Persbericht

HAL

NETTO WINST OVER 2006: € 496,8 MILJOEN
NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET € 929 MILJOEN
Inleiding
De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2006 bedroeg € 496,8 miljoen,
overeenkomend met € 7,80 per aandeel, vergeleken met € 311,6 miljoen (€ 4,89 per
aandeel) over 2005.

In 2006 is de nettovermogenswaarde van de vennootschap met € 929 miljoen
gestegen. Na aftrek van het dividend over 2005 (€ 191 miljoen) en ingekochte
aandelen (€ 11 miljoen), steeg de nettovermogenswaarde van € 2.864 miljoen (€ 44,98
per aandeel) per 31 december 2005 tot € 3.591 miljoen per 31 december 2006
(€ 56,56 per aandeel). De stijging werd met name veroorzaakt door de waardetoename
van de beursgenoteerde minderheidsbelangen. In deze nettovermogenswaarde zijn de
beursgenoteerde investeringen 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, consistent met de uitgangspunten en
veronderstellingen zoals uiteengezet in het jaarverslag 2005, bedroeg per 31 december
2006 € 888 miljoen (€ 13,99 per aandeel) vergeleken met € 652 miljoen (€ 10,24 per
aandeel) per 31 december 2005.
Daarnaast overtrof eind 2006 de geschatte marktwaarde van het onroerend goed de
boekwaarde met € 59 miljoen (€ 0,93 per aandeel),vergeleken met € 18 miljoen
(€ 0,28 per aandeel) eind 2005, gecorrigeerd voor de verkopen in 2006.
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Dividend
Voorgesteld zal worden over 2006 een dividend van € 3,15 per aandeel in contanten
uit te keren (2005: € 3,00). Dit dividend is in overeenstemming met het op 24 mei
2006 gepubliceerde dividendbeleid. Indien dit voorstel geaccepteerd wordt, is het
dividend op 1 juni 2007 betaalbaar. De ex-dividend datum is 25 mei 2007 en de
“record” datum 29 mei 2007.

Vooruitzichten
Per 23 maart 2007 is de waarde van de beursgenoteerde deelnemingen en de
liquiditeitenportefeuille met € 205 miljoen euro (€ 3,23 per aandeel) gestegen in
vergelijking met eind 2006. 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 verwachte winst voor het jaar
2007.
Nieuwe investeringen
Het afgelopen jaar zijn de optiek-retailactiviteiten verder uitgebreid door acquisities in
China, Noorwegen en Duitsland. In China werd in maart de eerder gemelde acquisitie
van de optiekketen Redstar afgerond. De onderneming, waarin HAL thans een belang
heeft van 78%, heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer € 10 miljoen, en exploiteert
102 winkels. In Noorwegen verkreeg Synoptik (63% Pearle Europe) in september
Optikk Norge A/S, een optiekketen die op franchise basis 76 winkels met een
jaarlijkse omzet van circa € 50 miljoen exploiteert. In november verkreeg Pearle
Europe (98% HAL) de Duitse optiekketen Krane-Optik. Deze onderneming, met 85
winkels, heeft een jaarlijkse omzet van circa € 40 miljoen.

HAL heeft nu ongeveer 2.800 optiekwinkels (inclusief franchise-vestigingen)
verspreid over 30 landen met een totale pro forma netto-winkelomzet (gedefinieerd
als de omzet inclusief de omzet van franchise vestigingen) van ongeveer € 2,1 miljard
op jaarbasis.De omzet over 2006 van de optiek-retail-activiteiten, zoals opgenomen in
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de jaarrekening, bedroeg € 1.676 miljoen (2005: € 1.474 miljoen) en het
bedrijfsresultaat (in dit verslag gedefinieerd als de winst vóór rentelasten, bijzondere
en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving immateriële vaste activa)
bedroeg € 219 miljoen (2005: € 180 miljoen). De vergelijkbare winkelomzet van de
eigen winkels steeg in 2006 met 3,8%.

De retailactiviteiten op het gebied van hoortoestellen werden in het afgelopen jaar
uitgebreid door de acquisitie van verschillende ondernemingen, die in totaal 168
winkels exploiteren, voornamelijk in Duitsland, Italië, België en Nederland. De
gezamenlijke omzet van deze verkregen ondernemingen bedraagt op jaarbasis circa
€ 42 miljoen.

Daarnaast werd in het verslagjaar een 10%-belang verkregen in InVesting B.V., een in
Hilversum gevestigde incasso-onderneming, en een 60%-belang in Flight Simulation
Company. Deze onderneming is gevestigd op Luchthaven Schiphol en richt zich op
het verstrekken van trainingen aan piloten door middel van vliegtuigsimulatoren. Met
deze twee acquisities was een bedrag van ongeveer € 10 miljoen gemoeid.

In oktober hebben HAL en Egeria het voornemen bekend gemaakt om, ieder voor
50%, het verzekeringsbedrijf “Nationale Borg” van ING Group over te nemen.
Nationale Borg is gespecialiseerd op het gebied van garantieverzekeringen. De
onderneming rapporteerde over 2006 een brutopremie van € 61 miljoen. De
voorgenomen overname is nog onderhevig aan goedkeuring door de toezichthoudende
instanties. Verwacht wordt dat de transactie in het eerste halfjaar van 2007 wordt
afgerond.

Desinvesteringen
In april werd een 20%-belang in Univar N.V. verkocht. Hierop werd een boekwinst
van € 103 miljoen behaald. Het resterende belang van HAL in Univar bedraagt
26,6%.
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Begin januari 2007 werd het 19%-belang in Kempen & Co. N.V. verkocht. Op deze
transactie werd een winst behaald van € 47 miljoen. Het belang in Kempen is in de
balans per 31 december 2006 tegen verkoopwaarde opgenomen en de ongerealiseerde
winst in het vermogen. De winst op de verkoop wordt in 2007 in de winst-enverliesrekening verantwoord.

Resultaten
De nettowinst over 2006 bedroeg € 496,8 miljoen, overeenkomend met € 7,80 per
aandeel, vergeleken met € 311,6 miljoen (€ 4,89 per aandeel) over 2005.

De stijging van de netto-omzet met € 126 miljoen tot € 2.779 miljoen is met name het
gevolg van een stijging van de omzet van de optiek-retailactiviteiten met € 202
miljoen tot € 1.676 miljoen. Daarnaast steeg de omzet van Trespa International (€ 35
miljoen), PontMeyer (€ 29 miljoen) en Hearing Comfort Europe (€ 17 miljoen). De
omzet werd met € 174 miljoen negatief beïnvloed als gevolg van de verkoop van de
kantoorartikelendivisie van Koninklijke Ahrend N.V. in december 2005. De omzet
van Ahrend in kantoorinrichting steeg met € 35 miljoen.

Inkomsten uit deposito's en effecten stegen met € 53 miljoen tot € 68 miljoen. Deze
stijging was voornamelijk een gevolg van hogere gerealiseerde koerswinsten op
aandelen.

De boekwinsten op verkoop van activa bedroegen € 3 miljoen (2005: € 84 miljoen).
Deze post omvat de winst op een verkoop van een schip door Anthony Veder. In 2005
omvatte deze post de winst op de verkoop van de kantoorartikelendivisie van Ahrend,
de winst op de verkoop van het belang in Poipu, alsmede winsten op de verkoop van
schepen door Anthony Veder.
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De resultaten van minderheidsdeelnemingen stegen met € 135 miljoen tot € 250
miljoen. Deze stijging was met name het gevolg van hogere resultaten van Boskalis
en Vopak en een boekwinst van € 103 miljoen op de verkoop van het 20%-belang in
Univar N.V.

De resultaten van onroerendgoedactiviteiten daalden met € 43 miljoen tot € 23
miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere boekwinsten. In 2005 werd een
boekwinst (vóór belastingen) van € 52 miljoen op de verkoop van het Shorewood
appartementen-complex gerealiseerd. In 2006 bedroegen de boekwinsten op de
verkoop van onroerend goed in totaal € 15 miljoen.

De rentelasten daalden met € 19 miljoen tot € 50 miljoen als gevolg van lagere
bankschulden. De bankschulden daalden mede als gevolg van de verkoop van de
kantoor-artikelendivisie van Koninklijke Ahrend N.V. in december 2005, verkoop van
onroerend goed, en operationele cash-flows.

Financiële agenda
De aandeelhoudersvergadering HAL Trust zal op 23 mei 2007 in Rotterdam
plaatsvinden. De halfjaarcijfers 2007 worden op 4 september 2007 gepubliceerd.

HAL Holding N.V.
28 maart 2007
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Geconsolideerde balans
Per 31 december
2006

2005

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

456.446
70.840
1.192.211
743.561
752
46.313
68.718
2.578.841

451.430
168.325
1.079.614
819.992
24.726
21.109
65.981
2.631.177

Vlottende activa:
Deposito’s en effecten
Debiteuren
Voorraden
Activa aangehouden voor verkoop
Overige financiële activa
Overige vlottende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

356.110
241.432
285.212
24.337
66.125
110.503
132.917
1.216.636

346.217
206.977
259.718
100.922
129.943
1.043.777

Totaal activa

3.795.477

3.674.954

Aandelenkapitaal
Overige reserves
Ingehouden winst

1.274
110.678
2.089.789

1.274
104.433
1.796.027

Aandelenkapitaal en reserves bestemd
voor de aandeelhouders

2.201.741

1.901.734

51.500

(9.963)

2.253.241

1.891.771

Langlopende verplichtingen:
Voorzieningen
Langlopende schulden
Latente belastingverplichtingen
Totaal langlopende verplichtingen

72.853
424.900
98.636
596.389

48.735
751.096
88.805
888.636

Vlottende passiva:
Bankiers
Belastingen
Crediteuren
Nog te betalen kosten

384.886
36.201
236.276
288.484

327.071
44.281
254.339
268.856

Totaal vlottende passiva

945.847

894.547

3.795.477

3.674.954

x 1.000 euro’s, vóór voorgestelde winstverdeling

Activa

Passiva

Aandeel derden
Totaal vermogen

Totaal eigen vermogen en passiva
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Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december
______
2006

2005

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

2.778.563
67.774
3.209
250.369
2.159
23.489

2.652.727
14.996
84.021
115.212
4.565
66.050

Totaal opbrengsten

3.125.563

2.937.571

1.050.721
761.397

1.031.851
736.732

104.263
20.072
596.050

106.272
16.412
581.218

2.532.503

2.472.485

Bedrijfsresultaat

593.060

465.086

Rentelasten

(50.371)

(68.962)

Nettowinst vóór belastingen

542.689

396.124

Belastingen

(32.597)

(64.531)

Nettowinst boekjaar

510.092

331.593

496.847

311.612

13.245

19.981

510.092

331.593

63.657.971

63.686.850

- gewoon en verwaterd

7,80

4,89

Dividend per aandeel (in euro’s)

3,15*

3,00

x 1.000 euro’s

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

Toerekening resultaat:
Aandeelhouders
Aandeel derden in resultaat van
geconsolideerde deelnemingen

Gemiddeld 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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