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Vopak: HY1 2013 Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere 

posten- in lijn met HY1 2012 

 
 
Rotterdam, 23 augustus 2013 
 
Kernpunten HY1 2013: 
 

 
* Met ingang van 1 januari 2013 past de Groep de herziene IFRS standaard IAS 19 (‘Employee Benefits’) toe in haar 
financiële verslaggeving. Deze standaard dient te worden toegepast met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 (zie 
ook de paragraaf ‘Wijziging van verslagleggingsstandaarden voor pensioenen’). 

 

 HY1 2013 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) -exclusief bijzondere posten- 
bedroeg EUR 384,5 miljoen (HY1 2012: EUR 380,1 miljoen). 

 HY1 2013 Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- bedroeg  
EUR 280,3 miljoen (HY1 2012: EUR 282,3 miljoen). 

 Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen -exclusief bijzondere 
posten- nam met 5% af tot EUR 162,5 miljoen (HY1 2012: EUR 171,1 miljoen). 

 De senior nettofinancieringspositie : EBITDA-ratio was 2,44 op 30 juni 2013  
(31 december 2012: 2,38).  

 In het eerste halfjaar van 2013 nam de Opslagcapaciteit met 0,5 miljoen cbm toe tot een 
totaal van 30,4 miljoen cbm. 

 

Vooruitzichten (exclusief bijzondere posten): 

 Voor de resterende periode van 2013 verwacht Vopak soortgelijke marktomstandigheden als in 

het eerste halfjaar van 2013. Op basis daarvan verwacht Vopak, bij gelijkblijvende valutakoersen, 

een EBITDA -exclusief bijzondere posten- tussen EUR 730-780 miljoen te realiseren voor het 

volledige jaar 2013.  

 Met de projecten in aanbouw zal naar verwachting 4,6 miljoen cbm aan Opslagcapaciteit worden 

toegevoegd in de jaren tot en met 2015. De totale investering voor Vopak en haar partners in 

uitbreidingsprojecten bedraagt circa EUR 1,7 miljard, waarvan de nog uit te geven  

netto-investering voor Vopak circa EUR 0,4 miljard bedraagt. De oplevering van deze 

uitbreidingsprojecten zal naar verwachting leiden tot een wereldwijde Opslagcapaciteit van circa 

35,0 miljoen cbm per eind 2015.   

 

 

herzien *

In miljoenen EUR HY1 2013 HY1 2012 ∆  

Opbrengsten 648,8 648,1 0%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 383,0 380,1 1%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) -exclusief bijzondere 

posten-
384,5 380,1 1%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 278,8 282,3 - 1%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 280,3 282,3 - 1%

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen 162,3 171,1 - 5%

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen        

-exclusief bijzondere posten-
162,5 171,1 - 5%

Winst per gewoon aandeel (in EUR) 1,27 1,34 - 5%

Winst per gewoon aandeel -exclusief bijzondere posten- (in EUR) 1,28 1,34 - 4%

Bezettingsgraad 88% 91% - 3pp

Wereldwijde Opslagcapaciteit (in miljoenen cbm) 30,4 29,2 4%
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Eelco Hoekstra, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Koninklijke Vopak N.V.: 
“Het eerste halfjaar van 2013 werd gekenmerkt door een over het algemeen gezonde vraag naar 
onze opslagdiensten binnen ons terminalnetwerk in Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. 
Wij hadden echter nog steeds te maken hebben met een uitdagende markt voor de opslag van 
ruwe aardolie en gasolie, hetgeen van invloed was op de regio Rotterdam (Nederland), alsook met 
onzekerheid op de biobrandstofmarkt. Wij hebben een EBITDA -exclusief bijzondere posten- 
gerealiseerd van EUR 384,5 miljoen in het eerste halfjaar van 2013, hetgeen in lijn is met dezelfde 
periode in 2012, inclusief een aantal positieve niet-terugkerende items in de eerste helft van 2013. 
Voor de resterende periode van 2013 verwachten wij soortgelijke marktomstandigheden als in het 
eerste halfjaar van 2013 en verwachten wij, bij gelijkblijvende valutakoersen, een EBITDA  
-exclusief bijzondere posten- tussen EUR 730-780 miljoen te realiseren voor het volledige jaar 
2013.   

 
Wij blijven vertrouwen houden in de vooruitzichten op de lange termijn voor onze business, en ons 
concentreren op de verbetering van onze ‘frontline execution’ en concurrentiepositie, zodat wij 
onze diensten op de meest veilige, duurzame en efficiënte wijze kunnen blijven aanbieden aan 
onze klanten. Daarnaast is de dynamiek die wij ervaren in de energiemarkten de drijfveer achter 
onze aanhoudende inspanning om Vopaks terminalnetwerk verder in lijn te brengen met de 
marktontwikkelingen op de lange termijn. Vopak streeft ernaar haar wereldwijde netwerk verder te 
verbeteren door haar bestaande terminalinfrastructuur te upgraden en uit te breiden om zo goed 
mogelijk aan de klantbehoeftes te voldoen en tevens te investeren in nieuwe terminals in 
geselecteerde product-marktcombinaties. In de afgelopen zes maanden hebben wij nieuwe 
capaciteit toegevoegd in onder meer Banyan (Singapore) en Algericas (Spanje). In dezelfde 
periode hebben wij onlangs twee relatief kleine terminals, één in Nederland en één joint venture in 
China, gedesinvesteerd als onderdeel van ons voortdurende streven ons terminalnetwerk verder in 
lijn te brengen met de marktontwikkelingen op de lange termijn.  

 
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 
in 2016 een EBITDA -exclusief bijzondere posten- van EUR 1 miljard te realiseren. Om deze 
ambitie te kunnen realiseren zijn, naast andere factoren, de identificatie, de goedkeuring en 
succesvolle en tijdige uitvoering van additionele winstgevende uitbreidingsprojecten vereist. 
Tevens moeten wij in staat blijven om onze kostenbasis te beheersen en om de operationele 
efficiëntie op onze bestaande terminals voort te zetten. Terwijl we een scala aan potentiële 
projecten bekijken, blijven wij streven naar een gedisciplineerde uitvoering van onze groeistrategie 
voor wat betreft het inzetten van kapitaal.”  

 

Wijziging van verslaggevingsstandaarden voor pensioenen (exclusief bijzondere posten) 

Met ingang van 1 januari 2013 past de Groep de herziene IFRS standaard IAS 19 (‘Employee 

benefits’) toe in haar financiële verslaggeving. Deze standaard is met terugwerkende kracht 

toegepast vanaf 1 januari 2012. Dienovereenkomstig zijn de vergelijkende cijfers met betrekking tot 

de zesmaandelijkse periode tot 30 juni 2012 aangepast. Vanwege de toepassing van de herziene 

IFRS standaard IAS 19, zijn het Bedrijfsresultaat (EBIT) en het Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 

(EBITDA) voor het eerste halfjaar van 2012 beiden gecorrigeerd met EUR 2,4 miljoen (EBIT van 

EUR 279,9 miljoen naar EUR 282,3 miljoen; EBITDA van EUR 377,7 miljoen naar  

EUR 380,1 miljoen). Het EBIT en het EBITDA voor het volledige jaar 2012 zijn beiden aangepast 

met EUR 4,8 miljoen (EBIT van EUR 560,9 miljoen naar EUR 565,7 miljoen; EBITDA van 

EUR 763,6 miljoen naar EUR 768,4 miljoen). 
 
Kernpunten HY1 2013: 

 In HY1 2013 was het Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- ten bedrage van  
EUR 280,3 miljoen in lijn met dat voor dezelfde periode in 2012 (HY1 2012:  
EUR 282,3 miljoen). De positieve bijdrage van uitbreidingsprojecten die in HY2 2012 en  
HY1 2013 in gebruik zijn genomen, evenals een aantal positieve niet-terugkerende items in 
HY1 2013 (EUR 11,5 miljoen), werden door verscheidene factoren tenietgedaan. De 
belangrijkste factoren daarvan zijn een afgenomen vraag naar de opslag van ruwe aardolie, 
gasolie en biobrandstof in Nederland en hogere pensioenlasten door de toepassing van een 
lagere disconteringsvoet ten opzichte van HY1 2012 en het aflopen en niet verlengen van een 
belangrijk stookoliecontract in Los Angeles (VS). De bezettingsgraad nam af van 91% in het 
eerste halfjaar van 2012 tot 88% in het eerste halfjaar van 2013, hetgeen grotendeels is toe te 
schrijven aan de divisie Nederland.  

 Op 1 februari 2013 heeft Vopak met alle 15 verstrekkers overeenstemming bereikt over de 
verlenging van de onderhandse doorlopende kredietfaciliteit in diverse valuta ter waarde van 
EUR 1,2 miljard. Het bedrag van de faciliteit is verlaagd tot EUR 1 miljard en de vervaldatum is 
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verlengd tot 2 februari 2018. Op 30 juni 2013 was deze faciliteit volledig beschikbaar.  

 Op 25 maart 2013 vond de officiële opening plaats van een nieuwe terminal in Algeciras 
(Spanje). De terminal, genaamd Vopak Terminal Algeciras, is bedoeld voor een grote 
verscheidenheid aan olieproducten en heeft een initiële Opslagcapaciteit van 403.000 kubieke 
meter, bestaande uit 22 tanks en een steiger voor zeeschepen (max. 225.000 dwt). De terminal 
in Algeciras is strategisch gelegen aan de Straat van Gibraltar en is een samenwerking tussen 
Vopak (80%) en Vilma Oil (20%). De terminal ondervond een vertraging in de opstartfase als 
gevolg van vergunningskwesties.  

 In april 2013 werd het geschil tussen Vopak en Intercontinental Terminals Company (ITC) en 
Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. geschikt. Met deze schikking kan Vopaks Deer Park Terminal in 
Houston zijn huidige en toekomstige activiteiten in de nabije toekomst op een voldoende 
flexibele manier voortzetten. Vopak heeft overeenstemming bereikt met ITC over de 
bedrijfsprocedures rondom het gebruik van de spoorweg die de Deer Park terminal verbindt met 
de hoofdspoorweg. De rechtszaak zal worden ingetrokken als gevolg van de bereikte schikking.  

 Een dividend in contanten van EUR 0,88 per gewoon aandeel, hetgeen een stijging van 10% is 
ten opzichte van de EUR 0,80 in het voorgaande jaar, is uitgekeerd na goedkeuring door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvond op 24 april 2013.  

 Op 1 mei 2013 heeft Vopak haar divisies Noord-Amerika en Latijns-Amerika samengevoegd tot 
één divisie Amerika met als doel het verder vereenvoudigen van de divisiestructuur en 
verbeteren van haar bekwaamheid om groeikansen in de regio te benutten.   

 In het eerste halfjaar van 2013 heeft Vopak besloten haar capaciteit in Zhangjiagang (China) en 
Vlissingen (Nederland) uit te breiden met 46.800 cbm (chemicaliën) respectievelijk 36.800 cbm 
(LPG en chemische gassen), die naar verwachting in 2014 zullen worden opgeleverd. 
Daarnaast heeft Vopak additionele ‘rock caverns’ in Gotenburg (Zweden) overgenomen ten 
behoeve van de opslag van olieproducten (100.000 cbm).   

 Eind mei 2013 werd de olieterminal Amsterdam Petroleumhaven in Nederland (75.000 cbm) 
gedesinvesteerd als onderdeel van Vopaks voortdurende streven haar terminalnetwerk verder 
in lijn te brengen met de marktontwikkelingen op de lange termijn. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum: 

 Op 11 juli 2013 heeft Vopak haar 40%-equity belang in Xiamen Paktank Company Ltd. in China 
(206.500 cbm) gedesinvesteerd. 

 Op 15 juli 2013 hebben Vopak en Magellan Midstream aangekondigd dat zij samen onderzoek 
doen naar de ontwikkeling van een diepwater opslag- en overslagterminal in het Houston Gulf 
Coast-gebied (VS), met als beoogde locatie het land in Deer Park, Texas, dat op dit moment in 
eigendom is van Vopak. 

 Op 19 juli 2013 heeft Vopak bekend gemaakt dat zij de review van diverse mogelijke 
alternatieven voor het verwerven van equity-like kapitaal ter ondersteuning van de financiering 
van haar groeiplannen voor de toekomst heeft afgerond en dat zij aan haar aandeelhouders 
heeft voorgesteld om tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 
die zal plaatsvinden op 17 september 2013, te stemmen over het creëren van een nieuwe 
klasse, beursgenoteerde cumulatief financieringspreferente aandelen (de ‘C-aandelen’). 

 Op 31 juli 2013 heeft Vopak haar equity belang in Gate terminal B.V. (Nederland) verhoogd van 
45% naar 47,5%. 
 

Overig: 

 Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2013 werd de heer 
R.G.M. Zwitserloot herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 
4 jaar.  

 
Ontwikkelingen Opslagcapaciteit 

Sinds eind december 2012 is onze wereldwijde capaciteit met 0,5 miljoen cbm toegenomen tot een 

totaal van 30,4 miljoen cbm per eind juni 2013. In HY1 2013 werd nieuwe capaciteit in gebruik 

genomen in Banyan (Singapore), Chemiehaven Rotterdam (Nederland) en Terquimsa (Spanje). 

Daarnaast werd in Algeciras (Spanje) een nieuwe terminal ten behoeve van de opslag van 

olieproducten in gebruik genomen. De Amsterdam Petroleumhaven Terminal (Nederland) werd 

eind mei 2013 gedesinvesteerd en Vopak heeft additionele ‘rock caverns’ in Gotenburg (Zweden) 

verworven ten behoeve van de opslag van olieproducten.  

 

Met alle projecten in aanbouw zal naar verwachting 4,6 miljoen cbm aan Opslagcapaciteit worden 

toegevoegd in de periode tot en met 2015.   
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Veranderingen in Opslagcapaciteit (in miljoenen cbm) 

Capaciteit  

HY1 2012 

Toegevoegd 

HY2 2012 

Capaciteit 

eind 2012 

Toegevoegd 

HY1 2013 

Capaciteit 

HY1 2013 

In 

aanbouw 

Capaciteit 

eind 2015 

 

 

29,2 

 

0,7 

 

29,9 

 

0,5 

 

30,4 

 

4,6 

 

35,0 

 

 

 

Resultaat HY1 2013  
 
Opbrengsten  
Voor de eerste zes maanden van 2013 bedroegen de opbrengsten van Vopak EUR 648,8 miljoen, 
hetgeen in lijn is met de eerste zes maanden van 2012 (EUR 648,1 miljoen). De positieve bijdrage 
van uitbreidingsprojecten die in HY2 2012 en HY1 2013 in gebruik werden genomen, werd teniet 
gedaan door een afgenomen vraag naar de opslag van ruwe aardolie, gasolie en biobrandstof in 
Nederland, wat heeft geresulteerd in een totale gemiddelde bezettingsgraad van 88% in HY1 2013 
ten opzichte van 91% in HY1 2012. Andere belangrijke factoren met een negatief effect op de 
opbrengsten waren een negatief valutaomrekeningseffect van EUR 4,9 miljoen en het vanaf 
19 augustus 2012 niet langer operationeel zijn van de terminal in Ilha Barnabé (Brazilië) als gevolg 
van het niet verlengen van de verstreken concessieovereenkomst.  
 
Bedrijfsresultaat  
Het Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- voor HY1 2013 bedroeg EUR 280,3 miljoen, 
inclusief een negatief valutaomrekeningseffect van EUR 1,6 miljoen, hetgeen in lijn is met 
HY1 2012 (EUR 282,3 miljoen). De positieve bijdrage van uitbreidingsprojecten die in HY2 2012 en 
HY1 2013 in gebruik zijn genomen, evenals een aantal positieve niet-terugkerende items in 
HY1 2013 (EUR 11,5 miljoen), werden door verscheidene factoren tenietgedaan, waarvan een 
afgenomen vraag naar de opslag van ruwe aardolie, gasolie en biobrandstof in Nederland, hogere 
pensioenlasten door de toepassing van een lagere disconteringsvoet in vergelijking met HY1 2012 
en het aflopen en niet verlengen van een belangrijk stookoliecontract in Los Angeles (VS) de 
belangrijkste zijn.  
 
Het nettoresultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen -exclusief bijzondere 
posten-, dat is opgenomen in de gerapporteerde EBIT op basis van ‘equity accounting’, bedroeg  
EUR 56,9 miljoen (HY1 2012: EUR 56,6 miljoen). De afname van het resultaat van de joint venture 
in Estland werd gecompenseerd door bijzondere posten, waarvan een eenmalige positieve 
belastingcorrectie van EUR 2,4 miljoen in Altamira LNG (Mexico) en de betaling van een 
afkoopsom vanwege de herziening van een contract in Caojing in China  
(EUR 1,9 miljoen) de belangrijkste zijn. 
 
Nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaren van de moeder 
Voor het eerste halfjaar van 2013 bedroeg het nettoresultaat EUR 186,9 miljoen, hetgeen een 
daling van EUR 8,1 miljoen, ofwel 4%, ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012 betekende. 
Het nettoresultaat -exclusief bijzondere posten- nam in het eerste halfjaar van 2013 af met  
EUR 7,9 miljoen, ofwel 4%, tot EUR 187,1 miljoen (HY1 2012: EUR 195,0 miljoen). De afname 
omvat het effect van hogere netto financieringslasten (HY1 2013: EUR 52,9 miljoen; HY1 2012: 
EUR 41,3 miljoen), voornamelijk toe te schrijven aan de hogere gemiddelde netto rentedragende 
schuld als gevolg van de U.S. Private Placements van circa USD 1,0 miljard die werd afgerond in 
het laatste kwartaal van 2012.  
 
Het nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen -exclusief bijzondere posten- 
daalde met 5% tot EUR 162,5 miljoen (HY1 2012: 171,1 miljoen). De winst per gewoon aandeel  
-exclusief bijzondere posten- daalde met 4% tot EUR 1,28 (HY1 2012: EUR 1,34). 
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Resultaten HY1 2013 per Divisie 
 

 
* exclusief bijzondere posten 

 
Nederland 
In HY1 2013 daalden de opbrengsten van de divisie Nederland met 2% tot EUR 219,2 miljoen 
(HY1 2012: EUR 223,6 miljoen). De positieve bijdrage van de uitbreiding van de terminal 
Amsterdam Westpoort in 2012 werd meer dan tenietgedaan door een afgenomen vraag naar de 
opslag van ruwe aardolie, gasolie en biobrandstof, wat heeft geresulteerd in een bezettingsgraad 
die 6 procentpunten lager lag ten opzichte van HY1 2012.  
 
Het Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- daalde met 13% tot EUR 82,9 miljoen in 
HY1 2013 ten opzichte van het resultaat in HY1 2012 van EUR 95,4 miljoen. Naast een lagere 
bezettingsgraad werd het Bedrijfsresultaat negatief beïnvloed door hogere pensioenlasten ten 
gevolge van een lagere disconteringsvoet in vergelijking met de disconteringsvoet die in HY1 2012 
werd toegepast, en kosten met betrekking tot stankoverlast in Europoort (Rotterdam).  
 
EMEA 
In de divisie EMEA (Europa, Midden-Oosten & Afrika) namen de opbrengsten toe met 2% tot 
EUR 119,8 miljoen (HY1 2012: EUR 117,8 miljoen), inclusief een negatief valutaomrekeningseffect 
van EUR 1,1 miljoen. De toename werd voornamelijk gedreven door hogere doorzetten op de 
terminal in Londen (Verenigd Koninkrijk) en door de nieuwe capaciteit die werd toegevoegd in 
Algeciras (Spanje), alhoewel de toename beperkt werd vanwege vertraging in de opstartfase als 
gevolg van vergunningskwesties in Algeciras. De bezettingsgraad voor het eerste halfjaar van 
2013 steeg met 1 procentpunt ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012 naar 89%.  
 
Het Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- daalde met 8% tot EUR 48,1 miljoen (HY1 2012: 
EUR 52,3 miljoen). Het lagere Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- in HY1 2013 werd 
beïnvloed door een negatief valutaomrekeningseffect van EUR 0,6 miljoen en een lager resultaat 
van de joint venture in Estland, waar wij te maken hadden met een uitdagende marktsituatie door 
de concurrentie van een nieuwe Russische terminal in de Golf van Finland.  
 
Azië 
In de divisie Azië namen de opbrengsten in HY1 2013 toe met 5% tot EUR 182,3 miljoen 
(HY1 2012: EUR 174,1 miljoen), inclusief een negatief valutaomrekeningseffect van  
EUR 0,5 miljoen. De toename van de opbrengsten was grotendeels het gevolg van 
capaciteitsuitbreiding op de Banyan terminal in Singapore. In HY1 2013 bleef de bezettingsgraad 
(95%) ongewijzigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  
 

Bezettingsgraad (alleen dochterondernemingen)

2013 2012 herzien

Q1 Q2 HY1 Q1 Q2 HY1

Nederland 85% 84% 84% 93% 87% 90%

Europa, Midden-Oosten & Afrika 89% 90% 89% 89% 87% 88%

Azië 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Amerika 91% 89% 90% 95% 93% 94%

Totaal 89% 88% 88% 93% 90% 91%

Bedrijfsresultaat (EBIT) *

2013 2012 herzien

In miljoenen EUR Q1 Q2 HY1 Q1 Q2 HY1

Nederland 41,8        41,1        82,9        46,5        48,9        95,4        

Europa, Midden-Oosten & Afrika 25,6        22,5        48,1        24,1        28,2        52,3        

Azië 57,1        59,3        116,4      53,6        53,6        107,2      

Amerika 14,9        18,7        33,6        18,4        14,9        33,3        

Niet toegerekend - 1,0       0,3         - 0,7       - 3,4       - 2,5       - 5,9       

waarvan wereldwijde LNG-activiteiten 7,4         5,1         12,5       5,0         5,7         10,7       

Totaal 138,4      141,9      280,3      139,2      143,1      282,3      
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De toename in Opslagcapaciteit en positieve eenmalige posten binnen het nettoresultaat van joint 
ventures hebben geleid tot een toename van het bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- met 
9% en kwam daarmee uit op EUR 116,4 miljoen in HY1 2013 (HY1 2012: EUR 107,2 miljoen).  
 
Amerika 
Met ingang van 1 mei 2013 zijn de voormalige divisies Noord-Amerika en Latijns-Amerika 
samengevoegd tot één divisie met de naam Amerika. De verslaggeving van de resultaten over  
HY1 2013 is overeenkomstig deze nieuwe structuur en de vergelijkende periodieke cijfers ten 
behoeve van de segmentatie zijn dienovereenkomstig aangepast.   
 
In HY1 2013 bedroegen de opbrengsten voor de divisie Amerika EUR 124,3 miljoen, een daling 
van 4% ten opzichte van HY1 2012 (EUR 130,1 miljoen), voornamelijk het gevolg van een negatief 
valutaomrekeningseffect van EUR 3,3 miljoen, het aflopen en niet verlengen van een groot 
stookoliecontract in Los Angeles (VS) en het effect van het sinds 19 augustus 2012 niet langer 
operationeel zijn van de terminal in Ilha Barnabé (Brazilië) als gevolg van het niet verlengen van de 
verstreken concessieovereenkomst. De bezettingsgraad daalde van 94% in de eerste helft van 
2012 tot 90% in de eerste helft van 2013.  
 
Het Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- steeg met 1% tot EUR 33,6 miljoen (HY1 2012: 
EUR 33,3 miljoen), met inbegrip van een negatief valutaomrekeningseffect van EUR 1,1 miljoen. 
De negatieve effecten in Los Angeles en Ilha Barnabé werden echter meer dan tenietgedaan door 
de betere resultaten van de Gulf Coast terminals en lagere divisiekosten. 
 
Niet toegerekend (inclusief wereldwijde LNG-activiteiten) 
Bedrijfsactiviteiten die niet worden toegerekend aan een specifiek geografisch segment worden 
gerapporteerd onder ‘Niet toegerekend’. Deze omvatten voornamelijk de wereldwijde  
LNG-activiteiten en de wereldwijde bedrijfskosten die niet aan de divisies worden toegerekend, 
zoals weergegeven in het overzicht ‘Kerncijfers per Divisie’.  
 
De wereldwijde LNG-activiteiten omvatten de joint venture resultaten van Gate terminal 
(Nederland) en Altamira LNG Terminal (Mexico) en kosten die verband houden met onze  

LNG-projectstudies. Het Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- van de wereldwijde  

LNG-activiteiten nam toe met EUR 1,8 miljoen van EUR 10,7 miljoen in dezelfde periode van 2012 

tot EUR 12,5 miljoen in de eerste helft van 2013. Het nettoresultaat voor HY1 2013 van de  

LNG-joint ventures was inclusief een eenmalige positieve belastingcorrectie ten bedrage van 

EUR 2,4 miljoen.  

 

In de eerste zes maanden van 2013 daalden de wereldwijde bedrijfskosten met EUR 3,4 miljoen 

van EUR 16,6 miljoen in dezelfde periode van 2012 tot EUR 13,2 miljoen in de eerste helft van 

2013, ondanks hogere pensioenlasten voor toegezegde pensioenregelingen (‘Defined Benefit 

Plans’) als gevolg van de toepassing van een lagere disconteringsvoet in 2013 ten opzichte van 

2012. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van een aantal verplichtingen voor onze  

‘Long Term Incentive Plans’, aangezien wij op dit moment niet verwachten dat deze zullen worden 

toegekend. De totale lasten tot en met  31 december 2012 ten bedrage van EUR 4,2 miljoen zijn 

teruggedraaid in de halfjaarcijfers per 30 juni 2013, waarvan EUR 2,5 miljoen is verantwoord onder 

wereldwijde bedrijfskosten.  

 
Vooruitzichten 

Voor het resterende deel van 2013 verwacht Vopak soortgelijke marktomstandigheden als in het 

eerste halfjaar van 2013. Wij verwachten dat de markt voor de opslag en overslag van 

olieproducten robuust zal blijven, en een stabiele markt voor de opslag van chemicaliën. Wij 

verwachten echter dat de huidige uitdagende marktomstandigheden voor de opslag van ruwe 

aardolie en gasolie zullen aanhouden, wat van invloed zal zijn op Rotterdam (Nederland). Wij 

blijven onzekerheid ondervinden in de markt voor biobrandstof, met name in Vlaardingen 

(Nederland), wat kan leiden tot ‘mixed’ ontwikkelingen. Naar verwachting blijft de markt voor de 

opslag en regasificatie van LNG solide. 

 

Dientengevolge verwacht Vopak, bij gelijkblijvende valutakoersen, een EBITDA -exclusief 

bijzondere posten- tussen EUR 730-780 miljoen te realiseren in 2013.   
 
Vooruitkijkend gelooft Vopak dat de verwachte groei in het wereldwijde energieverbruik en de 
toenemende geografische onbalans tussen productie en consumptie in toenemende mate vragen 
om extra verplaatsing van energieproducten, chemicaliën en plantaardige oliën. Daarom verwacht 
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Vopak dat investeringen in de infrastructuur voor de energie- en petrochemische sector aanzienlijk 
zullen stijgen in de komende decennia. Vopak gelooft dat zij goed gepositioneerd is om een 
belangrijke rol te spelen in deze ontwikkelingen en verwacht waarde voor haar klanten te blijven 
creëren door haar diensten aan te bieden op de veiligste, meest duurzame en efficiënte wijze 
middels haar voortdurende streven haar terminalnetwerk verder in lijn te brengen met de 
langetermijn marktontwikkelingen. Wij blijven daarom vertrouwen houden in de vooruitzichten op 
de lange termijn voor onze business.  
 

Met projecten in aanbouw zal naar verwachting 4,6 miljoen cbm aan Opslagcapaciteit worden 

toegevoegd in de jaren tot en met 2015. De totale investering voor Vopak en haar partners in 

uitbreidingsprojecten bedraagt circa EUR 1,7 miljard, waarvan de nog uit te geven netto-investering 

voor Vopak circa EUR 0,4 miljard bedraagt. De oplevering van deze uitbreidingsprojecten zal naar 

verwachting leiden tot een wereldwijde Opslagcapaciteit van circa 35,0 miljoen cbm per eind 2015. 

Naar verwachting zal de totale investering voor het onderhouden en verbeteren van Vopaks huidige 

activa liggen tussen EUR 0,6-0,8 miljard in de jaren tot en met 2015.  
 
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 
in 2016 een EBITDA -exclusief bijzondere posten- van EUR 1 miljard te realiseren. Om deze 
ambitie te kunnen realiseren zijn, naast andere factoren, de identificatie, de goedkeuring en 
succesvolle en tijdige uitvoering van additionele winstgevende uitbreidingsprojecten vereist. 
Tevens moeten wij in staat blijven om onze kostenbasis te beheersen en om de operationele 
efficiëntie op onze bestaande terminals voort te zetten. Terwijl we een scala aan potentiële 
projecten bekijken, blijven wij streven naar een gedisciplineerde uitvoering van onze groeistrategie 
voor wat betreft het inzetten van kapitaal. 
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Verslag over eerste halfjaar van 2013 
Een volledig overzicht van de resultaten over HY1 2013 is opgenomen in het Engelstalig verslag 
over het eerste halfjaar van 2013 dat beschikbaar is op de website van onze onderneming, 
www.vopak.com.  
 
Toekomstgerichte uitspraken  
Dit document bevat uitspraken waarin een vooruitblik wordt gegeven. Deze uitspraken zijn 
gebaseerd op de op dit moment beschikbare plannen en prognoses. Toekomstgerichte uitspraken 
brengen per definitie risico’s en onzekerheden met zich mee, omdat deze gerelateerd zijn aan 
gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die al dan niet in de toekomst zouden 
kunnen plaatsvinden. Vopak kan de juistheid en volledigheid van toekomstgerichte uitspraken niet 
garanderen.  
 
Deze risico’s en onzekerheden betreffen onder meer, maar zijn niet beperkt tot, factoren die van 
invloed zijn op de realisatie van ambities en financiële verwachtingen, ontwikkelingen betreffende 
het potentieel aantrekken van kapitaal, bijzondere baten en lasten, bedrijfsontwikkelingen en 
handelscondities, economische, politieke en valutaontwikkelingen en mogelijke wijzigingen in IFRS 
verslaggevingsregels.  
 

Vopaks ambitie voor 2016 houdt geenszins een voorspelling of verwachting in van toekomstige 

resultaten of van haar financiële prestatie.  
 
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 de 
omstandigheden waarin en waaronder Vopak werkzaam is. Als gevolg van deze factoren is het 
mogelijk dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van de prognoses. Vopak verplicht zich er 
niet toe deze toekomstgerichte uitspraken publiekelijk bij te stellen of te herzien. 
 
Financiële kalender 

17 september 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

08 november 2013 Publicatie resultaten derde kwartaal 2013 middels een trading update 
 
28 februari 2014 Publicatie jaarresultaten 2013 

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

23 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

25 april 2014 Ex-dividend notering 

29 april 2014 Registratiedatum dividend 

05 mei 2014 Betalingsdatum dividend 

22 augustus 2014 Publicatiedatum halfjaarresultaten 2014 

10 november 2014 Publicatie resultaten derde kwartaal 2014 middels een trading update 
 
Profiel 
Koninklijke Vopak N.V. is gemeten naar capaciteit ’s werelds grootste onafhankelijke 
dienstverlener in tankopslag voor vloeibare bulk, gespecialiseerd in de opslag en overslag van 
vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak exploiteert 83 terminals met een 
totale opslagcapaciteit van meer dan 30 miljoen kubieke meter in 31 landen. Deze terminals 
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. 
Global Communication & Investor Relations 
Gerbert van Genderen Stort 
Telefoon : +31 (0)10 400 27 86 
E-mail  : global.communication@vopak.com 

Website : www.vopak.com 

 

Een conference call voor analisten zal plaatsvinden op 23 augustus 2013 vanaf 11:00 uur via een 

on-demand audioweergave op de corporate website van Vopak, www.vopak.com.  

 

Persfoto’s van de Raad van Bestuur, nieuwe terminals en activiteiten van Vopak kunnen worden 

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

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

 
*  op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast. 
#
 op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast; op HY1 2013 is wel een accountantsreview toegepast en op HY1 

2012 is geen accountantsreview toegepast. 

herzien

HY1 2013 HY1 2012 ∆  

Duurzaamheidsgegevens *

Ongevallenindex (TIR) per miljoen gewerkte uren eigen personeel 0,9 2,5

Aantal ongevallen resulterend in verzuimdagen (LTIR) per miljoen 

gewerkte uren eigen personeel en aannemers 0,5 0,6

Aantal procesincidenten 53 66

Resultaten (in miljoenen EUR)  #

Opbrengsten 648,8 648,1 0%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

-exclusief bijzondere posten- 384,5 380,1 1%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 280,3 282,3 - 1%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 278,8 282,3 - 1%

Nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaren van de moeder 165,1 175,2 - 6%

Nettoresultaat toe te rekenen aan eigenaren van de moeder

-exclusief bijzondere posten- 165,3 175,2 - 6%

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen 162,3 171,1 - 5%

Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen              

-exclusief bijzondere posten- 162,5 171,1 - 5%

Kasstroom uit operationele activiteiten (netto) 289,7 242,5 19%

Investeringen (in miljoenen EUR)  #

Totaal investeringen 322,6 296,6 9%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 5.404,5 4.841,5 12%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 3.235,4 3.055,8 6%

Vermogen en financiering (in miljoenen EUR) #

Eigen vermogen toekomend aan eigenaren van de moeder 1.704,7 1.614,9 6%

Netto rentedragende schuld 1.916,3 1.793,4 7%

Verhoudingscijfers *

Return on capital employed (ROCE) 17,2% 18,5% - 1,3pp

Return on capital employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 17,3% 18,5% - 1,2pp

Senior nettofinancieringspositie : EBITDA 2,44 2,69

Interestdekkingsgetal (EBITDA : nettofinancieringslasten) 8,4 8,9

Kerncijfers per gewoon aandeel (in EUR)  #

(Verwaterde) winst per gewoon aandeel 1,27 1,34 - 5%

(Verwaterde) winst per gewoon aandeel -exclusief bijzondere posten- 1,28 1,34 - 4%

Overige bedrijfsgegevens *

Aantal medewerkers einde van de periode bij dochterondernemingen 4.039 3.928 3%

Aantal medewerkers einde van de periode inclusief joint ventures 6.143 6.014 2%

Opslagcapaciteit einde van de periode bij dochterondernemingen (in 

miljoenen cbm) 20,8 20,4 2%

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoenen cbm) 30,4 29,2 4%

Bezettingsgraad (gemiddeld verhuurde opslagcapaciteit in %) 88% 91% - 3pp

Aantal uitstaande aandelen #

Gewogen gemiddelde 127.413.884 127.316.254

Gewogen gemiddelde, verwaterd 127.413.884 127.316.254

Totaal inclusief ingekochte eigen gewone aandelen 127.835.430 127.835.430

Ingekochte eigen gewone aandelen 402.401 430.793

Financieringspreferente aandelen 41.400.000 41.400.000

Valutakoersen (in EUR)  #

Gemiddelde US dollar 1,31 1,30

US dollar einde van de periode 1,30 1,27

Gemiddelde Singapore dollar 1,63 1,64

Singapore dollar einde van de periode 1,65 1,60
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Kerncijfers per Divisie 

 
#
 op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast; op HY1 2013 is wel een accountantsreview toegepast en op HY1 2012 is geen 

accountantsreview toegepast; * uitsluitend dochterondernemingen.  
Noot: ‘Opslagcapaciteit’ wordt gedefinieerd als de totale capaciteit van de Groep die beschikbaar is voor opslag, aangeboden aan de markt 
aan het eind van de verslaggevingsperiode, zijnde opslagcapaciteit van dochterondernemingen, joint ventures, deelnemingen  
(m.u.v. Maasvlakte Olie Terminal in Nederland welke gebaseerd is op de toe te rekenen capaciteit, zijnde 1.085.786 cbm) en andere equity 
belangen, en inclusief capaciteit die thans buiten gebruik is als gevolg van onderhouds- en inspectieprogramma’s.  

Nederland

herzien

In miljoenen EUR HY1 2013 HY1 2012 ∆  

Opbrengsten * 219,2 223,6 - 2%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 119,4 129,5 - 8%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 82,9 95,4 - 13%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 82,9 95,4 - 13%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 1.596,5 1.461,2 9%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 946,2 865,4 9%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 17,5% 22,0% - 4,5pp

Bezettingsgraad * 84% 90% - 6pp

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoenen cbm) 9,4 8,8 7%

Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA)

herzien

In miljoenen EUR HY1 2013 HY1 2012 ∆  

Opbrengsten * 119,8 117,8 2%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 68,4 69,0 - 1%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 48,1 52,3 - 8%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 48,1 52,3 - 8%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 1.165,1 871,3 34%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 716,7 586,7 22%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 13,4% 17,8% - 4,4pp

Bezettingsgraad * 89% 88% 1pp

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoenen cbm) 9,5 9,0 6%

Azië

herzien

In miljoenen EUR HY1 2013 HY1 2012 ∆  

Opbrengsten * 182,3 174,1 5%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 151,1 134,7 12%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 123,6 107,2 15%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 116,4 107,2 9%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 1.767,5 1.636,8 8%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 1.047,2 1.058,5 - 1%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 22,2% 20,3% 1,9pp

Bezettingsgraad * 95% 95% -

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoenen cbm) 7,4 7,3 1%

Amerika

herzien

In miljoenen EUR HY1 2013 HY1 2012 ∆  

Opbrengsten * 124,3 130,1 - 4%

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 43,3 51,7 - 16%

Bedrijfsresultaat (EBIT) 24,9 33,3 - 25%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- 33,6 33,3 1%

Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 759,2 744,1 2%

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 437,9 444,3 - 1%

Return On Capital Employed (ROCE) -exclusief bijzondere posten- 15,4% 15,0% 0,4pp

Bezettingsgraad * 90% 94% - 4pp

Opslagcapaciteit einde van de periode (in miljoenen cbm) 3,3 3,3 -

Niet toegerekend

herzien

In miljoenen EUR HY1 2013 HY1 2012

Bedrijfsresultaat (EBIT) -exclusief bijzondere posten- :

Wereldwijde LNG-activiteiten 12,5 10,7

Wereldwijde bedrijfskosten -13,2 -16,6

Niet toegerekend -0,7 -5,9


