en heeft een initiële opslagcapaciteit van 660.000 cbm voor de 
opslag van strategische voorraden vloeibare olieproducten voor Europese overheden. Naast de 
overname van ‘rock caverns’ in Gotenburg (Zweden) werd nieuwe capaciteit in gebruik genomen op 
bestaande terminals in onder meer Fujairah (VAE) en Amsterdam Westpoort. 

 

Alle op dit moment in aanbouw zijnde projecten zullen in totaal 5,2 miljoen cbm aan opslagcapaciteit 

toevoegen in de periode tot en met 2015. In 2013 zal met projecten in aanbouw 1,4 miljoen cbm worden 

toegevoegd ten opzichte van 2,1 miljoen cbm in 2012. Met betrekking tot de joint ventures is 100% van 

de opslagcapaciteit meegeteld. 

 

 
 
 
 
 
 
Vopak richt zich op groei in geselecteerde strategische locaties. Vopaks geschatte totale marktaandeel in 
de wereldwijde onafhankelijke tankopslag nam af van 10,6% in 2011 tot 10,2% in 2012. Vopak houdt de 
ontwikkeling van de in aanbouw zijnde opslagcapaciteit bij onze concurrentie nauwlettend in de gaten. 
Om onze concurrentiepositie te versterken, blijven wij ons richten op het aanbieden van betrouwbare 
diensten aan onze klanten op basis van een op veiligheid geënte cultuur en efficiënte bedrijfsvoering. 
Door de aangekondigde uitbreidingen blijft Vopak goed gepositioneerd op strategisch belangrijke locaties.  
 
Gebeurtenis na balansdatum 
- Op 1 februari 2013 bereikte Vopak overeenstemming met al haar leningverstrekkers van de 

doorlopende kredietfaciliteit in diverse valuta ter waarde van EUR 1,2 miljard met betrekking tot 
verlenging van de faciliteit. Met deze overeenkomst is het bedrag van de faciliteit verlaagd tot  
EUR 1,0 miljard en de looptijd verlengd tot 2 februari 2018. Per eind 2012 was de faciliteit volledig 
beschikbaar voor opname.  

 
Vooruitkijkend 
Met projecten in aanbouw zal in de jaren tot en met 2015 in totaal 5,2 miljoen cbm aan opslagcapaciteit 
worden toegevoegd, waarmee de totale opslagcapaciteit zal uitkomen op 35,1 miljoen cbm. Een aantal 
projecten zal in 2013 in gebruik worden genomen, zoals de nieuwe terminal in Algeciras (Spanje) voor de 
opslag van olieproducten (403.000 cbm), Thames Oilport (Verenigd Koninkrijk) voor de opslag van 
olieproducten (500.000 cbm), de uitbreiding in Tianjin (China) voor de opslag van LPG (240.000 cbm), en 
de uitbreiding van Banyan (Singapore) met 100.200 cbm voor de opslag van chemicaliën. Het merendeel 
van de capaciteit in aanbouw zal echter in 2014 in gebruik worden genomen. De totale investering voor 
Vopak en haar partners in de projecten in aanbouw bedraagt circa EUR 2,1 miljard, waarvan de nog uit te 
geven netto-investering voor Vopak circa EUR 0,6 miljard zal bedragen. 

 

Een solide kapitaalstructuur ondersteunt Vopaks doelstelling duurzaam waarde te creëren voor haar 

aandeelhouders, in lijn met de vereisten van haar andere kapitaalverschaffers. Vopak zorgt voor het behoud 

van een robuuste financiële positie middels gedisciplineerde investeringsbeslissingen, effectief beheer van 

het werkkapitaal, langetermijnfinanciering met variërende looptijden en een gebalanceerd dividendbeleid. 

Vopak bekijkt op dit moment additionele doelmatige ‘equity(-like)’ alternatieven ter ondersteuning van de 

bestendige, effectieve en efficiënte financiering van de toekomstige groei die wij ambiëren. De alternatieven 

omvatten onder meer (beursgenoteerde) vastrenderende ‘equity’, ‘equity-like’ en andere (schuld) 

kapitaalinstrumenten. De doelstelling voor de langetermijn is het behouden van een solide kapitaalstructuur 

en tegelijkertijd zorgen voor een voldoende flexibele toegang tot de kapitaalmarkten ter financiering van de 

groeistrategie.  
 
Behalve voor Europa, waar wij wisselende ervaringen hebben met bepaalde product-markt-combinaties, 
verwacht Vopak dat de vraag naar opslagdiensten voor olieproducten robuust zal blijven en de vraag 
naar opslagdiensten voor chemieproducten stabiel. Alhoewel wij een aantal verbeteringen hebben 
waargenomen in de markt voor de opslag en overslag van biobrandstofproducten in 2012, blijft de markt 

Capaciteitswijzigingen (op 100% basis, in miljoenen cbm) 

Eind  

2011 

Toegevoegd 

2012 

Eind 
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2015 
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voor biobrandstoffen zeer dynamisch. De wisselende ontwikkelingen in de markt voor de opslag en 
overslag van biobrandstoffen zullen daarom naar verwachting aanhouden in 2013. De markt voor de 
opslag en regassificatie van LNG blijft naar verwachting solide.  
 
Rekening houdend met de 20% EBITDA-groei in 2012, de bescheiden capaciteitsuitbreidingen die voor 
2013 gepland staan, geen materiële veranderingen in de productvooruitzichten waardoor de gemiddelde 
bezettingsgraad naar verwachting rond 90% zal uitkomen, de hogere pensioenlasten en de tot op heden 
negatieve valutaontwikkelingen, verwacht Vopak een relatief beperkte EBITDA-groei voor 2013. De 
langetermijn financieringsactiviteiten die in 2012 werden afgerond, zullen drukken op de ontwikkeling van 
de WpA ten gevolge van hogere nettofinancieringslasten. 
 
Vopak zal in 2016 haar 400-jarig bestaan vieren. Op grond van de huidige projecten in aanbouw en 
potentiële mogelijkheden voor verdere uitbreiding van Vopaks terminalnetwerk is het onze ambitie een 
EBITDA van EUR 1 miljard te realiseren in 2016. Om deze ambitie te kunnen realiseren, zijn de 
goedkeuring en succesvolle uitvoering van additionele winstgevende uitbreidingsprojecten vereist. 
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Financiële gang van zaken 
 
Opbrengsten 
In 2012 realiseerde Vopak een omzet van EUR 1.313,9 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van 
2011 (EUR 1.171,9 miljoen), inclusief een positief valutaomrekeningseffect van EUR 43,8 miljoen. De 
stijging in omzet was grotendeels het gevolg van capaciteitsuitbreidingen in Nederland (0,6 miljoen cbm), 
gedeeltelijk tenietgedaan door lagere bezettingsgraden. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 91% 
(2011: 93%). De omzet uit contracten met originele looptijden van meer dan één jaar vertegenwoordigde 
82% van de totale omzet (2011: 81%).  

 

Bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- steeg met 19% tot EUR 560,9 miljoen  

(2011: EUR 469,4 miljoen), inclusief een positief valutaomrekeningseffect van EUR 22,0 miljoen.  

 
De stijging van het bedrijfsresultaat is toe te schrijven aan de hogere resultaten in alle divisies met 
uitzondering van Latijns-Amerika. De niet aan de divisies toegerekende bedrijfskosten, na correctie voor 
bijzondere posten, bedroegen in totaal EUR 31,0 miljoen en kwamen daarmee lager uit dan in het 
voorgaande jaar (2011: EUR 31,5 miljoen).  
 
Het gerapporteerde bedrijfsresultaat is inclusief het nettoresultaat joint ventures en geassocieerde 
ondernemingen op basis van IFRS equity accounting. Het nettoresultaat van joint ventures en 
geassocieerde ondernemingen -exclusief bijzondere posten- steeg met 17% tot EUR 107,2 miljoen 
(2011: EUR 91,7 miljoen). Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de LNG joint ventures, die in 
2012 een volledig jaar operationeel waren (de resultaten van de LNG joint ventures bedroegen  
EUR 25,3 miljoen ten opzichte van EUR 9,9 miljoen in 2011). 

 
In 2012 werd een negatieve bijzondere post van EUR 25,0 miljoen opgenomen als gevolg van bijzondere 
waardeverminderingen (positieve bijzondere post 2011: EUR 116,1 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van 
de verkoop van Vopaks 20% belang in BORCO, Bahama’s).  

 

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) -exclusief bijzondere posten- en inclusief het 

nettoresultaat joint ventures en geassocieerde ondernemingen steeg met 20% tot  

EUR 763,6 miljoen (2011: EUR 636,0 miljoen). 

 
Door het toegenomen kapitaalbeslag vanwege investeringen in nieuwe opslagcapaciteit, steeg het 
geïnvesteerd vermogen en dienovereenkomstig daalde de ROCE -exclusief bijzondere posten- licht tot 
18,0% (2011: 18,6%).  
 
Nettofinancieringslasten 
De nettofinancieringslasten bedroegen EUR 83,5 miljoen (2011: EUR 78,6 miljoen, inclusief een 
negatieve bijzondere post van EUR 5,0 miljoen ten gevolge van de verkoop van de Buckeye Class B 
units, die werden ontvangen als onderdeel van de verkoop van ons 20% belang in BORCO, Bahama’s). 
De stijging -exclusief bijzondere posten- is voornamelijk toe te schrijven aan de lagere geactiveerde rente 
op projecten in aanbouw en lagere rente-inkomsten, afgezet tegen wat lagere rente-uitgaven als gevolg 
van de aflossingen van hoogrentende leningen in 2011.  
 
De rentedragende leningen bedroegen in totaal EUR 2.183,2 miljoen per ultimo 2012 ten opzichte van 
EUR 1.538,6 miljoen per ultimo 2011. Gedurende de verslagperiode bedroeg de gemiddelde rentevoet 
4,4% (2011: 4,7%). De verhouding vastrentend/variabelrentend van de langlopende rentedragende 
leningen, inclusief renteswaps, bedroeg 91% versus 9% per 31 december 2012 (31 december 2011: 84% 
versus 16%).  

 
Belastingen 
De belastinglasten over 2012 bedroegen EUR 82,9 miljoen (2011: EUR 71,3 miljoen). De effectieve 
belastingdruk over 2012 bedroeg 18,3% (2011: 14,1%). In 2011 had de boekwinst op de verkoop van ons 
20% belang in BORCO (Bahama’s), waarvan EUR 108,5 miljoen was vrijgesteld van belastingheffing, 
een positieve invloed op de belastingdruk. De effectieve belastingdruk -exclusief bijzondere posten- 
bedroeg 17,9% over 2012 ten opzichte van 19,5% over 2011.  
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Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen 

Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders -exclusief bijzondere posten- nam toe met 24% tot 

EUR 351,8 miljoen (2011: EUR 283,6 miljoen). Van dit resultaat is EUR 8,2 miljoen toe te rekenen aan de 

houders van financieringspreferente aandelen (2011: EUR 8,2 miljoen). Het nettoresultaat toe te rekenen 

aan houders van gewone aandelen -exclusief bijzondere posten- steeg met 25% tot EUR 343,6 miljoen 

(2011: EUR 275,4 miljoen).  

 

De winst per gewoon aandeel -exclusief bijzondere posten- steeg met 25% tot EUR 2,70  

(2011: EUR 2,16). De winst per gewoon aandeel -inclusief bijzondere posten- daalde met 18% tot  

EUR 2,52 (2011: EUR 3,08). 

 

Vaste activa 
Het totaal van de vaste activa steeg tot EUR 4.222,9 miljoen (31 december 2011: EUR 3.845,2 miljoen). 
In 2012 bedroegen de totale investeringen EUR 643,0 miljoen (2011: EUR 710,9 miljoen), waarvan  
EUR 448,8 miljoen werd geïnvesteerd in materiële vaste activa (2011: EUR 479,2 miljoen). Het 
resterende deel betrof hoofdzakelijk investeringen in joint ventures ter grootte van EUR 99,3 miljoen  
(2011: EUR 37,5 miljoen), de overname van ons 33,3% belang in de voormalige Coryton raffinaderij in 
het Verenigd Koninkrijk (EUR 55,4 miljoen) en de verkrijging van een additioneel 2,5% belang in Gate 
terminal (EUR 10,3 miljoen). Het investeringsbedrag voor 2011 is inclusief de overname van een  
60% belang (gezamenlijke management control) in de Altamira LNG terminal in Mexico  
(EUR 55,9 miljoen) en de overname van een 100% belang in de Kandla terminal (India) voor  
EUR 44,0 miljoen. 
 
Van de investeringen in de materiële vaste activa werd EUR 194,4 miljoen geïnvesteerd in uitbreidingen 
op bestaande terminals (2011: EUR 198,6 miljoen). Nadere gegevens omtrent de ontwikkelingen in 
opslagcapaciteit zijn opgenomen in Bijlage 1.  
 
Eigen vermogen toekomend aan eigenaren van de moeder  
Het eigen vermogen toekomend aan de eigenaren van de moeder steeg met EUR 110,3 miljoen tot  
EUR 1.839,6 miljoen (31 december 2011: EUR 1.729,3 miljoen). De toename werd hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de toevoeging van het nettoresultaat minus een dividenduitkering in contanten van  
EUR 110,1 miljoen en een uitkering van EUR 33,0 miljoen ten laste van de agioreserve op de 
financieringspreferente aandelen. Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in het Geconsolideerd 
overzicht van mutaties in het eigen vermogen in Bijlage 3d.  

 
Netto rentedragende schuld 
Als gevolg van het investeringsprogramma steeg de netto rentedragende schuld tot EUR 1.747,5 miljoen 
(31 december 2011: EUR 1.605,6 miljoen). De Senior nettofinancieringspositie : EBITDA ratio daalde tot 
2,39 (2011: 2,65). De Totale nettofinancieringspositie : EBITDA ratio nam af tot 2,50 (2011: 2,65). Beide 
ratio’s liggen ruim onder de convenanten die werden overeengekomen en vastgelegd in afspraken met 
de leningverstrekkers.  
 
In het vierde kwartaal van 2012 heeft Vopak een nieuwe onderhandse lening in diverse valuta geplaatst 
in de Amerikaanse ‘Private Placement’ (USPP) markt voor een totaalbedrag van circa USD 1 miljard. De 
nieuwe plaatsing bestaat uit een senior tranche van circa USD 900 miljoen en een achtergestelde tranche 
van circa USD 100 miljoen.  
 
De onderhandse lening bestaat uit diverse tranches met looptijden die variëren van 10,5 tot 14,5 jaar en 
met een gemiddeld rentepercentage van 3,94% op jaarbasis. De achtergestelde onderhandse lening 
heeft een looptijd van 7 jaar en een gemiddeld rentepercentage van 4,99% op jaarbasis. Het merendeel 
van de onderhandse lening is uitgedrukt in US dollars.  
 
De onderhandse lening zal de gemiddelde looptijd van de uitstaande schuld verder in lijn brengen met 
Vopaks langetermijn groeistrategie en zal maximale flexibiliteit geven onder de huidige doorlopende 
kredietfaciliteit (‘revolving credit facility’) van EUR 1,2 miljard, die op 31 december 2012 volledig 
beschikbaar was.  
 
Per 31 december 2012 was EUR 2.040,4 miljoen opgenomen onder van Private Placement-programma’s 
met een resterende gemiddelde looptijd van 10 jaar. Daarnaast werd EUR 124,2 miljoen gefinancierd 
door banken met een resterende gemiddelde looptijd van 1,3 jaar.  
 
In 2013 zullen de reguliere aflossingen op langlopende leningen EUR 99,4 miljoen bedragen. 
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Dividendvoorstel 

Het uitgangspunt van het dividendbeleid van Vopak, bijzondere omstandigheden voorbehouden, is het 

voornemen jaarlijks een dividend in contanten uit te keren 25% tot 40% van het nettoresultaat  

-exclusief bijzondere posten- toe te rekenen aan houders van gewone aandelen.  

 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2013 zal een dividend in contanten 

worden voorgesteld van EUR 0,88 per gewoon aandeel, een stijging van 10% (2011: EUR 0,80). Na 

correctie voor bijzondere posten komt de uitkering overeen met 33% van de winst per gewoon aandeel 

(2011: 37%).  
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Kerngegevens 

2012 2011 ∆  

Duurzaamheidsgegevens

Ongevallenindex (TIR) per miljoen gewerkte uren eigen personeel 2,1 3,0

Aantal ongevallen resulterend in verzuimdagen (LTIR) per miljoen 

gewerkte uren eigen personeel en aannemers 0,7 1,1

Aantal procesincidenten 127 154

Resultaten (in miljoenen EUR)

Opbrengsten 1.313,9 1.171,9 12%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

-exclusief bijzondere posten- 763,6 636,0 20%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 535,9 585,5 - 8%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 560,9 469,4 19%

Nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaren van de moeder 329,7 400,6 - 18%

Nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaren van de moeder

-exclusief bijzondere posten- 351,8 283,6 24%

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen 321,5 392,4 - 18%

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen              

-exclusief bijzondere posten- 343,6 275,4 25%

Kasstroom uit operationele activiteiten (netto) 547,6 406,4 35%

Investeringen (in miljoenen EUR)

Totaal investeringen 643,0 710,9 - 10%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 5.010,4 4.145,2 21%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 3.124,8 2.528,0 24%

Vermogen en financiering (in miljoenen EUR)

Eigen vermogen toekomend aan eigenaren van de moeder 1.839,6 1.729,3 6%

Netto rentedragende schuld 1.747,5 1.605,6 9%

Verhoudingscijfers

Return on capital employed (ROCE) 17,1% 23,2% - 6,1pp

Return on capital employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 18,0% 18,6% - 0,6pp

Senior nettofinancieringspositie : EBITDA 2,39 2,65

Totale nettofinancieringspositie : EBITDA 2,50 2,65

Interestdekkingsgetal (EBITDA : nettofinancieringslasten) 8,7 7,9

Kerncijfers per gewoon aandeel (in EUR)

(Verwaterde) winst 2,52 3,08 - 18%

(Verwaterde) winst -exclusief bijzondere posten- 2,70 2,16 25%

Dividend(voorstel) 0,88 0,80 10%

Bedrijfsgegevens

Aantal medewerkers per jaareinde bij dochterondernemingen 3.932 3.921 -

Aantal medewerkers per jaareinde inclusief joint ventures 6.099 5.901 3%

Opslagcapaciteit bij dochterondernemingen per jaareinde

(in miljoen cbm) 20,3 19,7 3%

Opslagcapaciteit inclusief joint ventures op 100% per jaareinde               

(in miljoen cbm) 29,9 27,8 8%

Bezettingsgraad (gemiddeld verhuurde opslagcapaciteit in %) 91% 93% - 2pp

Geschat marktaandeel wereldwijde onafhankelijke tankopslag per jaareinde 10,2% 10,6% - 0,4pp

Contracten > 3 jaar (in % van de opbrengsten) 52% 44% 8pp

Contracten > 1 jaar (in % van de opbrengsten) 82% 81% 1pp

Aantal uitstaande aandelen

Gewogen gemiddelde 127.360.846 127.251.388

Gewogen gemiddelde, verwaterd 127.360.846 127.251.388

Totaal inclusief ingekochte eigen gewone aandelen 127.835.430 127.835.430

Totaal ingekochte eigen gewone aandelen 430.804 548.207

Financieringspreferente aandelen 41.400.000 41.400.000

Valutakoersen (per EUR 1,00)

Gemiddelde US dollar 1,29 1,39

US dollar einde per jaareinde 1,32 1,29

Gemiddelde Singapore dollar 1,61 1,75

Singapore dollar einde per jaareinde 1,61 1,68
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Jaarverslag en jaarrekening 
Het jaarverslag en de jaarrekening zoals door de Raad van Bestuur opgemaakt, en zoals deze ter 
vaststelling op 24 april 2013 aan de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders zullen worden 
voorgelegd, zullen op 1 maart 2013 worden gepubliceerd op de website van Vopak (www.vopak.com). Dit 
jaar zal het Jaarverslag 2012 on-line worden verspreid en alleen in het Engels beschikbaar zijn. 
 
Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte jaarrekening. Officiële openbaarmaking van de 
jaarrekening vindt krachtens wettelijke voorschriften plaats. De onafhankelijke accountant heeft bij de 
opgemaakte jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven.  
 

Toekomst gerichte uitspraken 
Dit document bevat uitspraken waarin een vooruitblik wordt gegeven. Deze uitspraken zijn gebaseerd op 
de op dit moment beschikbare plannen en prognoses. Gezien de dynamiek van de markten en de 
omstandigheden in de 31 landen waarin Vopak logistieke diensten verleent, kan de onderneming de 
juistheid en volledigheid van toekomstgerichte uitspraken niet garanderen.  
 
Eventuele onvoorziene omstandigheden betreffen onder meer bijzondere baten en lasten, onverwachte 
economische, politieke en valutaontwikkelingen, en mogelijke wijzigingen in IFRS verslaggevingsregels.  
 
De uitspraken van de onderneming waarin een vooruitblik wordt gegeven, moeten altijd worden 
beoordeeld in het kader van de gebeurtenissen, risico’s en onzekerheden op de markten en in de 
omstandigheden waarin Vopak werkzaam is. Als gevolg van deze factoren is het mogelijk dat de 
werkelijke resultaten materieel afwijken van de prognoses.  
 
Financiёle kalender  

01 maart 2013 Publicatie jaarresultaat 2012 

24 april 2013 Publicatie resultaat eerste kwartaal 2013 middels een trading update  

24 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

26 april 2013 Aandelenkoers ex-dividend 

30 april 2013 Registratiedatum dividend 

02 mei 2013 Betaalbaarstelling dividend 

23 augustus 2013 Publicatie resultaat eerste halfjaar 2013 

08 november 2013 Publicatie resultaat derde kwartaal 2013 middels een trading update 

  

28 februari 2014 Publicatie jaarresultaat 2013 

23 april 2014 Publicatie resultaat eerste kwartaal 2014 middels een trading update 

23 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

25 april 2014 Aandelenkoers ex-dividend 

29 april 2014 Registratiedatum dividend 

05 mei 2014 Betaalbaarstelling dividend 

22 augustus 2014 Publicatie resultaat eerste halfjaar 2014 

10 november 2014 Publicatie resultaat derde kwartaal 2014 middels een trading update 
 
Profiel 
Koninklijke Vopak N.V. is ‘s werelds grootste onafhankelijke tankterminaloperator, gespecialiseerd in de 
opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Vopak exploiteert  
84 terminals met een totale opslagcapaciteit van bijna 30 miljoen kubieke meter in 31 landen. Deze 
terminals liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. 
Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie, waarvoor Vopak een grote 
verscheidenheid aan producten opslaat die hun weg vinden naar een groot aantal industrieën.  
 

Voor meer informatie 

Koninklijke Vopak N.V. 

Global Communication & Investor Relations 

Gerbert van Genderen Stort 

Telefoon : +31 (0)10 400 2786 

E-mail  : global.communication@vopak.com 

Website : www.vopak.com 

 

http://www.vopak.com/
http://www.vopak.com/


 

 

 

 

12 

P 

E

R

S 

De analistenpresentatie zal plaatsvinden op 1 maart 2013 en start op 11.00 uur via een on-demand 

videoweergave op Vopaks corporate website www.vopak.com.   

 

Persfoto’s van de Raad van Bestuur van Vopak, nieuwe terminals en activiteiten zijn als download 

beschikbaar op http://www.vopak.com/media-downloads/media-downloads.html. 

 

 

Bijlagen: 

1. Groeiperspectief 

2. Toelichting op de resultaten per divisie 

3. Verkorte geconsolideerde financiële verslaggeving 

a. Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

b. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

c. Verkorte geconsolideerde balans  

d. Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 

e. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

f. Segmentatie 

4. Vopak geconsolideerd, inclusief proportionele consolidatie van joint ventures in tankopslagactiviteiten  

5. Vopaks kernresultaten vierde kwartaal 2012 

  

http://www.vopak.com/
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Bijlage 1:  Groeiperspectief * 

In 2012 steeg onze wereldwijde opslagcapaciteit met 2,1 miljoen cbm tot een totaal van 29,9 miljoen cbm 
per eind 2012. In Tianjin (China) en Eemshaven werden nieuwe terminals in gebruik genomen. Naast de 
overname van ‘rock caverns’ in Gotenburg (Zweden) werd nieuwe capaciteit in gebruik genomen op 
bestaande terminals in onder meer Fujairah (VAE) en Amsterdam Westpoort. Met betrekking tot de joint 
ventures is 100% van de opslagcapaciteit opgenomen. 

 

 
 

In 2012 werden nieuwe projecten aangekondigd. Na de gezamenlijke overname van de activa van de 

voormalige Coryton raffinaderij in het Verenigd Koninkrijk zal deze voormalige raffinaderij worden 

herontwikkeld tot een state-of-the-art import- en distributieterminal voor olieproducten met een initiële 

capaciteit van circa 500.000 cbm, en zal Thames Oilport gaan heten. In Jubail (Saudi-Arabië) zal een 

nieuwe faciliteit worden gebouwd met een initiële capaciteit van circa 250.000 cbm ten behoeve van de 

uitbreiding van de petrochemische- en ‘downstream’ industrieën. Daarnaast hebben Vopak en Gasunie 

een overeenkomst getekend met Royal Dutch Shell als ‘launching customer’ voor de LNG Break Bulk 

terminal in Rotterdam. In het vierde kwartaal van 2012 heeft Vopak het besluit genomen haar 

opslagcapaciteit uit te breiden met 236.900 cbm: in Penjuru (Singapore) met 47.000 cbm voor de opslag 

van chemieproducten, in Caojing (China) met 52.400 cbm voor de opslag van chemieproducten, in 

Durban (Zuid-Afrika) met 51.500 cbm voor de opslag van olieproducten, in Alemoa (Brazilië) met  

37.000 cbm voor de opslag van chemieproducten, en op verscheidene andere locaties met 49.000 cbm. 

 

Daarnaast worden er drie nieuwe terminals gebouwd voor de opslag van olieproducten in Algeciras 

(Spanje), Hainan (China) en Pengerang (Maleisië); en in Dongguan (China) zal een terminal voor de 

opslag van chemieproducten worden gebouwd. Nieuwe uitbreidingen op bestaande terminals zijn in 

aanbouw op locaties als Europoort (Rotterdam), Tianjin (China), Vlaardingen en Banyan (Singapore). Met 

de per ultimo 2012 in aanbouw zijnde projecten zal in totaal 5,2 miljoen cbm aan opslagcapaciteit worden 

toegevoegd in de periode tot en met 2015.  

 

 
 
 
 
 
 
* Op deze cijfers is geen accountantscontrole en geen accountantsreview toegepast 

Land Terminal

Vopaks 

belang Producten

Capaciteit 

(cbm)

Ingebruik-

name

Nederland Amsterdam Westpoort (fase 2a) 100% Olieproducten 220.000 Q1 2012

China Zhangjiagang 100% Chemicaliën 55.600 Q1 2012

Thailand Map Tha Phut 49% Chemicaliën 15.000 Q1 2012

België Antwerpen 100% Chemicaliën 7.500 Q1 2012

VAE Fujairah 33,33% Olieproducten 611.000 Q2 2012

Nederland Amsterdam Westpoort (fase 2b) 100% Olieproducten 362.000 Q2 2012

Mexico Altamira 100% Chemicaliën 15.800 Q2 2012

Nederland Vlaardingen 100% Plantaardige oliën - 52.000 Q2 2012

Brazilië Ilha Barnabé 100% Chemicaliën - 47.500 Q3 2012

China Caojing 50% Chemicaliën 16.000 Q4 2012

Nettowijziging op diverse terminals, 

inclusief buitengebruikstelling
Diversen 45.200

China Tianjin 50% Chemicaliën 95.300 Q1 2012

Nederland Eemshaven 50% Olieproducten 660.000 Q3 2012

Overname

Zweden Gotenburg ** 100% Olieproducten 60.000 Q1 2012

Nieuwe terminals

Bestaande terminals 

Ontwikkelingen opslagcapaciteit 2012

Totale netto capaciteitstoename 2012:                                                                   2,1 miljoen cbm

** ‘Rock caverns’ reeds onder Vopaks operationele management control (verandering in eigendom).
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Ontwikkelingen en studies naar groeikansen 

Op dit moment zijn wij verscheidene uitbreidingsmogelijkheden aan het onderzoeken, zowel op 

bestaande terminals als op nieuwe locaties. Dit betreft onder meer mogelijkheden voor terminals voor de 

opslag van olieproducten in Bahia Las Minas (Panama) en op Bioko Island (Equatoriaal-Guinea), in Perth 

Amboy (New Jersey, VS) en mogelijkheden voor de opslag van LNG op diverse locaties. ingebruikname  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Land Terminal

Vopaks 

belang Producten

Capaciteit 

(cbm)

Verwachte 

ingebruikname

Singapore Banyan 69,50% Chemicaliën 100.200 Q1 2013

Nederland Chemiehaven - Rotterdam 100% Chemicaliën 20.000 Q1 2013

Spanje Terquimsa, Barcelona 50% Chemicaliën 18.800 Q2 2013

China Tianjin (fase 2) 50% LPG 240.000 Q3 2013

China Lanshan 41,70% Chemicaliën 40.000 Q3 2013

Australië Sydney 100% Bitumen 21.000 Q4 2013

Singapore Penjuru 69,50% Chemicaliën 47.000 Q1 2014

Brazilië Aratu 100% Chemicaliën 15.300 Q1 2014

Nederland Europoort 100% Olieproducten 400.000 Q2 2014

Nederland Vlaardingen 100%
Plantaardige oliën/ 

biodiesel
140.000 Q3 2013-Q2 2014

China Caojing 50% Chemicaliën 52.400 Q2 2014

Zuid-Afrika Durban 70% Olieproducten 51.500 Q1 2015

Brazilië Alemoa 100% Chemicaliën 37.000 Q3 2015

Kleine uitbreidingen op diverse 

terminals
Diversen 49.000

Spanje Algeciras 80% Olieproducten 403.000 Q1 2013

China Hainan 49% Olieproducten 1.350.000 Q1 2014

Maleisië Pengerang 44% Olieproducten 1.284.000 Q1 2014-Q4 2014

China Dongguan 50% Chemicaliën 153.000 Q2 2014

Saudi-Arabië Jubail 25% Chemicaliën 250.000 Q1 2015

Overname

Verenigd 

Koninkrijk

Thames Oilport                              

(Activa voormalige Coryton raffinaderij)
33,33% Olieproducten 500.000 Q3 2013

In aanbouw in de periode tot en met 2015:                                                           5,2 miljoen cbm

Nieuwe terminals

Bestaande terminals

Aangekondigde uitbreidingsplannen voor de periode tot en met 2015
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Bijlage 2:  Toelichting op de resultaten per divisie 
 

Nederland – Opening van nieuwe opslagcapaciteit in Amsterdam en Eemshaven 

 

 
 
In de divisie Nederland zijn de opbrengsten toegenomen met 14% tot EUR 457,6 miljoen  
(2011: EUR 400,8 miljoen), voornamelijk als gevolg van de opening van de nieuwe terminal Amsterdam 
Westpoort in het vierde kwartaal van 2011 en verdere uitbreiding van deze terminal in de eerste helft van 
2012. De bezettingsgraad daalde naar 89% in 2012 (2011: 94%), veroorzaakt door een lagere vraag naar 
opslagcapaciteit voor ruwe olie en gasolie.  
 
Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- steeg met 23% tot EUR 192,9 miljoen  
(2011: EUR 156,3 miljoen). De toename is voornamelijk toe te schrijven aan capaciteitsuitbreidingen en 
toegenomen schaalvoordelen.  
 
Gedurende 2012 werd 582.000 cbm aan additionele opslagcapaciteit voor olieproducten in gebruik 
genomen op Amsterdam Westpoort. Op de terminal in Vlaardingen werd 52.000 cbm aan 
opslagcapaciteit buiten gebruik gesteld. In september 2012 werd de joint venture Vopak Terminal 
Eemshaven B.V. (waarin Vopak een belang heeft van 50%) met een capaciteit van 660.000 cbm in 
gebruik genomen. Op dit moment wordt gebouwd aan 400.000 cbm additionele capaciteit voor de opslag 
van olieproducten en 140.000 cbm voor de opslag van plantaardige oliën en biodiesel op de terminals in 
Europoort (Rotterdam) respectievelijk Vlaardingen.  
 

Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) – Opening van nieuwe opslagcapaciteit in Fujairah (VAE) 

 

 
 
In de divisie EMEA stegen de opbrengsten met 4% tot EUR 235,9 miljoen (2011: EUR 226,6 miljoen), 
inclusief een positief valutaomrekeningseffect van EUR 4,3 miljoen. De stijging was voornamelijk het 
gevolg van hoge doorzetten in het Verenigd Koninkrijk vanwege de sluiting van een aantal in het 
Verenigd Koninkrijk gevestigde raffinaderijen en hoge doorzetten van stookolie en ‘base oil’ op de 
terminal in Hamburg (Duitsland), gedeeltelijk tenietgedaan door druk op de bedrijfsactiviteiten in België en 
Zweden. De bezettingsgraad (88%) lag 2 procentpunten lager dan in het voorgaande jaar (2011: 90%). 
 
Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- verbeterde met 4% en kwam uit op EUR 96,8 miljoen  
(2011: EUR 92,9 miljoen), inclusief een positief valutaomrekeningseffect van EUR 2,6 miljoen. De hogere 
opbrengsten werden gedeeltelijk tenietgedaan door hogere kosten. De stijging in kosten was 
voornamelijk het gevolg van hogere afschrijvingen en hogere personeelskosten. Het nettoresultaat uit 
joint ventures van Vopak EMEA daalde met EUR 2,1 miljoen. 
 

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Opbrengsten 457,6 400,8 14%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 261,4 211,9 23%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 189,4 157,4 20%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 192,9 156,3 23%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 1.510,8 1.168,1 29%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 901,8 610,2 48%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 21,4% 25,6% - 4,2pp

Bezettingsgraad 89% 94% - 5pp

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoen cbm) 9,5 8,3 14%

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Opbrengsten 235,9 226,6 4%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 126,6 139,2 - 9%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 91,2 109,1 - 16%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 96,8 92,9 4%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 925,1 788,3 17%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 607,0 537,2 13%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 15,9% 17,3% - 1,4pp

Bezettingsgraad 88% 90% - 2pp

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoen cbm) 9,0 8,3 8%
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Op onze bestaande terminal in Fujairah (VAE) werd in 2012 611.000 cbm aan additionele 
opslagcapaciteit voor olieproducten in gebruik genomen. In Algeciras (Spanje) en Jubail (Saudi-Arabië) 
worden nieuwe terminals gebouwd met een totale capaciteit van 653.000 cbm. 
 

Azië – Voortdurende groei in Azië  

 

 
 
In de divisie Azië stegen de opbrengsten met 15% tot EUR 355,4 miljoen (2011: EUR 308,7 miljoen), 
inclusief een positief valutaomrekeningseffect van EUR 27,4 miljoen. De capaciteitsuitbreiding in 
Zhangjiagang (China) in het eerste kwartaal van 2012 en de overname van de terminal in India in 2011 
droegen bij aan de hogere opbrengsten. Andere bijdragen kwamen van toegenomen bedrijfsactiviteiten 
op belangrijke locaties. In 2012 bleef de bezettingsgraad ongewijzigd ten opzichte van 2011 (94%). 
 
Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- steeg met 17% tot EUR 217,0 miljoen  
(2011: EUR 185,3 miljoen), inclusief een positief valutaomrekeningseffect van EUR 17,7 miljoen.  
 
In 2012 werd in Azië nieuwe capaciteit voor de opslag van chemieproducten in gebruik genomen op 
bestaande terminals in Zhangjiagang (China, 55.600 cbm), Caojing (China, 16.000 cbm), en in  
Map Tha Put (Thailand, 15.000 cbm). Daarnaast werd in januari 2012 de nieuwe terminal in Tianjin 
(China), met een initiële capaciteit van 95.300 cbm voor de opslag van chemicaliën, in gebruik genomen. 
Deze terminal zal worden uitgebreid met 240.000 cbm voor de opslag van LPG, die naar verwachting in 
2013 in gebruik zal worden genomen.  
 
De in aanbouw zijnde capaciteit bedroeg per ultimo 2012 in totaal 3,3 miljoen cbm. Belangrijke projecten 
zijn nieuwe terminals voor de opslag van ruwe olie en olieproducten in Hainan (China, 1.350.000 cbm) en 
Pengerang (Maleisië, 1.284.000 cbm), een nieuwe terminal voor de opslag van chemicaliën in Dongguan 
(China, 153.000 cbm) en de capaciteitsuitbreiding in Singapore met 147.200 cbm (Banyan en Penjuru) 
voor de opslag van chemieproducten.  
 
Noord-Amerika – Robuuste bezettingsgraden 

 

 
 
In de divisie Noord-Amerika stegen de opbrengsten met 15% tot EUR 158,4 miljoen, hoofdzakelijk als 
gevolg van een positief valutaomrekeningseffect van EUR 11,3 miljoen en hogere bezettingsgraden 
dankzij positieve marktomstandigheden op de Amerikaanse terminals aan de Golf van Mexico. De 
gemiddelde bezettingsgraad voor de divisie Noord-Amerika steeg tot 96% in 2012 (2011: 93%).  
 
Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- nam toe met 9% tot EUR 37,0 miljoen 
(2011: EUR 33,8 miljoen), inclusief een positief valutaomrekeningseffect van EUR 2,5 miljoen. Echter, na 
correctie voor een lager resultaat uit joint ventures en geassocieerde ondernemingen veroorzaakt door de 

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Opbrengsten 355,4 308,7 15%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 258,9 235,0 10%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 202,8 185,3 9%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 217,0 185,3 17%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 1.688,7 1.446,3 17%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 1.068,4 968,1 10%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 20,3% 19,1% 1,2pp

Bezettingsgraad 94% 94% -

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoen cbm) 7,3 7,1 3%

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Opbrengsten 158,4 137,7 15%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 56,7 163,0 - 65%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 35,3 145,3 - 76%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 37,0 33,8 9%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 465,0 437,3 6%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 254,9 234,2 9%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 14,5% 14,4% 0,1pp

Bezettingsgraad 96% 93% 3pp

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoen cbm) 2,3 2,3 -
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verkoop van Vopaks 20% belang in BORCO (Bahama’s) in 2011 en het positieve 
valutaomrekeningseffect, liet het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- een stijging zien van 5%.  
 

Latijns-Amerika – Indexatie tenietgedaan door hogere kosten 

 

 
 
In de divisie Latijns-Amerika stegen de opbrengsten, gedreven door indexatie, met 8% tot  
EUR 100,9 miljoen, ondanks een afname in de capaciteit door het aflopen van de concessie voor de  
Ilha Barnabé terminal (Brazilië) op 19 augustus 2012. Het positieve valutaomrekeningseffect bedroeg  
EUR 0,8 miljoen. De gemiddelde bezettingsgraad daalde met 1 procentpunt tot 88%.  

 

Het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- daalde met 2% tot EUR 27,6 miljoen en het 

valutaomrekeningseffect was nihil. De voornaamste redenen voor het lagere bedrijfsresultaat waren 

hogere kosten, gedreven door de hoge inflatie in de regio en de toegenomen afschrijvingen vanwege 

capaciteitsuitbreiding.  

 

In Altamira (Mexico) werd 15.800 cbm aan opslagcapaciteit in gebruik genomen in het tweede kwartaal 

van 2012. In Aratu en Alemoa, beiden in Brazilië, is nieuwe capaciteit in aanbouw ter grootte van  

15.300 cbm en respectievelijk 37.000 cbm.  
 

Niet toegerekend 
 

 
 

De wereldwijde LNG-activiteiten omvatten de joint venture resultaten van Gate terminal (Nederland) en 

Altamira LNG Terminal (Mexico) en projectkosten ten behoeve van onze wereldwijde  

LNG-projectonderzoeken. Het hogere resultaat in 2012 is toe te schrijven aan de bedrijfsactiviteiten van 

de joint ventures Gate terminal (sinds 1 september 2011 in gebruik) en Altamira LNG Terminal 

(overgenomen op 13 september 2011), die in 2012 een volledig jaar operationeel waren. Het joint venture 

resultaat over 2011 werd positief beïnvloed (EUR 3,3 miljoen) door Vopaks aandeel in eenmalige baten 

voor Gate terminal, hoofdzakelijk vanwege een fiscale stimuleringsmaatregel (overheidssubsidie), die 

afhankelijk was van een tijdige oplevering van de terminal. 
 

 

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Opbrengsten 100,9 93,6 8%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 42,3 32,6 30%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 27,6 20,2 37%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 27,6 28,2 - 2%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 282,2 245,4 15%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 189,3 164,3 15%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 14,6% 17,1% - 2,5pp

Bezettingsgraad 88% 89% - 1pp

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoen cbm) 1,0 1,0 -

In miljoenen EUR 2012 2011

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- :

Wereldwijde LNG-activiteiten 20,6 4,4

Bedrijfskosten -31,0 -31,5

Niet toegerekend -10,4 -27,1
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Bijlage 3:  Verkorte geconsolideerde financiële verslaggeving 
 

3a - Geconsolideerde winst- en verliesrekening  
 

* vrijwillige openbaarmaking 

  

In miljoenen EUR 2012 2011

Opbrengsten 1.313,9 1.171,9 

Overige bedrijfsopbrengsten 12,2     13,2     

Totaal bedrijfsopbrengsten 1.326,1 1.185,1 

Personeelskosten 329,0   319,2   

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 217,6   178,0   

Overige bedrijfskosten 340,7   322,8   

Totaal bedrijfslasten 887,3   820,0   

Exploitatieresultaat 438,8   365,1   

Resultaat joint ventures en geassocieerde

ondernemingen volgens de equity-methode 97,1     220,4   

Bedrijfsresultaat (EBIT) 535,9   585,5   

Interest- en dividendopbrengsten 3,8       7,3       

Financieringskosten - 87,3   - 85,9   

Nettofinancieringslasten - 83,5   - 78,6   

Resultaat voor belastingen 452,4   506,9   

Belastingen - 82,9   - 71,3   

Nettoresultaat 369,5   435,6   

Minderheidsbelang - 39,8   - 35,0   

Nettoresultaat eigenaren van de moeder 329,7   400,6   

Nettoresultaat houders van financieringspreferente aandelen - 8,2     - 8,2     

Nettoresultaat houders van gewone aandelen 321,5   392,4   

Winst per gewoon aandeel (in EUR) 2,52 3,08

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in EUR) 2,52 3,08

Exclusief bijzondere posten *

Exploitatieresultaat 453,7   377,7   

Resultaat joint ventures en geassocieerde

ondernemingen volgens de equity-methode 107,2   91,7     

Bedrijfsresultaat (EBIT) 560,9   469,4   

Nettofinancieringslasten - 83,5   - 73,6   

Resultaat voor belastingen 477,4   395,8   

Belastingen - 85,5   - 77,2   

Nettoresultaat 391,9   318,6   

Minderheidsbelang - 40,1   - 35,0   

Nettoresultaat eigenaren van de moeder 351,8   283,6   

Nettoresultaat houders van financieringspreferente aandelen - 8,2     - 8,2     

Nettoresultaat houders van gewone aandelen 343,6   275,4   

Winst per gewoon aandeel (in EUR) 2,70 2,16

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in EUR) 2,70 2,16
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3b - Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten  
 

 

In miljoenen EUR 2012 2011

Nettoresultaat 369,5     435,6   

Koersverschillen en effectief deel afdekkingen op 

netto-investeringen in buitenlandse activiteiten - 8,1      19,6     

Aanwending koersverschillen en effectief deel 

afdekkingen op netto-investeringen in buitenlandse 

activiteiten -           0,6      

Effectief deel reële waardewijziging cashflow hedges - 45,9     - 22,2   

Aanwending effectief deel cashflow hedges naar 

resultatenrekening 0,2        - 1,0    

Effectief deel reële waardewijziging cashflow hedges 

joint ventures - 19,5     - 25,2   

Aanwending effectief deel cashflow hedges joint 

ventures            -       2,6

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten na aftrek van belastingen - 73,3     - 25,6   

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 296,2     410,0   

Toe te rekenen aan:

Houders van gewone aandelen 244,3     362,6   

Houders van financieringspreferente aandelen 8,2        8,2      

Toe te rekenen aan eigenaren van de moeder 252,5     370,8   

Minderheidsbelang 43,7       39,2     

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 296,2     410,0   
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3c - Verkorte geconsolideerde balans 
 

 

In miljoenen EUR 31-12-12 31-12-11

Activa
Immateriële vaste activa 67,8       72,6       

Materiële vaste activa 3.126,6   2.904,5   

Financiële activa 759,3     607,8     

Latente belastingen 33,5       30,9       

Derivaten 2,6         18,2       

Pensioenen en soortgelijke regelingen 201,8     178,9     

Overige vaste activa 31,3       32,3       

Totaal vaste activa 4.222,9   3.845,2   

Debiteuren en overige vorderingen 276,6     237,4     

Financiële activa 18,2       37,4       

Vooruitbetalingen 23,5       29,0       

Derivaten 1,4         2,4         

Liquide middelen 452,0     88,7       

Activa aangehouden voor verkoop 27,0       -           

Pensioenen en soortgelijke regelingen -           0,1         

Totaal vlottende activa 798,7     395,0     

Totaal activa 5.021,6   4.240,2   

Eigen vermogen
Eigen vermogen toekomend aan eigenaren van 

de moeder 1.839,6   1.729,3   

Minderheidsbelang 128,8     108,5     

Totaal eigen vermogen 1.968,4   1.837,8   

Verplichtingen
Rentedragende leningen 2.083,8   1.521,5   

Derivaten 121,4     37,6       

Pensioenen en soortgelijke regelingen 32,7       34,7       

Latente belastingen 260,3     248,1     

Overige voorzieningen 23,3       21,4       

Totaal langlopende verplichtingen 2.521,5   1.863,3   

Schulden aan kredietinstellingen 16,3       155,7     

Rentedragende leningen 99,4       17,1       

Derivaten 2,6         16,4       

Crediteuren en overige schulden 337,0     273,5     

Verschuldigde belastingen 57,8       57,0       

Pensioenen en soortgelijke regelingen 1,7         2,0         

Overige voorzieningen 16,9       17,4       

Totaal kortlopende verplichtingen 531,7     539,1     

Totaal verplichtingen 3.053,2   2.402,4   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 5.021,6   4.240,2   



 

 

 

 

21 

P 

E

R

S 

3d - Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 
 

 
 
 

 

Eigen vermogen toekomend aan eigenaren van de moeder

In miljoenen EUR

Aan-

delen-

kapitaal

Agio-

reserve

Inge-

kochte 

aandelen

Overige 

reserves

Inge-

houden 

winsten Totaal

Balans per 1 januari 2011 84,6        281,2      - 14,9       4,1         1.098,4   1.453,4   96,7      1.550,1  

Nettoresultaat 400,6      400,6      35,0      435,6     

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten na aftrek van belastingen - 30,0      0,2         - 29,8      4,2        - 25,6    

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten -            -            -             - 30,0      400,8      370,8      39,2      410,0     

Uitgekeerd dividend in contanten - 97,3      - 97,3      - 27,4    - 124,7   

Waardering van het op aandelen 

gebaseerde beloningsplan 2,4         2,4         2,4        

Toegekende aandelen op basis van het op 

aandelen gebaseerde beloningsplan 1,9           - 1,9       -            -           

Totaal transacties met eigenaren -            -            1,9           -            - 96,8      - 94,9      - 27,4    - 122,3   

Balans per 31 december 2011 84,6        281,2      - 13,0       - 25,9      1.402,4   1.729,3   108,5     1.837,8  

Nettoresultaat 329,7      329,7      39,8      369,5     

Overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten na aftrek van belastingen - 77,8      0,6         - 77,2      3,9        - 73,3    

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten -            -            -             - 77,8      330,3      252,5      43,7      296,2     

Uitgekeerd dividend in contanten - 110,1    - 110,1    - 25,9    - 136,0   

Resultaat verkoop minderheidsbelang 1,3         1,3         2,5        3,8        

Kapitaalreductie - 33,0      - 33,0      - 33,0    

Waardering van het op aandelen 

gebaseerde beloningsplan - 0,4       - 0,4       - 0,4      

Toegekende aandelen op basis van het op 

aandelen gebaseerde beloningsplan 1,8           - 1,8       -            -           

Totaal transacties met eigenaren -            - 33,0      1,8           1,3         - 112,3    - 142,2    - 23,4    - 165,6   

Balans per 31 december 2012 84,6        248,2      - 11,2       - 102,4    1.620,4   1.839,6   128,8     1.968,4  

Minder-

heids-

belang

Totaal 

eigen 

ver-

mogen
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3e - Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 

 
 
 

  

2012 2011

In miljoenen EUR      

Kasstroom uit operationele activiteiten (bruto) 659,3    495,8    

Ontvangen interest 3,6        6,6        

Ontvangen dividend 0,2        0,7        

Betaalde financieringslasten - 73,8    - 69,2    

Gerealiseerde waardeverandering derivaten (renteswaps) 2,4        0,6        

Betaalde winstbelasting - 44,1    - 28,1    

Kasstroom uit operationele activiteiten (netto) 547,6    406,4    

Immateriële vaste activa - 8,9      - 11,1    

Materiële vaste activa - 448,8  - 479,2  

Joint ventures en geassocieerde ondernemingen - 99,3    - 37,5    

Verstrekte leningen - 20,0    - 82,5    

Overige vaste activa - 0,3      - 0,7      

Verwerving van dochterondernemingen inclusief goodwill -          - 44,0    

Verwerving van joint ventures - 65,7    - 55,9    

Totaal investeringen - 643,0  - 710,9  

Immateriële vaste activa 0,2        0,1        

Materiële vaste activa 2,5        3,1        

Joint ventures en geassocieerde ondernemingen -          214,1    

Verstrekte leningen 31,3      54,5      

Dochterondernemingen -          5,6        

Activa aangehouden voor verkoop -          3,9        

Totaal desinvesteringen 34,0      281,3    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

(exclusief derivaten) - 609,0  - 429,6  

Gerealiseerde waardeverandering derivaten 

(afdekkingen netto-investeringen) - 9,9      - 13,1    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

(inclusief derivaten) - 618,9  - 442,7  

Aflossing langlopende rentedragende leningen - 377,1  -          

Opname langlopende rentedragende leningen 1.073,6 95,4      

Desinvestering minderheidsbelangen 3,8        -          

Uitgekeerd dividend in contanten - 101,9  - 89,1    

Uitgekeerd preferent dividend - 8,2      - 8,2      

Mutaties kortlopende financiering - 16,7    - 179,5  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 573,5    - 181,4  

Nettokasstroom 502,2    - 217,7  

Koers- en omrekeningsverschillen 0,5        - 3,0      

Mutatie liquide middelen i.v.m. (de)consolidatie -          5,9        

Mutatie in liquide middelen (inclusief schulden aan 

kredietinstellingen) 502,7    - 214,8  

Netto liquide middelen (inclusief schulden aan 

kredietinstellingen) per 1 januari - 67,0    147,8    

Netto liquide middelen (inclusief schulden aan 
kredietinstellingen) per 31 december 435,7    - 67,0    
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3f - Segmentatie 
 

 
 

  

Opbrengsten

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Nederland 457,6       400,8       14%

Europa, Midden-Oosten & Afrika 235,9       226,6       4%

Azië 355,4       308,7       15%

waarvan Singapore 244,8       217,6       13%

Noord-Amerika 158,4       137,7       15%

Latijns-Amerika 100,9       93,6         8%

Niet toegerekend 5,7           4,5           27%

waarvan wereldwijde LNG-activiteiten 3,4          2,1          62%

Totaal 1.313,9     1.171,9     12%

Resultaat joint ventures en geassocieerde ondernemingen

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Nederland 1,9           1,5           27%

Europa, Midden-Oosten & Afrika 46,6         48,7         - 4%

Azië 33,0         29,6         11%

Noord-Amerika -             1,2           - 100%

Latijns-Amerika 0,8           0,8           -

Niet toegerekend 24,9         9,9           

waarvan wereldwijde LNG-activiteiten 25,3         9,9          

Resultaat joint ventures en geassocieerde

ondernemingen -exclusief bijzondere posten- 107,2       91,7         17%

Bijzondere posten:

Europa, Midden-Oosten & Afrika -             20,8         

Azië - 10,1       -             

Noord-Amerika -             111,5       

Latijns-Amerika -             - 2,4         

Niet toegerekend -             - 1,2         

Resultaat joint ventures en

geassocieerde ondernemingen 97,1         220,4       - 56%
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Bedrijfsresultaat

In miljoenen EUR 2012 2011 ∆  

Nederland 192,9       156,3       23%

Europa, Midden-Oosten & Afrika 96,8         92,9         4%

Azië 217,0       185,3       17%

waarvan Singapore 151,7       133,8       13%

Noord-Amerika 37,0         33,8         9%

Latijns-Amerika 27,6         28,2         - 2%

Niet toegerekend - 10,4       - 27,1       - 62%

waarvan wereldwijde LNG-activiteiten 20,6         4,4          

Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- 560,9       469,4       19%

Bijzondere posten:

Nederland - 3,5         1,1           

Europa, Midden-Oosten & Afrika - 5,6         16,2         

Azië - 14,2       -             

Noord-Amerika - 1,7         111,5       

Latijns-Amerika -             - 8,0         

Niet toegerekend -             - 4,7         

Bedrijfsresultaat (EBIT) 535,9       585,5       - 8%

Totaal activa

In miljoenen EUR 31-12-12 31-12-11

Nederland 1.180,7     1.084,6     

Europa, Midden-Oosten & Afrika 1.087,7     888,8       

Azië 1.418,1     1.246,6     

waarvan Singapore 619,3       539,1       

Noord-Amerika 356,2       367,7       

Latijns-Amerika 243,1       250,9       

Niet toegerekend 735,8       401,6       

waarvan wereldwijde LNG-activiteiten 119,3       107,0       

Totaal 5.021,6     4.240,2     
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Bijlage 4:  Vopak geconsolideerd, inclusief proportionele consolidatie van joint 
ventures in tankopslagactiviteiten *  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
* Op deze cijfers is geen accountantscontrole en geen accountantsreview toegepast 

In miljoenen EUR 2012 2011

Winst- en verliesrekening

Opbrengsten 1.676,9 1.452,0

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 859,6 807,8

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

-exclusief bijzondere posten- 888,1 701,4

Bedrijfsresultaat (EBIT) 597,1 598,8

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 625,5 492,4

Nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaren van de moeder 329,7 400,6

Nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaren van de moeder

-exclusief bijzondere posten- 351,8 283,6

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone

aandelen 321,5 392,4

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone

aandelen -exclusief bijzondere posten- 343,6 275,4

Balans

Vaste activa 5.038,7 4.586,5

Vlottende activa 986,3 515,9

Totaal activa 6.025,0 5.102,4

Langlopende verplichtingen 3.314,0 2.553,8

Kortlopende verplichtingen 742,6 710,8

Totaal verplichtingen 4.056,6 3.264,6

Totaal eigen vermogen 1.968,4 1.837,8

Financiële ratio’s

Interestdekkingsgetal 7,5 7,6

Nettofinancieringspositie : EBITDA 2,56 3,11
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Bijlage 5:  Vopaks kernresultaten vierde kwartaal 2012 * 
 

 

 
Belangrijke aankondigingen in vierde kwartaal 2012 
- Op 25 oktober 2012 heeft Vopak een nieuwe onderhandse lening in diverse valuta aangekondigd in 

de Amerikaanse ‘Private Placement’ (USPP) markt voor een totaalbedrag van circa USD 1 miljard. 
De nieuwe plaatsing bestaat uit een senior tranche van circa USD 900 miljoen en een achtergestelde 
tranche van circa USD 100 miljoen.  

- Op 14 november 2012 kondigde Vopak aan dat Vopak en Sabic het besluit hebben genomen om 
samen te investeren in de King Fahd Industrial Port in Jubail, Saudi-Arabië, ten behoeve van de 
uitbreiding van de petrochemische- en ‘downstream’ sector. Hiervoor is een joint venture opgericht, 
de ‘Jubail Chemical Storage and Services Company (JCSSC)’, waarin Sabic een belang van 75% 
heeft en Vopak van 25%. De initiële opslagcapaciteit van de nieuwe faciliteit zal circa 250.000 cbm 
bedragen na oplevering begin 2015. 

- In december 2012 verkocht Vopak een minderheidsbelang van 30% in Vopak Terminal Durban aan 
Reatile Chemicals (Pty) Limited. Met Reatile krijgt Vopak Terminal Durban een aandeelhouder die 
beschikt over de uitgebreide lokale bedrijfservaring die nodig is om verdere groei mogelijk te maken. 

- In het vierde kwartaal van 2012 heeft Vopak het besluit genomen haar opslagcapaciteit met 236.900 
cbm uit te breiden: in Penjuru (Singapore) met 47.000 cbm voor de opslag van chemieproducten, in 
Caojing (China) met 52.400 cbm voor de opslag van chemieproducten, in Durban (Zuid-Afrika) met 
51.500 cbm voor de opslag van olieproducten, in Alemoa (Brazilië) met 37.000 cbm voor de opslag 
van chemieproducten, en op verscheidene andere locaties met 49.000 cbm. 
 

* Op deze cijfers is geen accountantscontrole en geen accountantsreview toegepast 

In miljoenen EUR Q4 2012 Q4 2011 ∆  

Opbrengsten 331,7 318,3 4%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 165,8 175,8 - 6%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) -exclusief bijzondere 

posten-
190,8 177,2 8%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 112,0 128,8 - 13%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 137,0 130,2 5%

Bedrijfsresultaat

In miljoenen EUR Q4 2012 Q4 2011 ∆  

Nederland 47,9         46,2         4%

Europa, Midden-Oosten & Afrika 22,1         23,3         - 5%

Azië 53,2         46,7         14%

waarvan Singapore 37,5         33,8         11%

Noord-Amerika 8,7           8,9           - 2%

Latijns-Amerika 7,6           7,5           1%

Niet toegerekend - 2,5         - 2,4         4%

waarvan wereldwijde LNG-activiteiten 4,3          5,2          - 17%

Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- 137,0       130,2       5%

Bezettingsgraad

Q4 2012 Q4 2011 ∆  

Nederland 87% 95% - 8pp

Europa, Midden-Oosten & Afrika 87% 91% - 4pp

Azië 93% 95% - 2pp

Noord-Amerika 95% 96% - 1pp

Latijns-Amerika 88% 89% - 1pp

Vopak 90% 94% - 4pp


