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���� Formuleblad

Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 4, 5, 9, 24, 30 en 31.

waarde activa4 �� solvabiliteitspercentage = � 100%
vreemd vermogen

vlottende activa – voorraad5 �� quick ratio = 
kort vreemd vermogen

winst voor belasting + interest9 �� Rtv = � 100%
gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen

(1 + i) � ((1 + i)n – 1)
24 �� eindwaarde spaarbedrag = T �

i

T = termijnbedrag

interestpercentagei =
100

n = aantal termijnbedragen waarover interest berekend wordt

constante kosten30 �� bezettingsresultaat = � (normale productie – werkelijke productie)
normale productie

31 �� prijsverschil = (standaard prijs – werkelijke prijs) � werkelijke hoeveelheid

efficiencyverschil = (standaard hoeveelheid – werkelijke hoeveelheid) � standaard prijs
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informatie- Tekst uit het jaarverslag van 1997
bron 1

De onderneming

Koninklijke Boskalis Westminster NV is een internationaal opererende
baggermaatschappij waarvan de kernactiviteiten zich richten op het aanleggen en
onderhouden van havens en waterwegen, het creëren van land in water en het
beschermen van kusten en oevers. Sinds 1972 is de onderneming genoteerd aan de AEX-
Effectenbeurs in Amsterdam.

Activiteiten
De kernactiviteiten baggeren en kust- en oeverwerken dragen voor driekwart bij aan de
omzet van Boskalis. De totale wereldbaggermarkt heeft een omvang van 11 miljard
gulden, maar daarvan is slechts de helft vrij toegankelijk. De andere helft is vooralsnog
gesloten voor buitenlandse aannemers. Op deze vrije baggermarkt (= baggeren, kust- en
oeverwerken) neemt Boskalis een toonaangevende positie in. Daarnaast is het bedrijf
vooral actief op tal van verwante werkterreinen, zoals droog grondverzet, dijkenbouw en
zandwinning. Tevens kent Boskalis specialistische niche-activiteiten1) in het kader van de
offshore-industrie, milieutechniek, munitieberging en tunnelbouw.

Beleid
De onderneming werkt door middel van gerichte groei en optimale dienstverlening, aan
verdere versterking van haar prominente internationale positie op het gebied van
baggeren en baggergerelateerde activiteiten. Groei kan autonoom en door acquisities2)

plaatsvinden, zowel in huidige marktgebieden als in nieuwe marktgebieden. Daarbij
wordt naar uitbreiding van het aantal thuismarkten gestreefd. Schaalgrootte levert
belangrijke voordelen op voor de bedrijfsvoering. De hoofddoelstelling is om te
excelleren in marktpositie en winstgevendheid. Het bieden van een aantrekkelijk
rendement en een inspirerende werkomgeving voor medewerkers staan daarbij centraal.

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Bestuur heeft het jaarverslag aan onze Raad (van Commissarissen)
voorgelegd, waarin is opgenomen de jaarrekening. De jaarrekening is door KPMG
Accountants NV gecontroleerd en goedgekeurd. De goedkeurende verklaring is in het
jaarverslag opgenomen.

Wij stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor:
–  de jaarrekening, waarin opgenomen het voorstel tot winstbestemming goed te keuren;
–  de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur en de

Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen jaar;
–  een dividend uit te keren aan de houders van (certificaten van) aandelen van ƒ 1,25 per

(certificaat van) aandeel, naar keuze van de aandeelhouder (certificaathouder) uit te
keren geheel in contanten dan wel ƒ 0,75 in contanten en ƒ 0,50 in (certificaten van)
aandelen ten laste van de fiscaal vrije agioreserve of ten laste van de overige reserves.

Een welgemeend woord van waardering gaat uit naar de medewerkers en de Raad van
Bestuur voor het resultaat dat afgelopen jaar is bereikt.

Papendrecht/Sliedrecht

De Raad van Commissarissen
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noot 1 niche-activiteiten: specifieke diensten die men aan een branche-specifieke afnemersgroep
levert

noot 2 acquisitie hier: dit is een bedrijfsovername
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informatie- Vermogensoverzicht na voorgestelde winstbestemming van Boskalis1)
bron 2 (getallen x 1 miljoen gulden, tenzij anders vermeld)

1998 1997 1996
Vaste activa
Materiële vaste activa 711,1 669,3 570,2
Financiële vaste activa 79,8 50,9 43,7

Som der vaste activa 790,9 720,2 613,9

Vlottende activa
Voorraden 30,3 28,3 22,4
Debiteuren 91,6 168,0 149,8
Overige vorderingen 137,0 159,3 189,7
Liquide middelen 308,7 279,1 230,3

Som der vlottende activa 567,6 634,7 592,2

Kortlopende schulden
Crediteuren 116,3 145,9 106,5
Bank 8,4 6,1 9,8
Overige korte schulden 540,6 475,0 430,5

Som der vlottende passiva 665,3 627,0 546,8

Uitkomst van vlottende activa min
vlottende passiva2) ( 97,7) 7,7 45,4

Uitkomst activa min vlottende passiva 693,2 727,9 659,3

Langlopende schulden
Achtergestelde leningen 79,9 80,0
Overige leningen 20,7 34,3
Voorzieningen 175,6 161,5 125,4

Eigen vermogen 517,6 465,8 419,6

693,2 727,9 659,3

Garantievermogen 517,6 545,7 499,6

1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen.
2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief.
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informatie- Resultatenoverzicht van Boskalis1)
bron 3 (getallen x 1 miljoen gulden, tenzij anders vermeld)

1998 1997 1996
Omzet 1724,2 1403,6 1146,4

Externe kosten2) (1198,8) (   930,8) ( 721,8)
Personeelskosten2) ( 300,0) ( 276,2) ( 267,8)
Afschrijvingen2) ( 100,2) ( 105,4) ( 93,8)

Som der bedrijfslasten 1599,0 1312,4 1083,4

Bedrijfsresultaat 125,2 91,2 63,0

Rentebaten 7,8 7,8 14,4
Rentelasten2) (  7,9) ( 9,4) (11,9)
Resultaat niet 
geconsolideerde deelnemingen 14,0 6,2 7, 6

Som der financiële baten en lasten 13,9 4,6 10,1

139,1 95,8 73,1
Belastingen2) ( 35,4) ( 13,6) ( 11,0)

Nettoresultaat 103,7 82,2 62,1

1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen.
2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief.

informatie- Kerncijfers van Boskalis (opgesteld door C. de Roi)
bron 4

1) Dient nog berekend te worden.
2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief.
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informatie- SpaarExtra
bron 5

van Legio-Lease

(uit folder van Legio-Lease)

100019 42A 6 Lees verder

NIEUW! Laat uw spaargeld gigantisch
groeien met SpaarExtra. U zult zien dat u
eigenlijk nergens een hoger eindkapitaal
kunt behalen.
Een uitbetaling van ƒ 565.012,34 over 15
jaar is mogelijk. Volledig belastingvrij!
Vergelijkt u dat eens met een rente-
rekening of een spaarverzekering.

Wat is SpaarExtra?
SpaarExtra is het antwoord van Legio-
Lease op de belastingplannen van
staatssecretaris Vermeend. Een nieuw
creatief product zoals u van ons gewend
bent, waarin sparen en beleggen op een
unieke manier wordt gecombineerd.
SpaarExtra verslaat de gemiddelde
spaarverzekering op alle fronten.
Bovendien biedt SpaarExtra u veel meer
flexibiliteit dan een spaarverzekering:
vanaf 5 jaar kunt u elk gewenst moment
stoppen. Zonder kosten en belastingvrij!

Hoe werkt SpaarExtra precies?
Met uw inleg vanaf ƒ 50,– per maand least
u een legio AEX-plus Certificaat, dat u
recht geeft op een belastingvrije
uitbetaling die gelijk is aan het
beleggingsresultaat van de AEX fondsen
plus het extra resultaat dat ontstaat
doordat de dividenden in de koers van het
certificaat worden opgenomen. In de AEX
zijn de 25 belangrijkste beursgenoteerde
Nederlandse ondernemingen opgenomen,
zoals ABN AMRO, AEGON, Ahold,
Koninklijke Olie en Unilever. De AEX
geeft dus een brede spreiding over diverse
bedrijfstakken zoals banken en
verzekeringen, voedingssector, chemie en
automatisering. Hierdoor is het Legio
AEX-plus Certificaat een uitstekende
belegging.

Hoe spaar ik extra?
In plaats van een grote startinvestering
betaalt u een bescheiden vast
maandbedrag dat bestaat uit rente en
aflossing. De rente (0,96% per maand;
effectief) is de vergoeding voor het feit dat
het certificaat al vanaf de eerste dag in zijn
geheel voor u aan het werk is.

Bij een spaarverzekering is dit niet het
geval. En doordat de dividenden van de 25
AEX-fondsen in de koers van het
certificaat worden opgenomen, is uw
beleggingsresultaat gegarandeerd beter
dan de AEX-koersindex. Deze steeg de
afgelopen 15 jaar met gemiddeld
14,2% per jaar. SpaarExtra zou u over die
periode ruim anderhalf keer meer hebben
opgeleverd: bij een inleg van bijvoorbeeld
ƒ 500,– per maand zou u een uitbetaling
hebben ontvangen van maar liefst
ƒ 565.012,34!

Wat is de looptijd?
Uw lease-overeenkomst heeft een
minimale looptijd van vijf jaar. Vanaf dat
moment kunt u op elk gewenst moment
zonder kosten stoppen. Bij overlijden
kunnen de erfgenamen (indien gewenst)
ook binnen de eerste vijf jaar direct en
zonder kosten stoppen.

Hoe wordt de uitbetaling geregeld?
De maximale looptijd is vijftien jaar. U
heeft uw volledige certificaat dan bij
elkaar gespaard en u kunt het natuurlijk
kosteloos verzilveren. Stopt u op een
eerder moment, dan wordt slechts het nog
niet afgeloste deel van de aankoopsom in
mindering gebracht op de opbrengst van
uw Legio AEX-plus Certificaat. De
opbrengst wordt binnen een week aan u
uitbetaald. Geheel belastingvrij!

Wat levert SpaarExtra op?
Inclusief de dividendopname wordt
uitgegaan van een gemiddelde stijging van
de CBS-koersindex met 15,7% over de
eerste 5 jaar. Voor 10 en 15 jaar was in het
verleden dit percentage nog hoger.

De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
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informatie-
bron 6
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