Persbericht

HAL

NETTOWINST OVER 2008 VAN € 383 MILJOEN
NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT
MET € 809 MILJOEN (19%)
De nettowinst over 2008 bedroeg € 383,1 miljoen, overeenkomend met € 6,03 per
aandeel, vergeleken met € 735,7 miljoen (€ 11,59 per aandeel) over 2007. Deze daling
is voornamelijk het gevolg van lagere boekwinsten op de verkoop van deelnemingen
(€ 295 miljoen) en hogere impairments (€ 41 miljoen).
In 2008 is de nettovermogenswaarde met 19% ofwel € 809 miljoen gedaald (2007:
stijging van € 962 miljoen). Na aftrek van het dividend over 2007 (€ 206 miljoen) en
rekening houdend met de verkoop van eigen aandelen (€ 2 miljoen) daalde de
nettovermogenswaarde van € 4.354 miljoen per 31 december 2007 (€ 68,56 per
aandeel) tot € 3.341 miljoen (€ 52,58 per aandeel) per 31 december 2008. De daling
van de aandelenkoersen van de beursgenoteerde minderheidsbelangen, rekening
houdend met ontvangen dividenden, had in 2008 een negatief effect op de
nettovermogenswaarde van € 975 miljoen. In deze nettovermogenswaarde zijn de
beursgenoteerde minderheidsbelangen en de liquiditeitenportefeuille tegen
marktwaarde opgenomen en de niet-beursgenoteerde investeringen tegen boekwaarde.
Het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de nietbeursgenoteerde investeringen op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen,
zoals uiteengezet in het jaarverslag 2007, bedroeg per 31 december 2008 € 1.174
miljoen (€ 18,47 per aandeel), vergeleken met € 1.287 miljoen (€ 20,26 per aandeel)
per 31 december 2007.
In overeenstemming met het dividend beleid zal worden voorgesteld over 2008 een
dividend van € 2,00 per aandeel in contanten uit te keren (2007: € 3,25). Dit dividend
vertegenwoordigt 4% van de gemiddelde aandelenkoers HAL Trust in december
2008.
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Vooruitzichten
Per 20 maart 2009 is de waarde van de beursgenoteerde deelnemingen en de
liquiditeitenportefeuille met € 5 miljoen (€ 0,08 per aandeel) gedaald in vergelijking
met eind 2008. Gezien de huidige economische recessie is het waarschijnlijk dat de
winst van de geconsolideerde deelnemingen over 2009 lager zal uitkomen dan over
2008. Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de
resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen, de gang van zaken op
de financiële markten, boekwinsten-en verliezen en het tijdstip van eventuele
investeringen en desinvesteringen, doen wij geen uitspraak over de verwachte winst
over het jaar 2009.
Investeringen in 2008
Het afgelopen jaar zijn de optiek-retailactiviteiten verder uitgebreid.
Pearle Europe (98,2% HAL) is een overeenkomst aangegaan met Reliance Retail, een
dochteronderneming van Reliance Industries Ltd., om een joint venture op te zetten
voor de optiekmarkt in India. Pearle verkreeg ook optiekketens in Bulgarije (12
winkels) en Luxemburg (4 winkels).
In mei heeft GrandVision S.A. (99,7% HAL) de activiteiten gekocht van de G C
Bateman Group, een optiekketen in Engeland. Bateman exploiteert 68 winkels en
heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer € 30 miljoen. In juni verkreeg GrandVision
de MasVision Group, een Spaanse optiekketen. MasVision exploiteert thans 14 eigen
winkels en een netwerk van 252 “partner” winkels. GrandOptical en MasVision
exploiteren gezamenlijk 280 winkels in Spanje. De totale netto-winkelomzet van deze
vestigingen bedraagt circa € 80 miljoen.
HAL verkreeg in augustus de aandelen van de Chileense optiekketen Rotter y Krauss.
De onderneming is gevestigd in Santiago en heeft thans 45 eigen winkels en 78
verkooppunten in warenhuizen door het hele land. Rotter y Krauss had over 2008 een
netto-omzet van ongeveer€ 26 miljoen. In december heeft HAL haar optiekretailactiviteiten in Brazilië en Chili overgedragen aan Pearle Europe.
In 2008 werd het belang van HAL in de in Moskou gevestigde optiekketen
Lensmaster uitgebreid van 32% naar 81%.
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De optiekactiviteiten in Turkije werden uitgebreid door de acquisitie van twee ketens
met in totaal 13 winkels. HAL exploiteert nu 29 winkels in Turkije.
De optiek-retail ondernemingen hebben nu ongeveer 4.000 optiekwinkels (inclusief
1.086 franchise- en 252 partnervestigingen) verspreid over 37 landen met een totale
pro forma netto-winkelomzet (gedefinieerd als de omzet inclusief die van de
franchise- en partnervestigingen) van ongeveer € 2,6 miljard op jaarbasis.
Partnervestigingen zijn winkels met een zeer kortlopend franchisecontract, veelal
minder dan een jaar.
De omzet van de optiek-retailactiviteiten, zoals opgenomen in de jaarrekening 2008,
bedroeg € 1.977 miljoen (2007: € 1.842 miljoen) en het bedrijfsresultaat (gedefinieerd
als de winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en
afschrijving immateriële vaste activa) bedroeg € 278 miljoen (2007: € 269 miljoen).
In 2008 steeg de vergelijkbare winkelomzet van de eigen winkels, gebaseerd op
constante wisselkoersen, met 0,5% (2007: 4,4%).

De retailactiviteiten op het gebied van hoortoestellen werden in 2008 eveneens
uitgebreid, en wel door de acquisitie van 73 winkels in Europa. De gezamenlijke
omzet van deze winkels bedraagt op jaarbasis circa € 20 miljoen.

In juli werd de overname van een 100%- belang in Applicazioni Rivestimenti Plastici
Affini A.R.P.A. S.p.A. (“Arpa”) afgerond. Arpa is een Italiaanse producent van HighPressure- Laminate (HPL) producten die over 2008 een netto-omzet van ongeveer
€ 80 miljoen had.

In april is het belang van HAL in AMB i.t. Holding B.V uitgebreid van 30% naar
100%. In oktober werd een 100%-belang verworven in de ChampionChip Groep.
Deze onderneming is wereldwijd actief op het gebied van de ontwikkeling en
productie van identificatie- en tijdmetingsapparatuur voor sportevenementen zoals
hardlopen en wielrennen. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer € 8 miljoen. De
activiteiten van ChampionChip zullen worden gecombineerd met die van AMB i.t.
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Holding B.V. AMB is ook actief op het gebied van tijdwaarnemingsapparatuur, maar
dan voornamelijk voor gemotoriseerde sporten.
Resultaten
De nettowinst over 2008 bedroeg € 383,1 miljoen, overeenkomend met € 6,03 per
aandeel, vergeleken met € 735,7 miljoen (€ 11,59 per aandeel) over 2007.
De stijging van de netto-omzet met € 376 miljoen tot € 3.563 miljoen is met name het
gevolg van een stijging van de omzet van de optiek-retailactiviteiten met € 135
miljoen en de -niet aan optiekretail gerelateerde- acquisities in 2007 en 2008. Het
effect van deze acquisities op de netto-omzet was € 188 miljoen. Daarnaast steeg de
netto-omzet van Anthony Veder. Met ingang van 1 januari 2008 wordt de bruto-omzet
van scheepspools en doorberekende kosten als omzet verantwoord. Het effect van
deze wijziging is een toename in de netto-omzet van € 43 miljoen en een
corresponderende toename van de overige bedrijfskosten. De nettowinst is hierdoor
niet beïnvloed.
Inkomsten uit deposito’s en effecten daalden met € 30 miljoen tot € 0 miljoen. Deze
daling was voornamelijk het gevolg van koersverliezen (inclusief voorzieningen voor
permanente waardeverminderingen) op de aandelenportefeuille.
De resultaten van minderheidsdeelnemingen daalden met € 238 miljoen tot € 189
miljoen. Deze daling was het gevolg van lagere boekwinsten enerzijds (€ 247 miljoen)
en hogere resultaten van Boskalis en Vopak anderzijds.
Afschrijvingen en impairment immateriële vaste activa stegen met € 23 miljoen als
gevolg van hogere voorzieningen voor permanente waardedaling van goodwill ten
bedrage van € 19 miljoen.
De rentelasten stegen met € 18 miljoen tot € 54 miljoen als gevolg van de acquisities
in 2007 en 2008.
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Financiële agenda
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust
en tussentijdse verklaring

19 mei 2009

Ex-dividend datum

21 mei 2009

Record datum dividend

25 mei 2009

Betaaldatum dividend

28 mei 2009

Publicatie halfjaarcijfers 2009

28 augustus 2009

Tussentijdse verklaring

16 november 2009

Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders nog goed te keuren, jaarrekening 2008 die nog niet openbaar is
gemaakt. Dit zal eind april geschieden. Bij de opgemaakte jaarrekening 2008 heeft de
externe accountant een goedkeurende verklaring verstrekt.

HAL Holding N.V.
25 maart 2009
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Geconsolideerde balans
Per 31 december
x 1 miljoen euro, vóór voorgestelde winstverdeling

2008

2007

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

668,9
72,6
1.493,8
828,0
49,2
74,4

501,4
65,8
1.344,2
737,3
0,3
32,2
81.9

Totaal vaste activa

3.186,9

2.763,1

569,7
312,9
379,6
184,2
160,4

698,0
305,0
322,0
131,5
183,8

Totaal vlottende activa

1.606,8

1.640,3

Totaal activa

4.793,7

4.403,4

Passiva
Aandelenkapitaal
Overige reserves
Ingehouden winst

1,3
(23,3)
2.829,5

1,3
63,5
2.651,4

Aandelenkapitaal en reserves bestemd
voor de aandeelhouders

2.807,5

2.716,2

94,2

86,4

2.901,7

2.802,6

Langlopende verplichtingen:
Voorzieningen
Langlopende schulden
Latente belastingverplichtingen

65,5
590,5
116,8

63,6
453,4
78,8

Totaal langlopende verplichtingen

772,8

595,8

Vlottende passiva:
Bankiers
Belastingen
Crediteuren
Nog te betalen kosten

420,1
14,0
271,9
413,2

358,7
23,1
265,2
358,0

Totaal vlottende passiva

1.119,2

1.005,0

Totaal eigen vermogen en passiva

4.793,7

4.403,4

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

Aandeel derden
Totaal vermogen
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december
x 1 miljoen euro

2007

2008

Netto-omzet
Inkomsten uit deposito’s en effecten
Boekwinsten op verkoop activa
Resultaten minderheidsdeelnemingen
Inkomsten (verliezen) uit overige financiële activa
Resultaten uit onroerendgoedactiviteiten

3.562,5
(0,2)
11,8
188,9
(0,3)
7,7

3.186,9
29,7
19,8
426,5
47,8
9,7

Totaal opbrengsten

3.770,4

3.720,4

1.317,6
956,0

1.180,6
866,3

114,5
45,1
845,1

103,2
22,4
699,3

3.278,3

2.871,8

Bedrijfsresultaat

492,1

848,6

Rentelasten

(53,8)

(35,8)

Nettowinst vóór belastingen

438,3

812,8

Belastingen

(43,5)

(57,2)

Nettowinst boekjaar

394,8

755,6

383,1

735,7

11,7

19,9

394,8

755,6

63.521

63.499

- gewoon en verwaterd

6,03

11,59

Dividend per aandeel (in euro’s)

2,00*

3,25

Kosten van grond- en hulpstoffen en
mutatie van voorraden
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa en
Onroerendgoedportefeuille
Afschrijving en impairment immateriële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Totaal kosten

Toerekening resultaat:
Aandeelhouders
Aandeel derden in resultaat van
geconsolideerde deelnemingen

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

* Voorstel
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