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De handelsondernemingen van Reesink leveren uit voorraad een  
breed scala producten. Daarbij gaat het om doe-het-zelf artikelen  
zoals verf en (tuin-) gereedschappen (Reesink Retail B.V.), 
walserijproducten (Reesink Staal B.V.) en tractoren, machines en 
gereedschappen voor de ‘groene’ -d.w.z. de agrarische en  
bosbouwsector (Reesink Technische Handel B.V., Packo Agri N.V.  en 
Kamps de Wild B.V.). Daarnaast handelt Kamps de Wild B.V. in 
grondverzetmachines en levert Dutec B.V. industriële 
verbruiksgoederen, onder andere toegepast in de aandrijftechniek en 
de pneumatiek. Voorts verleent Interlogica B.V. diensten met 
betrekking tot logistiek en automatisering, primair aan de broers en 
zusters binnen de Reesink-groep. �
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Highlights: 

• Bevredigend 2005 
• IFRS-resultaatbepaling biedt belegger geen goed inzicht  
• ‘Fair value’ waardering toont ‘stille kracht’ 
• Claim op Apeldoorn gekwantificeerd 
• Alternatief voor Euronext 
• Positieve kijk op toekomst 

 
Koninklijke Reesink N.V. te Zutphen kijkt terug op een bevredigend afgesloten 2005. Op 10 februari jl. 
werd reeds bekend gemaakt dat de omzet steeg tot € 129 mln (2004: € 127 mln). De winst na belastingen 
kwam duidelijk hoger uit op € 3,2 mln (€ 2004: € 2,9 mln.) De winststijging was de resultante van een 
bijna 20% hoger bedrijfsresultaat, lagere financiële lasten en een ditmaal hogere belastingdruk. Dit 
betreft nog steeds cijfers die tot stand kwamen op grond van de vertrouwde Dutch GAAP-methodiek.  
Als beursgenoteerde onderneming zijn wij inmiddels echter verplicht te rapporteren conform IFRS, 
waarvoor wordt verwezen naar de bijlage bij dit bericht. De winst van 2005 onder IFRS was licht hoger 
dan hiervoor aangegeven, maar 2005 doet weer onder voor 2004. Het gaat daarbij om een typische 
IFRS-effect: De brutowinst onder IFRS wordt namelijk anders dan bij Dutch GAAP zeer sterk beïnvloed 
door de prijsontwikkelingen van onze handelsgoederen. De zeer aanzienlijke prijsstijging van de 
walserijproducten resulteerde over 2004 in IFRS-uitkomsten die dat jaar ons inziens sterk flatteerden. In 
2005 stond het IFRS-resultaat daarentegen onder druk wegens een daling van de prijzen op de 
betreffende staalmarkt, hetgeen een tegengesteld effect gaf.  
 
Reesink koos er inmiddels voor om de onroerende zaken te waarderen tegen ‘fair value’ en hanteert 
daarmee nu een marktconforme waardering. Het was meer in het bijzonder daardoor dat het eigen 
vermogen explosief steeg: Het eigen vermogen per gewoon aandeel kwam ultimo 2005 uit op € 101,-. 
Daarin is, wat de reeds jaren geleden ter tijdelijke belegging ingekochte (certificaten van) gewone 
aandelen betreft, slechts de toenmalige verkrijgingsprijs begrepen. 
 
Op generlei wijze is voorts rekening gehouden met de opbrengst van de dwangsommen die de gemeente 
Apeldoorn ons verschuldigd is en waarover wordt geprocedeerd. Voorts is niet meegewogen de 
schadeclaim welke wij tegen de gemeente Apeldoorn formuleren ten aanzien van de periode, waarover 
de rechter die gemeente aanmerkte als in verzuim om contractuele afspraken na te komen. Op ons 
verzoek heeft prof. dr. J. Joling RA (hoogleraar schadeonderzoek aan de universiteit Nijenrode) de door 
Reesink geleden schade in kaart gebracht. Het onderzoek dienaangaande is afgerond. Het totaal van 
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Reesink geleden schade in kaart gebracht. Het onderzoek dienaangaande is afgerond. Het totaal van 
dwangsommen en schade zal naar verwachting uitkomen op ruim € 45 miljoen. Wij waarschuwen voor 
optimisme over een snelle incasso daarvan. Er zal nog veel water door de IJssel stromen voordat omtrent 
deze afwikkeling een definitief oordeel zal zijn geveld.  
De gemeente Apeldoorn heeft recentelijk laten weten bereid te zijn om in onderhandelingen te trachten 
tot een regeling in der minne te komen. Wij geven dergelijke onderhandelingen een faire kans alvorens 
onze schade zonodig via een bij de Zutphense rechtbank aanhangig te maken schadestaatprocedure te 
verhalen. De over de dwangsommen op dit moment reeds lopende gerechtelijke procedures zullen in de 
tussentijd blijven doorlopen. 
 
Koninklijke Reesink N.V. ervaart de notering aan Euronext te Amsterdam in een steeds sterkere mate als 
te zeer bezwarend. In het jaarverslag, dat medio komende week via www.reesink.com beschikbaar is en 
in de tweede helft van april in gedrukte vorm zal worden gedistribueerd, wordt ingegaan op de 
onwenselijkheid de Euronext-notering te continueren. Daarbij weegt in sterke mate dat wij de verplichte 
rapportage van onze resultaten onder IFRS onwenselijk achten, omdat dit een directe impact heeft op 
onze concurrentiepositie en onze beleggers niet de gewenste transparantie biedt om de gang van zaken in 
een handelshuis als het onze te doorzien. Daarentegen willen wij wel graag vasthouden aan een vrije 
verhandelbaarheid van onze effecten. Wij zijn daarom in gesprek met Euronext aangaande alternatieven 
en voeren hierover vervolgens graag overleg met onze beleggers tijdens de op 10 mei a.s. en om 14.00 
uur aan te vangen algemene vergadering van aandeelhouders. 
Tevens zal aan die vergadering worden voorgesteld om betreffende 2005 over te gaan tot uitkering van 
een contant dividend van andermaal € 4,- per gewoon aandeel. 
 
Het jaar 2006 zal in het teken staan van het nader verbeteren van de efficiency bij het werken in het 
nieuw gebouwde logistieke centrum te Apeldoorn. Daarnaast zal het uitbreiden met handelsactiviteiten, 
die als ‘add on’ gelden in relatie met hetgeen we nu al goed doen, onze extra belangstelling krijgen. 
 
Ondanks nog steeds niet lekkere marktomstandigheden zien we met vertrouwen uit naar de jaren die 
komen gaan.  
 
Zutphen, 31 maart 2006    Directie Koninklijke Reesink N.V. 
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JAARCIJFERS KONINKLIJKE REESINK N.V.  
 
GECONSOLIDEERDE BALANS (in miljoenen euro’s) 
 IFRS Dutch GAAP 
 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 
     
ACTIVA     
VASTE ACTIVA      
Materiële vaste activa  38,9 39,0 25,5 26,4 
Vastgoedbeleggingen  16,0 15,9 - - 
Geassocieerde deelnemingen  1,0 0,8 1,0 0,8 
Financiële vaste activa  18,2 15,8 2,8 2,4 
 74,1 71,5 29,3 29,6 
     
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden  24,3 27,5 26,3 30,7 
Te vorderen vennootschapsbelasting - 0,1 - 0,1 
Debiteuren en overige vorderingen   20,3 20,0 17,3 16,3 
Effecten  0,6 0,7 1,3 1,3 
Liquide middelen 0,1 0,1 0,1 0,1 
 45,3 48,4 45,0 48,5 
     
TOTAAL ACTIVA 119,4 119,9 74,3 78,1 
     
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN  66,0 63,3 38,4 38,6 
     
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN     
Verplichtingen inzake  
     personeelsbeloningen  

 
3,1 

 
4,1 

 
0,7 

 
1,9 

Voorzieningen  0,8 0,9 0,9 1,0 
Latente belastingverplichtingen  12,3 12,3 0,7 1,0 
Overige langlopende schulden  3,7 3,7 - - 
 19,9 21,0 2,3 3,9 
     
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN     
Schulden aan kredietinstellingen 16,6 21,3 16,6 21,3 
Te betalen vennootschapsbelasting 0,1 - 0,1 - 
Crediteuren en overige schulden 16,8 14,3 16,9 14,3 
 33,5 35,6 33,6 35,6 
     
TOTAAL PASSIVA 119,4 119,9 74,3 78,1 
 
 
 
MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN (in miljoenen euro’s) 
 2005 2004 
   
Eigen vermogen per 1 januari  63,3 60,3 
Herwaardering materiële vaste activa na belastingen 0,1 -0,3 
Herwaardering financiële vaste activa na belastingen 1,2 - 
Herwaardering verplichting inzake personeelsbeloning na belastingen -0,1 - 
Mutaties reserves in verband met tariefswijziging vennootschapsbelasting 0,8 1,1 
Resultaat over het boekjaar 3,4 4,6 
Uitkering dividend voorgaand boekjaar -2,7 -2,4 
Eigen vermogen per 31 december  66,0 63,3 
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in miljoenen euro’s) 
 IFRS Dutch GAAP 
 2005 2004 2005 2004 
     
Netto-omzet   128,9 126,9 128,9 126,9 
     
Bruto-omzetresultaat 15,5 17,9 16,3 16,9 
Som der kosten -11,2 -11,8 -12,0 -13,2 
     
Bedrijfsresultaat 4,3 6,1 4,3 3,7 
     
Netto financieringslasten -0,7 -0,8 -0,7 -0,8 
Beleggingsresultaten  0,7 0,6 0,5 0,4 
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen  0,2 0,1 0,2 0,1 
     
Resultaat voor belastingen  4,5 6,0 4,3 3,4 
Belastingen  -1,1 -1,4 -1,1 -0,5 
     
Resultaat na belastingen  3,4 4,6 3,2 2,9 
 
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in miljoenen euro’s) 
  2005  2004 
     
Bedrijfsresultaat  4,3  6,1 
Aanpassingen voor :     
- Afschrijvingen materiële vaste activa  1,4  1,5 
- Mutaties in voorzieningen  -0,8  -2,0 
- Veranderingen in werkkapitaal:   5,6  -7,4 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  10,5  -1,8 
     
Ontvangen financieringsbaten 0,1  0,1  
Ontvangen dividend 0,6  0,4  
Betaalde financieringslasten -0,9  -0,8  
Betaalde winstbelasting -1,2  -0,2  
  -1,4  -0,5 
Kasstroom uit operationele activiteiten   9,1  -2,3 
     
(Des-)investeringen in materiële vaste activa  -1,2  -1,7  
Investeringen in geassocieerde deelnemingen -0,1  -  
Nieuwe consolidatie -  -0,2  
(Des-)investeringen financiële vaste activa -0,4  -1,1  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1,7  -3,0 
     
Betaald dividend -2,7  -2,4  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -2,7  -2,4 
     
Mutatie geldmiddelen  4,7  -7,7 
 
EERSTE TOEPASSING IFRS  
Voor informatie over de effecten van de overgang van Dutch GAAP naar IFRS verwijzen wij u  naar www.reesink.com  
(Onze beleggers, Informatie). In het document ‘Eerste toepassing IFRS’ zijn de volgende overzichten opgenomen: 

A. Aansluiting eigen vermogen per 1 januari 2004 
B. Aansluiting geconsolideerde balans per 1 januari 2004 
C. Aansluiting geconsolideerde balans per 31 december 2004 
D. Aansluiting geconsolideerde balans per 31 december 2005 
E. Aansluiting winst- en verliesrekening over 2004 
F. Aansluiting winst- en verliesrekening over 2005 
G. Nadere toelichting op de invloed van de toepassing van IFRS op de geconsolideerde balans en winst- en 

verliesrekening.  
 


