KONINKLIJKE TEN CATE NV

Persbericht

investor relations

Halfjaarwinst Koninklijke Ten Cate 29% hoger

•
•
•
•
•
•

Concernomzet € 398 mln. (+13%)
Bedrijfsresultaat (EBIT) € 23,6 mln. (+26%)
Nettowinst eerste halfjaar € 19,4 mln. (+29%)
Niet operationele posten in resultaat (netto) € 4,6 miljoen (eerste
helft 2005 per saldo € 1,0 mln.)
EBIT in % van netto geïnvesteerd vermogen (RONA) 14,7%
(eerste helft 2005: 14,5%)
Goede ontwikkelingen bij Aerospace & Armour Composites,
Protective Fabrics (USA), Geosynthetics en TenCate Enbi
compenseren lager resultaat Grass group en Protective & Outdoor
Fabrics (Europa).

De omzet van Koninklijke TenCate steeg in de eerste helft van 2006 met 13%,
waarvan 6% autonoom, tot € 398 miljoen.
De nettowinst steeg met 29% tot € 19,4 miljoen. Autonoom was de stijging
12%. Per aandeel steeg de winst tot € 0,93 (2005: € 0,73).
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 26% (autonoom +14%) tot € 23,6
miljoen.
De groei van het bedrijfsresultaat kwam voornamelijk voort uit:
• sterke ontwikkelingen bij Amerikaanse kernactiviteiten, Aerospace
(Europa) en TenCate Enbi
• prijsaanpassingen na gestegen grondstofkosten eind 2005
(vertragingseffect)
• kwalitatief betere omzetverdeling
• kostenbeheersing
Als gevolg hiervan steeg de EBIT marge naar 5,9% (H1 2005: 5,3%)
Het valuta-effect op omzet en bedrijfsresultaat was beperkt (respectievelijk
+2% en +3%).
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Ontwikkelingen in het tweede kwartaal 2006
Het tweede kwartaal verliep, in navolging van het eerste kwartaal, positief. De
omzet in het tweede kwartaal nam met 18% (8% autonoom) toe tot € 208
miljoen. Het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal steeg tot € 15,0 miljoen
(+17%). In het tweede kwartaal steeg de nettowinst met 26% tot € 14,2
miljoen inclusief het resultaat van € 3,3 miljoen op de verkoop van Plasticum.

Advanced Textiles & Composites

Omzet € 150 miljoen (+0 %); EBIT € 11,1 miljoen (+37%)
De omzet in deze sector bedroeg € 150 miljoen (H1 2005: € 150 miljoen). Het
omzetverlies door desinvesteringen (Permess / Multistiq) werd gecompenseerd
door een autonome omzetstijging van 9,2% en een positief valuta effect van
2,2%.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) verbeterde tot € 11,1 miljoen (H1 2005: € 8,1
miljoen), mede door afstoting van verlieslatende activiteiten en een autonome
stijging van 26,0%. De EBIT-stijging kwam voornamelijk voor rekening van de
sterk groeiende activiteiten op het terrein van beschermende weefsels voor de
Amerikaanse markt (Southern Mills) en de Aerospace & Armour activiteiten.
In de sector Advanced Textiles & Composites is sprake van een sterke EBITmarge verbetering tot 7,4% (H1 2005: 5,4%)
Voortzetting ontwikkelingen eerste kwartaal, groei in Aerospace
De (autonome) omzetstijging van deze sector is een voortzetting van de
ontwikkelingen zoals die bij de publicatie van het eerste kwartaal 2006 zijn
gemeld. In het bijzonder kan worden gemeld dat ondanks de door Airbus
aangekondigde vertraging in de leveringen van de Airbus A380, dit geen
materieel effect heeft (en zal hebben) op de omzetgroei van thermoplastische
composieten (CETEX®). Toekomstige vliegtuigprogramma’s zullen naar
verwacht een toename laten zien van het gebruik van geavanceerde
composieten. De vooruitzichten blijven daarom onverkort gunstig. Er wordt een
belangrijk investeringsprogramma (ruim € 13 miljoen) doorgevoerd dat vooral
gericht is op een groeiende productiecapaciteit op het gebied van Aerospace
activiteiten.
Modernisering en innovatie bij TenCate Advanced Textiles
Een andere belangrijke investeringsactiviteit binnen deze sector heeft betrekking
op de productie in Nederland (Nijverdal) van beschermende- en outdoorweefsels.
Hier is een aanvang gemaakt met de modernisering en herinrichting van het
productieproces, gericht op efficiencyverbetering en kostenverlaging. De
toekomstplannen ten aanzien van een geleidelijke concentratie van de
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productieprocessen zijn recent in het kader van het Masterplan voor NijverdalNoord aangekondigd. Voorts zijn er innovatieve productieprocessen in
ontwikkeling (onder meer digitale veredeling), die naast kostenbesparingen
gericht zijn op productontwikkeling.
Voornamelijk op grond van de ontwikkelingen zoals hiervoor genoemd, is er
binnen TenCate Advanced Textiles sprake van tijdelijk hogere kosten, waardoor
het resultaat onder druk staat. De ingebruikname medio juli van de nieuwe
voorbehandelingsstraat voor textielveredeling is een majeure operatie. De extra
kosten hangen samen met het transformatieproces (logistiek, kwaliteit),
opstartkosten en ontwikkelingskosten. De nieuwe technologie is een belangrijke
stap voorwaarts en zal tevens een positief effect hebben op kwaliteit,
capaciteit en leverbetrouwbaarheid.

Geosynthetics & Grass
Omzet € 192 miljoen (+50%); EBIT € 12 miljoen (+28%)
De omzet van deze sector steeg in de eerste helft van 2006 met 50% tot
€ 191,6 miljoen. De stijging komt vooral voor rekening van het eind 2005
geacquireerde Polyfelt. Autonoom was de stijging 4,7%. De omzet van
kunstgras bleef sterk achter, mede door een trage start van de markt in de VS.
In de VS wordt voor de markt als geheel nog steeds een groei van circa 20%
verwacht. In Europa is de groei lager (circa 10%).
Het bedrijfsresultaat steeg tot € 11,9 miljoen (2005: € 9,3 miljoen). De EBITmarge daalde naar 6,2% (H1 2005: 7,3%). Deze daling komt geheel voor
rekening van de kunstgrasactiviteiten. De marges zijn in deze markt ten
opzichte van het voorgaande jaar verder gedaald. Inmiddels zijn maatregelen
genomen die gericht zijn op efficiencyverbetering en kostenbeheersing. De
sterke uitbreiding van productiecapaciteit van monofilamentvezels ging in de
eerste helft van 2006 gepaard met hoge kosten en tevens was sprake van
enige vertraging in de oplevering van machines. Hierdoor wordt een deel van de
uitleveringen verschoven naar de tweede helft van het jaar.
Opleving van Europese markt Geosynthetics, solide ontwikkeling in de VS
De Amerikaanse markt voor Geosynthetics blijft zich sterk ontwikkelen, maar er
zijn tekenen van economische afkoeling. Door de acquisitie van Polyfelt is onze
positie in de Europese en Aziatische projectenmarkt versterkt. Er worden in
deze markten aantrekkelijke projecten binnengehaald en de vooruitzichten zijn
verbeterd.
In de eerste helft werd TenCate Nicolon Australië verkocht aan de joint venture
Geofabrics Australasia voor een efficiëntere bediening van de Australische
markt.
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Kunstgrasmarkt nog terughoudend; toegenomen vraag naar vezels met
natuurlijke uitstraling
Het herstel binnen de kunstgrasactiviteiten na een teleurstellend eerste
kwartaal kwam traag op gang waardoor er ook in het tweede kwartaal nog
sprake was van een lager resultaat. Hoewel het aantal installaties nog niet op
het verwachte niveau ligt, verwacht de markt geen volumedaling voor het
gehele jaar. De groeiverwachtingen van de markt blijven positief. Hoewel de
verwachtingen geografisch sterk uiteenlopen, zal het volume van de
wereldmarkt de komende jaren toenemen met gemiddeld circa 15%.
De markt vraagt in toenemende mate vezels met een sterkere optische
gelijkenis met natuurgras. TenCate heeft hierop ingespeeld door nieuwe vezels
te ontwikkelen (onder andere Multi-filament vezels), waarbij tevens de
gewenste sporttechnische eigenschappen gewaarborgd zijn. Deze vezeltypen
zijn onder andere gebruikt door de Fifa (Fifa Home in Zürich), KNVB
trainingscomplex, Heracles Almelo stadion en AGOVV stadion en in diverse
oefenvelden van topclubs.
In de loop van de eerste helft van het jaar heeft een forse capaciteitsuitbreiding
plaatsgevonden, die in de tweede helft van het jaar volledig operationeel zal zijn.
De capaciteitsuitbreiding ging evenwel gepaard met opstartkosten en een
tijdelijke vertraging in de leveringen van nieuwe vezeltypes. TenCate beschikt
momenteel over voldoende capaciteit om aan de gestegen vraag naar nieuwe
vezels te kunnen voldoen.
De eerder genoemde margedruk bleef aanhouden, doordat nieuwe aanbieders
vrijwel uitsluitend via de prijs concurreren. In de eerste helft van het jaar zijn
maatregelen genomen ter verhoging van de efficiency en verlaging van de
kosten. TenCate besteedt eveneens extra aandacht aan het informeren van de
markt, om kopers in staat te stellen concepten optimaal op hun sporttechnische
aspecten te kunnen beoordelen. Op dit punt is overigens wel een positieve
ontwikkeling merkbaar, omdat er goede ervaringen worden opgedaan met de
nieuwe generaties kunstgras. Ook belangrijke referentieprojecten waarin
TenCate met partners participeert leveren een positieve respons.
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Technical Components
Omzet € 56 miljoen (-24%); EBIT € 4,5 miljoen (-6%)
De omzet daalde door desinvesteringen (Mega Valves, Plasticum). Autonoom
steeg de omzet door een goede ontwikkeling bij TenCate Enbi met 6,4%. Het
bedrijfsresultaat steeg autonoom met 21,3%. De EBIT marge steeg tot 8,1%
(H1 2005: 6,6%). Deze positieve ontwikkelingen komen voor rekening van
TenCate Enbi alsmede Business Key (voormalige Spaanse Mega Valves
vestiging).
Plasticum werd op 25 april 2006 verkocht. Met deze transactie is een positief
resultaat geboekt van ruim € 3 miljoen.
Voortgaande positieve ontwikkelingen bij Ten Cate Enbi
Structureel dient TenCate Enbi nieuwe omzet te genereren, mede als gevolg
van producten die in het einde van hun levenscyclus verkeren. Een belangrijke
nieuwe strategische markt vormt de vervangingsmarkt voor laser printer
cartridges. De marktpenetratie verloopt echter traag door langdurige
kwalificatieprocedures. Toch slaagt TenCate Enbi er in op verschillende
terreinen nieuwe markten aan te boren en vervangende omzet te realiseren.
Hierdoor was sprake van een verdere groei van omzet en resultaat. TenCate
Enbi toont ook in het tweede kwartaal een voortzetting van de groeiende
winstgevendheid, in het bijzonder door de verbeterde resultaten in Europa.

Overige informatie

In de eerste helft van 2006 is een niet operationeel resultaat geboekt van € 4,6
miljoen, onder andere door verkoop van TenCate Plasticum en waardering van
financiële instrumenten (IFRS).
Bij Synbra was sprake van een positieve operationele ontwikkeling. Synbra is
per 2 augustus jl. gedesinvesteerd met een aanzienlijke boekwinst (circa € 39
miljoen). Deze boekwinst valt in het derde kwartaal.
De investeringen in de eerste helft van 2006 bedroegen in totaal € 25 miljoen
(afschrijvingen € 12 miljoen). Verwacht wordt dat de investeringen voor geheel
2006 onder de € 50 miljoen blijven. Ondanks de relatief hoge investeringen
was de kasstroom hoger door de groei van het resultaat en door een lagere
seizoensmatige stijging van het werkkapitaal.
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Vooruitzichten
Gelet op de huidige gang van zaken, voorziet TenCate marktontwikkelingen
conform de uitspraken die ten tijde van de publicatie van de cijfers over het
eerste kwartaal van dit jaar zijn gedaan.
Door de desinvestering van het 50% belang in Synbra Group zal een boekwinst
worden gerealiseerd in het derde kwartaal van € 39 miljoen. De operationele
winstbijdrage van Sybra komt in de tweede helft te vervallen.
De verwachte operationele winstgroei ligt minimaal op de uitgesproken
groeidoelstellingen (+10% op lange termijn).

Almelo, 7 augustus 2006
Koninklijke Ten Cate nv
-------------------------------------------------------Voor meer informatie:
drs. F.R. Spaan
hoofd investor relations en corporate communicatie
Telefoon 0546 54 43 38
Mobiel
06 12 961 724
f.spaan@tencate.com
www.tencate.com

KERNCIJFERS
miljoenen euro's
Netto-omzet
EBITDA
EBIT
Netto winst
Winst per aandeel (na splitsing 1:4)

2006
397,6
35,1
23,6
19,4
0,93

januari-juni
2005
351,0 13,3%
28,1 24,9%
18,7 26,2%
15,0 29,3%
0,73 27,4%

Sectorgegevens
miljoenen euro's
Advanced Textiles & Composites
Netto-omzet
EBIT
EBIT marge
Investeringen
Afschrijvingen en amortisatie
Netto geïnvesteerd vermogen
Rentabiliteit netto geïnvesteerd vermogen
Mensjaren

januari-juni
2006 2005
0,2%
149,8 149,5
11,1
8,1 37,0%
7,4% 5,4% 37,0%
4,3
3,2 34,4%
3,0
3,1
-3,2%
120,4 120,5
-0,1%
18,2% 14,0% 30,0%
1.177 1.225
-3,9%

Geosynthetics & Grass
Netto-omzet
EBIT
EBIT marge
Investeringen
Afschrijvingen en amortisatie
Netto geïnvesteerd vermogen
Rentabiliteit netto geïnvesteerd vermogen
Mensjaren

191,6 128,1 49,6%
11,9
9,3 28,0%
6,2% 7,3% -15,1%
19,2
3,9 392,3%
6,7
3,8 76,3%
226,9 134,8 68,3%
11,2% 15,9% -29,6%
1.617 1.152 40,4%

Technical Components
Netto-omzet
EBIT
EBIT marge
Investeringen
Afschrijvingen en amortisatie
Netto geïnvesteerd vermogen
Rentabiliteit netto geïnvesteerd vermogen
Mensjaren

73,1 -23,5%
55,9
4,5
4,8
-6,3%
8,1% 6,6% 22,7%
1,6
1,4 14,3%
1,7
2,5 -32,0%
30,0
51,9 -42,2%
29,0% 15,7% 84,7%
680
897 -24,2%

Holding & Services
EBIT
Investeringen
Afschrijvingen en amortisatie
Netto geïnvesteerd vermogen
Mensjaren

-3,9
0,1
0,1
26,6
35

-3,5
20,8
33

Q1
2006
189,2
14,4
8,6
5,2
0,25

Q2
2006
208,4
20,7
15,0
14,2
0,68

Q1
2005
173,7
10,8
6,0
3,8
0,19

Q2
2005
177,3
17,3
12,7
11,2
0,54

Q1
Q2
Q1
Q2
2006 2006 2005 2005
77,9
71,9
77,5
72,0
5,9
5,2
3,4
4,7
7,6% 7,2% 4,4% 6,5%
2,3
2,0
1,2
2,0
1,5
1,5
1,5
1,6
121,9 120,4 118,8 120,5
19,2% 17,2% 11,6% 16,0%
1.191 1.177 1.221 1.225

79,5 112,1
2,4
9,5
3,0% 8,5%
13,6
5,6
3,2
3,5
228,9 226,9
4,4% 17,1%
1.636 1.617

52,6
75,5
1,7
7,6
3,2% 10,1%
2,4
1,5
1,9
1,9
121,8 134,8
6,2% 23,7%
1.137 1.152

31,7
24,2
43,5
29,6
2,4
2,1
2,7
2,1
7,6% 8,7% 6,2% 7,1%
0,9
0,7
0,6
0,8
1,1
0,6
1,4
1,1
47,1
30,0
71,5
51,9
20,7% 30,3% 15,8% 13,1%
882
680 1.209
897

-2,1
26,5
35

-1,8
0,1
0,1
26,6
35

-1,8
22,1
33

-1,7
20,8
33

Geen accountantscontrole toegepast

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
miljoenen euro's

tweede
kwartaal
2006
2005

t/m tweede
kwartaal
2006
2005

208,4

177,3

397,6

351,0

Mutaties voorraden gereed product
en goederen in bewerking
Grond- en hulpstoffen
Uitbesteed werk en andere externe kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen en amortisatie
Overige bedrijfskosten

-5,3
-103,9
-9,4
-44,2
-5,7
-24,9

2,4
-94,1
-7,4
-40,1
-4,6
-20,8

6,1
-207,9
-18,4
-91,3
-11,5
-51,0

10,5
-193,7
-14,9
-83,2
-9,4
-41,6

Totaal bedrijfslasten

-193,4 -164,6

-374,0

-332,3

Netto-omzet

Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financiële baten en lasten

15,0
-2,2

12,7
-1,0

23,6
-3,8

18,7
-2,6

Resultaat voor belastingen
Winstbelasting

12,8
-4,2

11,7
-3,7

19,8
-6,5

16,1
-5,4

8,6
2,3
3,3

8,0
1,2
2,0

13,3
2,8
3,3

10,7
2,3
2,0

Resultaat na belastingen

14,2

11,2

19,4

15,0

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders (nettowinst)
Aandeel derden

14,2
-

11,2
-

19,4
-

15,0
-

7,2%
7,2%
19,8% 19,2%

5,9%
14,7%

5,3%
14,5%

21.063

20.784

20.876 20.569
21.424 20.953

20.867
21.415

20.558
20.943

0,76
0,54
0,54

1,48
0,93
0,90

1,18
0,73
0,72

3.509
986

3.307
1.165

Resultaat na belastingen maar voor verkoop activiteiten
Resultaat geassocieerde deelnemingen
Resultaat op verkochte activiteiten na belasting

Bedrijfsresultaat in % omzet
Rentabiliteit op netto geïnvesteerd vermogen
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000)
Gewogen gemiddeld aantal aandelen (x 1.000)
- gewoon
- verwaterd
Per aandeel van € 2,50
- cash flow
- nettowinst
- verwaterde nettowinst
Aantal mensjaren ultimo
waarvan in Nederland

0,94
0,68
0,65

Geen accountantscontrole toegepast

GECONSOLIDEERDE BALANS
miljoenen euro's
Juni 2006
Vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële activa
Geassocieerde deelnemingen
Langlopende vordering op deelnemingen
Overige langlopende vorderingen
Latente belastingvorderingen
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
- Handelsdebiteuren
- Te vorderen winstbelasting
- Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

ultimo 2005
161,4
13,8
16,9
0,5
4,0
13,8

155,6
12,7
18,4
0,5
3,9
11,0

Juni 2005 *)
115,7
13,5
8,1
0,9
13,3

210,4

202,1

151,5

146,0

157,5

142,0

128,1
2,7
15,4
5,0

105,9
3,8
15,3
4,6

103,9
2,6
16,7
2,6

Totaal activa
Groepsvermogen
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Wettelijke reserve
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
Eigen vermogen
Aandeel van derden
Groepsvermogen

52,7
6,3
28,4
85,5
19,4
192,3
-

Langlopende verplichtingen
Langlopende schulden
Pensioenverplichtingen
Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Totaal langlopende verplichtingen

127,7
33,0
19,5
0,5

Kortlopende verplichtingen
Banken, rekening-courant
Aflossing langlopende schulden
Handels- en overige schulden
Voorzieningen
Te betalen winstbelasting
Totaal kortlopende verplichtingen

27,4
0,5
94,0
3,0
1,4

297,2

287,1

267,8

499,3

497,5

419,3

52,0
7,0
23,9
68,4
30,5
181,8
192,3

52,0
7,0
23,9
67,0
15,0
164,9
0,1
181,8

130,2
37,6
18,1
0,4

165,0

85,4
39,6
14,1
0,3
186,3

180,7

25,9
1,2
96,4
5,2
0,7

139,4

18,1
1,3
90,2
4,2
1,1

126,3

129,4

114,9

Totaal verplichtingen

307,0

315,7

254,3

Totaal groepsvermogen en verplichtingen
*) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

499,3

497,5

419,3

Geen accountantscontrole toegepast

MUTATIEOVERZICHT GROEPSVERMOGEN
miljoenen euro's
2006

2005

Stand per 31 december 2005 resp. 2004
Af: Toepassing van IAS 32/39

181,8 146,6
-0,8

Stand per 1 januari 2006 resp. 2005
Bij: Resultaat 2006 resp. 2005
Omrekeningsverschillen vreemde valuta
Share based payments
Uitgifte ingekochte aandelen t.b.v. aandelenspaarplan/optieplan

181,8 145,8
19,4 15,0
-4,7
8,1
1,3
0,5
0,3
0,3

Af: Betaald dividend

198,1 169,7
-5,8
-4,7

Stand per 30 juni 2006 resp. 2005

192,3 165,0

Geen accountantscontrole toegepast

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
miljoenen euro's
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen en amortisatie
Resultaat bij verkoop (im)materiële vaste activa
Mutatie voorzieningen
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) voor
verandering werkkapitaal
Mutaties werkkapitaal
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

1e halfjaar
2006
2005

35,2

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Uitgifte van aandelen
Opgenomen langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden
Betaald dividend aan aandeelhouders
Betaald dividend aan minderheidsaandeelhouders

-20,8

-34,3

14,4
-4,0
-3,8

-4,5
-3,1
-4,4

6,6

-12,0

1,3
0,1
0,6
15,4
0,1
-25,2
-0,4

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

29,8

-12,9
-32,6
11,2

2,2
-31,2
8,2

Kasstroom uit operationele activiteiten
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting

Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa
Ontvangen rente
Ontvangen dividend
Verkochte activiteiten na aftrek geldmiddelen
Ontvangsten van langlopende vorderingen
Acquisities na aftrek geldmiddelen
Investeringen in immateriële activa
Investeringen in materiële vaste activa
Toename langlopende vorderingen

18,7
9,4
1,7

23,6
11,5
-0,5
0,6

0,7
0,2
21,8
0,4
-0,3
-0,4
-8,1
-0,1
-8,1

0,3
0,2
-0,6
-5,8
-

14,2
0,3
14,0
-2,4
-4,7
-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-5,9

7,2

Mutatie geldmiddelen*

-7,4

9,4

Geldmiddelen per 1 januari
Koersverschillen op geldmiddelen

-21,3
6,3

-19,6
-5,3

Geldmiddelen per 30 juni

-22,4

-15,5

*Toelichting: Onder geldmiddelen worden opgenomen: liquide middelen minus banken,
rekening-courant. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Geen accountantscontrole toegepast

TOELICHTINGEN
Algemene gegevens
Het geconsolideerde tussentijdse bericht van Koninklijke Ten Cate nv (de vennootschap) over het eerste
halfjaar van 2006 omvat de Vennootschap en haar werkmaatschappijen (tezamen te noemen de "Groep")
en het belang van de Groep in geassocieerde deelnemingen.
Overeenstemmingsverklaring
Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht is opgesteld in overeenstemming met Internationale
Financial Reporting Standard (IFRS) IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving. Het bevat niet alle
informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde
jaarrekening 2005 van de Groep te worden gelezen.
Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht is op 4 augustus 2006 goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling verwijzen wij naar de jaarrekening van 2005, zie
pagina 71 t/m 81.
Vergelijkende cijfers
De balans per juni 2005 is aangepast voor vergelijkingsdoeleinden en hebben betrekking op aanpassingen
als gevolg van de overgang naar IFRS. (in miljoenen euro's)
- Aanpassing voorziening toegezegde overige personeelsbeloningen (IAS 19)
-2,8
- Aanpassing investeringen in geassocieerde deelnemingen (IAS19)
-4,0
- Correctie toepassing IAS 32/39
-0,1
- Belastingeffect op bovenstaande mutaties
0,9
Schattingen
De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële
verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten
en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken.
Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht de gebruikte belangrijke, door het management gevormde oordelen bij de toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep en de gebruikte belangrijkste
schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2005.

Acquisities en verkoop van werkmaatschappijen
Effect van overname van acquisities 2005
Bij de berekening van het effect van overname van de acquisitie van Polyfelt in 2005 was sprake van een
voorlopige reële waardeaanpassing van € -5,3 mln. Bij de definitieve berekening van de waardering van
Polyfelt zijn geen verschillen ten opzichte van de in de jaarrekening 2005 verwerkte posten geconstateerd.
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Verkoop van werkmaatschappijen
Verkoop Groep Ten Cate Plasticum
De Groep Ten Cate Plasticum is op 25 april 2006 verkocht aan NPM Capital en het management.
De opbrengst hiervan bedroeg € 14,3 mln inclusief schulden. Door vrijval van voorzieningen inzake
pensioenverplichtingen en overige personeelsbeloningen is, na aftrek van belastingen, een positief
resultaat behaald van € 3,3 mln.
Verkoop Ten Cate Nicolon Australia
Op 24 mei 2006 heeft de Groep haar 100% belang in Ten Cate Nicolon Australia overgedragen aan
Geofabrics Australasia, welk bedrijf eind 2005 tegelijkertijd met Polyfelt is verworven en waar de Groep een
middellijk belang in heeft van 50%. De opbrengst hiervan bedroeg € 1,1 mln inclusief schulden.
Effecten van de afstoting van werkmaatschappijen
De verkopen van bovengenoemde werkmaatschappijen hadden de volgende effecten op de activa en
verplichtingen (in miljoenen euro's).
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Handelsdebiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Rentedragende leningen en schulden
Banken en leningen op korte termijnen
Voorzieningen
Overige te betalen posten

-12,2
-0,9
-4,4
-8,1
-0,1
2,5
0,8
3,8
7,2

Netto geïdentificeerde activa en verplichtingen

-11,4

Ontvangen vergoeding in contanten
Meeverkochte bankschulden

14,7
0,7

Netto kasstroom

15,4

De cijfers van de verkochte werkmaatschappijen tot het moment van verkoop zijn als
geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen (in miljoenen euro's):
1e halfjaar 2006
GeosynTechnical
thetics & CompoGrass
nents
Netto-omzet
Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

volgt in de
1e halfjaar 2005
GeosynTechnical
thetics & CompoGrass
nents

2,0
-1,4
-0,4

13,0
-6,6
-6,1

2,9
-2,0
-0,6

18,6
-9,2
-8,1

0,2

0,3

0,3

1,3
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Uitstaande aandelen
In de aandeelhoudersvergadering op 4 april 2006 is besloten om de gewone aandelen te splitsen.
Voor één aandeel van nominaal € 10,- worden vier nieuwe gewone aandelen van nominaal € 2,50 verkregen.
Het aantal uitstaande aandelen met een nominale waarde van € 10,- bedroeg per 31 december 2005 5.196.118.
Na splitsing bedraagt het aantal uitstaande aandelen 20.784.472, met een nominale waarde van € 2,50.
In april 2006 zijn 278.820 aandelen uitgegeven in verband met stockdividend. Per 30 juni 2006 bedraagt het
aantal uitstaande aandelen 21.063.292 (per 30 juni 2005 20.784.472). Het gemiddeld aantal uitstaande
aandelen over het 1e halfjaar 2006 bedraagt 20.866.818 (1e halfjaar 2005 20.558.326).
Ingekochte aandelen
In het eerste halfjaar 2006 zijn door uitoefening van opties 31.400 aandelen en in verband met het
aandelenspaarplan 4.714 aandelen uitgegeven. Per 30 juni 2006 was de stand van de ingekochte
aandelen 171.026 stuks.
Dividend
Het dividend is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld op € 2,40 per gewoon
aandeel van € 10,-- (na splitsing € 0,60 per gewoon aandeel van € 2,50). Het dividend is betaalbaar gesteld in
contanten dan wel in de vorm van stockdividend. Per 28 april 2006 is € 5,8 mln in contanten uitbetaald en
zijn 278.820 aandelen uitgegeven in verband met stock dividend.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per 30 juni 2006 is de Groep contractuele verplichtingen aangegaan voor de aanschaf van
materiële vaste activa ten bedrage van € 31,0 mln (2005: 10,0 mln). Hiervan is reeds € 19,7 mln. vooruitbetaald
en opgenomen onder materiële vaste activa.
Gebeurtenissen na balansdatum
Verkoop belang Synbra Group
Op 2 augustus heeft de Groep haar belang van 50% die zij had in de Synbra Group overgedragen aan
Gilde Buy Out Partners. De opbrengst bedroeg € 48 mln. Het resultaat van de verkoop bedroeg
circa € 39 mln en zal in de cijfers over het 3e kwartaal worden verwerkt.
Beoordelingsverklaring bij het geconsolideerde tussentijdse bericht
Opdracht
Wij hebben de in dit tussentijdse bericht opgenomen geconsolideerde tussentijdse cijfers, bestaande uit de balans
en mutatieoverzicht groepsvermogen per 30 juni 2006, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
over de periode van 1 januari 2006 tot en met 30 juni 2006 van Koninklijke Ten Cate nv te Almelo, beoordeeld.
De tussentijdse cijfers zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het is
onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de tussentijdse cijfers te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de vennootschap
en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van
onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid
van de tussentijdse cijfers. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan
worden ontleend.
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Oordeel
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
geconsolideerde tussentijdse cijfers niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld in
overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Enschede, 4 augustus 2006
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
A.J.M. Oude Weernink RA
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