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De handelsondernemingen van de Reesink-groep 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 importeert Kamps de Wild B.V.   
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.�

 
 
PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V.        
Datum: 5 september 2006 

 

Veel hoger halfjaarresultaat door toename handelsactiviteiten  

• Handelsactiviteiten zorgen voor meer dan verdubbeld halfjaarresultaat:                             
Winst na belastingen van € 1,8 mln naar € 4,0 mln. 

• Begin dit jaar overgenomen Packo Agri N.V. (België) droeg daaraan goed bij. 
• Voor geheel 2006 wordt een aanzienlijke winsttoename verwacht. 

De omzet van Koninklijke Reesink N.V. te Zutphen (technische handel) steeg met bijna een kwart tot    
€ 90 mln. Dit is terug te voeren op autonome groei, waaraan alle dochterondernemingen bijdroegen. 
Bovendien was voor het eerst het Belgische Packo Agri N.V. (voor € 8,7 mln aan omzet) in de 
consolidatie betrokken.  

Het bruto-omzetresultaat steeg door toegenomen bedrijvigheid en margeverbetering met ruim 45% en 
daarnaast werd de kostenstijging goed in de hand gehouden. Onderaan resulteerde al met al de eerder 
genoemde winst na belastingen. In het resultaat zijn ditmaal geen noemenswaardige bijzondere baten 
begrepen. 

Alle handelsondernemingen presteerden beter en droegen daarmee bij aan de stijging van het 
geconsolideerde resultaat. Uitschieters in positieve zin waren Reesink Staal B.V. alsook onze drie op de 
groene (agrarische en bosbouw) sector gerichte dochters Kamps de Wild B.V., Reesink Technische 
Handel B.V. en Packo Agri N.V. 

De ontwikkelingen gedurende het eerste halfjaar zijn zeker niet maatgevend voor 2006 als geheel. In de 
groene sector waarin drie van onze bedrijven actief zijn was er ditmaal sprake van een extra sterk 
seizoeneffect ten gunste van de eerste zes maanden. De lust om te investeren zal bovendien minder 
blijken te zijn door mogelijke schade aan de oogst als gevolg van te veel regen na te grote droogte. Toch 
verwachten wij voor geheel 2006 een aanzienlijke stijging van de winst uit onze handelsactiviteiten. In 
dat verband wordt opgemerkt dat Safety Centre International B.V. te Den Bosch, waarin wij eerder een 
minderheidsbelang hielden, vanaf 1 juli jl. voor de volle 100% in de consolidatie wordt betrokken. 

Op 10 mei jl. is tijdens de toen gehouden algemene vergadering van aandeelhouders ingestemd met een 
beëindiging van de notering aan Euronext te Amsterdam, onder de voorwaarde van voortgezette 
notering, bijvoorbeeld aan de te Amsterdam te starten Alternext. Het vertrek van Euronext is slechts 
ingegeven door de wens om de voor die beurs verplichte toepassing van IFRS niet integraal te volgen. 
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ingegeven door de wens om de voor die beurs verplichte toepassing van IFRS niet integraal te volgen. 
Naar verwachting zal ons fonds op vrijdag 1 december a.s. voor het laatst noteren op Euronext en 
vervolgens met ingang van maandag 4 december op Alternext.  
 
De bijgaande cijfermatige opstellingen zijn onder toepassing van IFRS bepaald. 

 
 
Zutphen, 5 september 2006                          Directie Koninklijke Reesink N.V. 
  
 
 

 

�
�

 
 
 



  pagina 3 van 4  
 

 
HALFJAARCIJFERS KONINKLIJKE REESINK N.V.  

 
GECONSOLIDEERDE BALANS (in miljoenen euro’s) 
  
 30-06-2006 30-06-2005 
   
ACTIVA   
VASTE ACTIVA    
Materiële vaste activa  38,7 38,6 
Vastgoedbeleggingen  16,0 16,0 
Geassocieerde deelnemingen  1,0 0,9 
Financiële vaste activa      18,1     16,0 
 73,8 71,5 
   
VLOTTENDE ACTIVA   
Voorraden  29,2 25,3 
Debiteuren en overige vorderingen   29,2 25,3 
Effecten  0,6 0,7 
Liquide middelen      0,6      0,3 
 59,6 51,6 
   
TOTAAL ACTIVA 133,4 123,1 
   
PASSIVA   
EIGEN VERMOGEN  67,2 62,4 
   
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN   
Verplichtingen inzake personeelsbeloningen 3,1 4,1 
Voorzieningen  1,6 1,5 
Latente belastingverplichtingen  12,3 12,3 
Overige langlopende schulden       3,7      3,7 
 20,7 21,6 
   
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN   
Schulden aan kredietinstellingen 20,2 23,2 
Te betalen vennootschapsbelasting 0,4 0,3 
Crediteuren en overige schulden     24,9     15,6 
 45,5 39,1 
   
TOTAAL PASSIVA 133,4 123,1 
 
 
 
 
 
 
MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN (in miljoenen euro’s) 
 2006 2005 
   
Eigen vermogen per 1 januari  66,0 63,3 
Resultaat over het eerste halfjaar 4,0 1,8 
Uitkering dividend voorgaand boekjaar -2,7 -2,7 
Overige mutaties     -0,1          - 
Eigen vermogen per 30 juni   67,2 62,4 
 
 
 
 
 
Deze cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd. 
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (in miljoenen euro’s) 
 1e halfjaar        1e halfjaar 
 2006 2005 
     
Netto-omzet    90,0  72,8 
Kostprijs van de omzet     -78,4     -64,8 
Bruto-omzetresultaat  11,6  8,0 
     
Verkoopkosten -3,8  -3,7  
Algemene beheerkosten     -2,7      -2,1  
Som der kosten      -6,5      -5,8 
     
Bedrijfsresultaat  5,1  2,2 
     
Netto financieringslasten  -0,4  -0,3 
Beleggingsresultaten   0,4  0,4 
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen        0,1       0,1 
     
Resultaat voor belastingen   5,2  2,4 
Belastingen       -1,2      -0,6 
     
Resultaat na belastingen   4,0  1,8 
 
 
 
 
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (in miljoenen euro’s) 
 1e halfjaar 1e halfjaar 
 2006 2005 
     
Bedrijfsresultaat  5,1  2,2 
Aanpassingen voor :     
- Afschrijvingen materiële vaste activa  0,8  0,8 
- Mutaties in voorzieningen  0,8  0,6 
- Veranderingen in werkkapitaal       -6,0      -1,7 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  0,7  1,9 
     
Ontvangen dividend 0,5  0,6  
Betaalde financieringslasten (per saldo) -0,2  -0,5  
Betaalde winstbelasting     -0,9      -0,3  
      -0,6      -0,2 
Kasstroom uit operationele activiteiten   0,1  1,7 
     
(Des-)investeringen in materiële vaste activa  -0,6  -0,4  
(Des-)investeringen financiële vaste activa      0,1      -0,4  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -0,5  -0,8 
     
Betaald dividend     -2,7      -2,7  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      -2,7      -2,7 
     
Mutatie geldmiddelen  -3,1  -1,8 
 
 
 
 
 
 
 
Deze cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd. 


