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Bedrijfsresultaat daalt naar € 3,0 miljoen door trage start eerste kwartaal 2004

Nettowinst stijgt naar € 3,6 miljoen
De nettowinst over het eerste kwartaal van 2004 bedroeg € 3,6 miljoen (Q1 2003: €
2,9 miljoen). Dit bedrag is inclusief een boekwinst van € 1,7 miljoen uit de verkoop
van het belang in Schwabenvlies. Het lagere bedrijfsresultaat van € 3,0 miljoen (Q1
2003: € 5,1 miljoen) is toe te schrijven aan de trage start in het eerste kwartaal 2004.
Op basis van de huidige orderportefeuille blijft het beeld voor het lopende boekjaar
positief.
De zwakke Amerikaanse dollar leidde tot een omzetdaling van 4,7%. Door een
autonome omzetstijging van 2,4% kwam de omzet per saldo iets lager uit op € 130
miljoen (Q1 2003: € 133 miljoen).
Advanced Textiles & Composites
De omzet van deze sector bedroeg € 44,2 miljoen (Q1 2003: 45,3 miljoen). De EBIT
daalde van € 3,2 miljoen naar € 1,9 miljoen; deze afname kwam grotendeels voor
rekening van Ten Cate Permess. Hier zijn inmiddels herstructureringsmaatregelen
genomen. De vestigingen in Xishan en Hong Kong (verkoopkantoor) van Ten Cate
Permess lieten een autonome groei zien.
Door de oorlog in Irak is er een extreem grote vraag ontstaan naar grondstoffen voor
antiballistische producten, veroorzaakt door een claim van het Amerikaanse ministerie
van defensie. De moeizame verkrijging van grondstoffen heeft voor Ten Cate
Advanced Composites geleid tot prijsstijgingen en een sterke stijging van de orderintake belemmerd. Ten Cate is sinds 2003 doende zich een belangrijke positie te
verwerven in de Amerikaanse markt. In het tweede kwartaal wordt een certificering
verwacht voor Bryte Technologies voor de lokale productie van antiballistische
producten voor het Amerikaanse leger. Hierdoor zal de verkrijgbaarheid van
grondstoffen worden vergemakkelijkt.
Industrial Fabrics & Grass
De omzet steeg naar € 42,7 miljoen (Q1 2003: € 41,6), ondanks de vrij grote
dollarcomponent. De EBIT daalde van € 1,2 miljoen naar € 0,2 miljoen. Met name in
Amerika werd een uitstekend verkoopresultaat geboekt voor wat betreft de producten
van Ten Cate Nicolon. De Grass-groep had een moeizame start, maar dit heeft naar
verwachting geen negatieve gevolgen voor de rest van het jaar. De uitbreiding van de
productiefaciliteiten, welke kosten in het eerste kwartaal zijn genomen, zorgen voor
een initiële daling van de EBIT. De installatie van kunstgrasprojecten is
seizoensgebonden. Hier kunnen incidenteel vertragingen optreden. De resultaten zijn
derhalve niet maatgevend voor het gehele jaar. Ten Cate is dan ook positief ten
aanzien van de verwachtingen voor het lopende boekjaar.
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Technical Components
De omzet daalde naar € 43,0 miljoen (Q1 2003: € 45,7 miljoen), hoofdzakelijk door
valuta-effecten. De EBIT steeg van € 2,0 naar € 2,5 miljoen. Bij Ten Cate Plasticum
daalde de vraag naar volumeproducten, maar de innovatieve en klantspecifieke
producten vertonen groei.
Ten Cate Enbi had een goed eerste kwartaal, vooral in de VS.
De Mega Valves-bedrijven Bosta (Benelux) en Bevo (Duitsland) tonen goede
verkoopresultaten.
Algemeen
Door een voortgaande beheersing van het werkkapitaal en de verkoop van het belang
in Schwabenvlies verbeterde de liquiditeitspositie opnieuw. De kasstroom was
aanzienlijk beter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2003.
De acquisitie van Southern Mills zal naar verwachting eind april worden afgerond en
een bijdrage aan de rest van het jaar geven.
Vooruitzichten
Hoewel de autonome omzetgroei in strategische markten naar verwachting positief zal
zijn, wordt momenteel nog geen indicatie van het winstniveau gegeven.
Almelo, 21 april 2004
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