Persbericht

HAL

NETTO WINST OVER 2005: € 311,6 MILJOEN
NETTOVERMOGENSWAARDE STIJGT MET € 979 MILJOEN
De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2005 bedroeg € 311,6 miljoen,
overeenkomend met € 4,89 per aandeel, vergeleken met € 79,6 miljoen (€ 1,25 per
aandeel) over 2004. Hierbij wordt opgemerkt dat, in overeenstemming met een wijziging
in de International Financial Reporting Standards (IFRS) over 2005 geen afschrijving
goodwill heeft plaatsgevonden. De nettowinst vóór afschrijving goodwill over 2004
bedroeg € 248,8 miljoen, ofwel € 3,91 per aandeel.
De nettovermogenswaarde is in 2005 met € 979 miljoen gestegen. Rekening houdend met
het betaalde dividend over 2004 van € 115 miljoen steeg de nettovermogenswaarde tot
€ 2.864 miljoen per 31 december 2005 (€ 44,98 per aandeel, vóór dividend over 2005)
vergeleken met € 2.000 miljoen (€ 31,41 per aandeel vóór dividend) eind 2004. Deze
stijging werd met name veroorzaakt door de waardetoename van de beursgenoteerde
minderheidsbelangen. In de nettovermogenswaarde zijn de beursgenoteerde
deelnemingen en de liquiditeitenportefeuille opgenomen tegen marktwaarde en de nietgenoteerde investeringen tegen boekwaarde.
Het verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de niet-genoteerde
deelnemingen bedroeg per 31 december 2005 € 652 miljoen ( € 10,24 per aandeel)
vergeleken met € 612 miljoen per 31 december 2004 (€ 9,61 per aandeel). Bij de bepaling
van geschatte waarde van de niet-beursgenoteerde deelnemingen, zijn de uitgangspunten
en systematiek zoals uiteengezet in het jaarverslag over 2004 consistent toegepast. De
geschatte waarden van de belangen in Pearle Europe en GrandVision zijn hierbij,
consistent met deze uitgangspunten en systematiek, bepaald op basis van de
aankooptransacties in respectievelijk januari en december 2005.
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Voorgesteld zal worden over 2005 een dividend van € 3,00 per aandeel uit te keren
(2004: € 1,80).

Vooruitzichten
Per 17 maart 2006 was de waarde van de beursgenoteerde deelnemingen en de
liquiditeitenportefeuille met € 250 miljoen euro (€ 3,92 per aandeel) gestegen in
vergelijking met eind 2005.
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de
beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen, de gang van zaken op de financiële markten
en het tijdstip van eventuele investeringen en desinvesteringen, doen wij geen uitspraak
over de winst voor het jaar 2006.

Investeringen
Het afgelopen jaar zijn de optiek-retailactiviteiten verder uitgebreid.
In juni werd een overeenkomst getekend voor de acquisitie van een 70%-belang in
RedStar Optical Co., een Chinese optiekketen die in en rond Shanghai 113 winkels
exploiteert, waarvan 64 op basis van franchise-overeenkomsten. De omzet over 2005
bedroeg € 11 miljoen. De transactie is op 27 maart 2006 afgerond.
Begin december werd een belang van 94,7% verkregen in F-O Optika-Fotó, een
optiekketen met 102 winkels in Hongarije, waarvan 12 via een franchise-overeenkomst,
16 in Polen en 12 in Tsjechië. De onderneming rapporteerde over 2005 een omzet van
ongeveer € 37 miljoen.
Eind december verkreeg HAL een belang van 25% in de Russische optiekketen
Lensmaster. De resterende 75% zal in de periode van 2008-2011 worden verkregen
waarbij de prijs gebaseerd wordt op de resultaten in die jaren. Lensmaster exploiteert 26
winkels, voornamelijk in Moskou, en had een omzet over 2005 van € 13 miljoen.
Tevens werden de belangen in de bestaande investeringen uitgebreid. Op 5 januari 2005
verkreeg HAL voor € 144 miljoen het 21%-belang in Pearle Europe B.V. dat gehouden
werd door de Italiaanse onderneming Luxottica. Het belang van HAL in Pearle Europe
bedraagt thans 98,7%. Daarnaast is begin december voor € 123 miljoen het belang in de
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Franse optiekketen GrandVision S.A. uitgebreid van 68% tot 100% als gevolg van de
aankoop van aandelen van de oprichters/aandeelhouders en het management van de
onderneming.
Op 3 februari 2006 is Pearle Europe B.V een overeenkomst aangegaan voor de acquisitie
van een 100%-belang in Optikk Norge A/S. Deze onderneming verleent diensten aan
meer dan 80 winkels in Noorwegen, die onder het merk Interoptik opereren. De winkels
hebben een jaarlijkse omzet van ongeveer € 65 miljoen. Als onderdeel van de transactie
zullen de Interoptik winkels een franchise-overeenkomst met Optikk Norge A/S aangaan.
De transactie is onderhevig aan goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en due
diligence. Verwacht wordt dat de acquisitie in het tweede kwartaal van 2006 zal worden
afgerond.
Na afronding van de Redstar-en Optikk Norge acquisities, heeft HAL ongeveer 2.500
optiekwinkels (inclusief franchise vestigingen) verspreid over meer dan 20 landen met
een totale (pro-forma) netto-winkelomzet van ongeveer € 2 miljard op jaarbasis.
De omzet over 2005 van de optiek-retailactiviteiten, zoals opgenomen in de jaarrekening,
bedroeg € 1.474 miljoen (2004: € 1.386 miljoen, waarbij GrandVision voor 12 maanden
is opgenomen) en het bedrijfsresultaat (in dit persbericht gedefinieerd als de winst vóór
rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving
immateriële vaste activa) € 180 miljoen (2004: € 165 miljoen, waarbij GrandVision voor
12 maanden is opgenomen). De vergelijkbare winkelomzet van de eigen winkels daalde
in 2005 met 0,5 %.

Desinvesteringen
In augustus heeft HAL haar 69,6%-belang in Poipu Resort Partners voor $ 15 miljoen
verkocht. Op de verkoop van dit vakantie-resort werd een boekwinst van ongeveer € 7
miljoen behaald.
Begin december verkocht Koninklijke Ahrend N.V., een 77%-dochteronderneming van
HAL, haar kantoorartikelendivisie aan de Franse onderneming Lyreco. HAL heeft op
deze transactie een boekwinst (na belastingen en na belang derden) van € 53,5 miljoen
gerealiseerd.
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In december werd het Shorewood appartementencomplex (nabij Seattle) verkocht. Deze
verkoop resulteerde in een boekwinst (na belastingen) van ongeveer € 30 miljoen.

In februari 2006 werden het 51%- belang in Europrospectus.com Ltd. en het 66,5%belang in de activiteiten van International Container Services Holding verkocht. Deze
transacties hadden een opbrengstwaarde van ongeveer € 4 miljoen en resulteerden in een
kleine boekwinst.

Resultaten
De nettowinst over 2005 bedroeg € 311,6 miljoen, overeenkomend met € 4,89 per
aandeel, vergeleken met € 79,6 miljoen (€ 1,25 per aandeel) over 2004. Hierbij wordt
opgemerkt dat, overeenkomstig IFRS, over 2005 geen afschrijving goodwill heeft
plaatsgevonden. De nettowinst vóór afschrijving goodwill over 2004 bedroeg € 248,8
miljoen, ofwel € 3,91 per aandeel.
De stijging van de netto-omzet met € 250 miljoen tot € 2.653 miljoen is met name het
gevolg van een stijging van de omzet van de optiek-retailactiviteiten met € 271 miljoen
tot € 1.474 miljoen. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van de acquisitie van
GrandVision in maart 2004. GrandVision is in 2005 voor een volledig jaar
geconsolideerd vergeleken met negen maanden in 2004. De diverse kostencategorieën
werden hierdoor eveneens beïnvloed.

Inkomsten uit deposito's en effecten daalden met € 12 miljoen tot € 15 miljoen.
Deze daling was voornamelijk een gevolg van lagere gerealiseerde koerswinsten op
aandelen, alsmede de lagere omvang van de liquiditeitenportefeuille.
De boekwinsten op verkoop van activa bedroegen € 84 miljoen (2004: € 0). Deze post
omvat de winst op de verkoop van de kantoorartikelendivisie van Ahrend, de winst op de
verkoop van het belang in Poipu alsmede de winsten op de verkoop van schepen door
Anthony Veder.
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De resultaten van minderheidsdeelnemingen stegen met € 33 miljoen tot € 115 miljoen.
Deze stijging was met name het gevolg van hogere resultaten van Boskalis, Univar en
Vopak.
De resultaten van overige financiële activa daalden met € 69 miljoen tot € 5 miljoen als
gevolg van lagere boekwinsten. In 2004 werden boekwinsten gerealiseerd op de verkoop
van belangen in Cole National Corporation (€ 63 miljoen) en NavTeq Corporation (€ 10
miljoen).
De resultaten van onroerendgoedactiviteiten stegen met € 52 miljoen tot € 66 miljoen,
voornamelijk als gevolg van de boekwinst (vóór belastingen) van ongeveer € 52 miljoen
op de verkoop van het Shorewood appartementencomplex.

Raad van Commissarissen
Aan het einde van de komende aandeelhoudersvergadering zullen de heren H. Langman
en J.M. Schröder, in verband met het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens, terugtreden
als lid van de Raad van Commissarissen. Aan aandeelhouders zal worden voorgesteld om
de heren P.J. Kalff en M.P.M. de Raad tot commissaris te benoemen teneinde in de
ontstane vacatures te voorzien. Volgens rooster is de heer S.E. Eisma aan de beurt van
aftreden. Voorgesteld zal worden om hem te herbenoemen. De heer S.E. Eisma zal,
indien herbenoemd, de heer H.Langman opvolgen als voorzitter.

De jaarvergadering HAL Trust zal op 24 mei aanstaande om 11.00 uur in het Rotterdam
Hilton Hotel plaatsvinden. Het jaarverslag over 2005 zal eind april beschikbaar zijn.

27 maart 2006
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Geconsolideerde balans
Per 31 december
2005

2004

451.430
168.325
1.079.614
819.992
24.726
21.109
65.981

458.707
179.472
820.930
695.149
25.117
29.607
78.698

2.631.177

2.287.680

346.217
206.977
259.718
100.922
129.943

577.297
248.294
265.333
103.976
115.679

Totaal vlottende activa

1.043.777

1.310.579

Totaal activa

3.674.954

3.598.259

Aandelenkapitaal
Overige reserves
Ingehouden winst

1.274
104.433
1.796.027

1.274
52.454
1.641.362

Aandelenkapitaal en reserves bestemd
voor de aandeelhouders

1.901.734

1.695.090

(9.963)

74.918

1.891.771

1.770.008

48.735
751.096
88.805

41.505
953.387
87.700

888.636

1.082.592

327.071
44.281
254.339
268.856

239.943
29.859
230.507
245.350

894.547

745.659

3.674.954

3.598.259

X 1.000 euro’s, vóór voorgestelde winstverdeling

Noot

Activa
Vaste activa:
Materiële vaste activa
Onroerendgoedportefeuille
Immateriële vaste activa
Minderheidsdeelnemingen
Overige financiële activa
Latente belastingvorderingen
Overige vaste activa

1
2
3
4
5
15
6

Totaal vaste activa
Vlottende activa:
Deposito’s en effecten
Debiteuren
Voorraden
Overige vlottende activa
Liquide middelen

7
8
9
10

Passiva

Aandeel derden

11

Totaal vermogen
Langlopende verplichtingen:
Voorzieningen
Langlopende schulden
Latente belastingverplichtingen

12/13
14
15

Totaal langlopende verplichtingen
Vlottende passiva:
Bankiers
Belastingen
Crediteuren
Nog te betalen kosten

16

Totaal vlottende passiva
Totaal eigen vermogen en passiva
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december
2005
2.652.727
14.996
84.021
115.212
4.565
66.050

2004
2.403.349
27.260
82.372
73.222
13.700

2.937.571

2.599.903

22

1.031.851
736.732

976.602
668.013

1/2
3
3
23

106.272
16.412
581.218

99.327
169.151
9.840
500.836

2.472.485

2.423.769

Bedrijfsresultaat

465.086

176.134

Rentelasten

(68.962)

(65.391)

Nettowinst vóór belastingen

396.124

110.743

(64.531)

(35.288)

331.593

75.455

311.612

79.624

19.981

(4.169)

331.593

75.455

63.686.850

63.686.850

- gewoon en verwaterd

4,89

1,25

Dividend per aandeel (in euro’s)

3,00*

1,80

x 1.000 euro’s
Netto-omzet
Inkomsten uit deposito’s en effecten
Boekwinsten op verkoop activa
Resultaten minderheidsdeelnemingen
Inkomsten uit overige financiële activa
Resultaten uit onroerendgoedactiviteiten

Noot
17
21
18
19
20

Totaal opbrengsten
Kosten van grond- en hulpstoffen en
mutatie van vooraden
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa en
onroerendgoedportefeuille
Afschrijving goodwill
Afschrijving overige immateriële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totaal kosten

Belastingen

24

Nettowinst boekjaar
Toerekening resultaat:
Aandeelhouders
Aandeel derden in resultaat van
geconsolideerde deelnemingen

Aantal uitstaande aandelen
Winst per aandeel toe te rekenen aan de
aandeelhouders gedurende het boekjaar
(in euro’s per aandeel)

* Voorstel
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