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Verslag over het eerste halfjaar van 2013 

AND realiseert winst in eerste halfjaar en zal het boekjaar 2013 winstgevend afsluiten 

• Omzet eerste halfjaar 2013 € 3,2 miljoen tegen € 3,4 miljoen in eerste halfjaar 2012 
• Winst eerste halfjaar 2013 € 1,8 miljoen tegen € 1,9 miljoen in eerste halfjaar 2012 
• Winst per aandeel eerste halfjaar 2013 € 0,49 tegen € 0,51 per aandeel in eerste halfjaar 2012 
• Sterke cashpositie van € 4,9 miljoen eind juni 2013 

Rotterdam, 9 augustus 2013 – AND International Publishers NV heeft het eerste halfjaar van 2013 
winstgevend afgesloten. Bij een omzet van € 3,2 miljoen werd een winst gerealiseerd van € 1,8 miljoen. 
De winst per aandeel bedraagt € 0,49. Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar kan AND de 
verwachting uitspreken dat de omzet over heel 2013 zal stijgen tot minimaal ruim € 4 miljoen. AND zal 
het boekjaar 2013 winstgevend afsluiten.  

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “We zijn tevreden over het verloop van de eerste helft van 
2013. Wederom weten we ook dit jaar een gezonde omzet en winstgevendheid te continueren. Ook raken we 
op stoom met de bouw en levering van onze nieuwe technologische locatie-diensten in aanvulling op onze 
digitale kaarten”. 

Gang van zaken eerste halfjaar 2013 
Gedurende het eerste kwartaal is er gewerkt aan het AND LBS Platform. Begin april heeft AND dit platform 
voor wereldwijde location-based services (LBS) gelanceerd. AND biedt daarbij alle benodigde 
kerntechnologieën als basis voor schaalbare, wereldwijde LBS diensten waaronder geocoding, single-line local 
search, routeplanning en gepersonaliseerde kaarten. Deze kerntechnologieën zijn onder andere beschikbaar 
via APIs voor ontwikkelaars voor alle mobiele platforms, web en desktop. Inmiddels draaien er met diverse 
potentiele klanten pilots op dit platform die veelbelovende resultaten geven. Dit platform past binnen de 
strategie om met behulp van technologisch hoogstaande maatwerkoplossingen geo-intelligentie aan 
bedrijfsprocessen van klanten toe te voegen.  
 
Verder heeft AND diverse opdrachten gekregen om maatwerk oplossingen te bouwen op basis van de rijke 
lokale data vanuit OpenStreetMap gecombineerd met eigen content en technologie van AND. 
  
In mei is een belangrijke overeenkomst gesloten met een gevestigde partij uit de navigatiesector voor het 
gebruik van digitale kaarten van AND. Deze overeenkomst heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
omzet over het eerste halfjaar.  
 
In mei heeft AND op grond van verplichte wet- en regelgeving de mededeling gedaan dat een derde partij zich 
gemeld heeft om verkennende gesprekken te voeren over een verregaande vorm van samenwerking.  
In het kader van haar toekomstperspectief acht AND samenwerking met deze partij te weinig waarde 
toevoegen en heeft AND besloten de gesprekken met deze partij te staken.  
 
Financiële positie 
De omzet is licht gedaald van € 3,4 miljoen naar € 3,2 miljoen. Het in mei afgesloten contract heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de omzet over het eerste halfjaar.  
De totale bedrijfskosten zijn gedaald van € 1,5 miljoen naar € 1,4 miljoen.  
De cashpositie is verder verstevigd. De netto kasstroom bedroeg € 0,7 miljoen waardoor het saldo van de 
liquide middelen is toegenomen naar € 4,9 miljoen.  
Het eigen vermogen van € 11,4 miljoen bedraagt 79% van het balanstotaal. Net als in voorgaande jaren heeft 
AND geen bankschulden. 
 
Strategie 
AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten voor 
locatie gebaseerde diensten. Dit biedt nog steeds kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog 
effectiever verbeteren en updaten. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde door 
haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Hiermee zal haar verrijkte database, in combinatie 
met de vaak branche- en sectorspecifieke maatwerkoplossingen, als hefboom voor verdere groei van AND 
dienen te fungeren. 
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Vooruitzichten voor 2013 
De economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale kaarten 
zijn in hoge mate onzeker. Ook zal de nieuwe koers ten aanzien van het aanbieden van maatwerkoplossingen 
zich in 2013 nog verder moeten bewijzen. De resultaatontwikkeling in 2013 zal onder andere afhankelijk zijn 
van de sterkte van het economisch herstel, de ontwikkelingen in de markt voor navigatie en locatie gebaseerde 
diensten en de succesvolle implementatie van AND’s nieuwe richting. 
Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar kan AND de verwachting uitspreken dat de omzet over heel 
2013 zal stijgen tot minimaal ruim € 4 miljoen (2012: € 4,5 miljoen). AND zal het boekjaar 2013 winstgevend 
afsluiten.  
 
Risico’s 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND International 
Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar pagina 12 en 13 van het jaarverslag over 
2012. 
 
Bestuursverklaring 
De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend: 
 het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, opgesteld op basis van IAS 34, Tussentijdse financiële 

verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van 
AND International Publishers NV en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en 

 het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist 
krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht. 

 
 
Rotterdam, 9 augustus 2013 
 
CEO 
H.F. van der Linde 
 
 

 
Noot voor de redactie, niet ter publicatie 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Linde, telefoonnummer 0031-10-8851200 of 
kijk op www.and.com. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.and.com/
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 

in duizenden euro's 2013 H1 2012 H1

Omzet 3,202           3,365           

Maps en sources (54)               (65)               

Personeelskosten (788)             (904)             

Aandelengerelateerde beloningen (73)               (3)                  

Overige bedrijfskosten (370)             (383)             

Afschrijvingen immateriele vaste activa (86)               (86)               

Afschrijvingen materiele vaste activa (18)               (16)               

Totale bedrijfskosten (1,389)          (1,457)          

Bedrijfsresultaat 1,813           1,908           

Financiële baten en lasten 43                 37                 

Resultaat voor belastingen 1,856           1,946           

Belastingen (22)               (38)               

Nettoresultaat 1,834           1,908           

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 3,727,137 3,727,137

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen na verwatering 3,727,137 3,727,137

Nettoresultaat per aandeel 0.49 0.51

Verwaterd nettoresultaat per aandeel 0.49 0.51
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Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

 

in duizenden euro's 2013 H1 2012 H1

Nettoresultaat 1,834 1,908

Niet gerealiseerde resultaten

Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten (39) (26)               

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten (na winstbelasting) 1,795 1,882
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Geconsolideerde balans 

 
 
 
in duizenden euro's 30-Jun-13 31-Dec-12 30-Jun-12

Immateriële vaste activa 6,486 6,571 6,656

Materiële vaste activa 68 77 28

Latente belastingvordering 1,374 1,391 1,383

Totaal vaste activa 7,928 8,039 8,068

Handels- en overige vorderingen 1,539 397 1,542

Liquide middelen 4,934 4,235 3,455

Totaal vlottende activa 6,473 4,631 4,997

Totaal activa 14,401 12,671 13,065

Eigen vermogen 11,394 9,599           9,824

Langlopende verplichtingen 365 365              393

Kortlopende schulden 2,642 2,707 2,848

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 14,401 12,671 13,065  
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen 

 

in duizenden euro's

Geplaatst 

kapitaal

Agio 

reserve

Wettelijke 

reserve

Reserve 

omreke-

ningsver-

schillen

Op 

aandelen 

gebaseerde 

belonings-

reserve

Overige 

reserves Totaal

Stand per 1 januari 2012 2,795           36,600         6,742           (152)             63                 (38,106)       7,942           

Totaal gerealiseerde en niet 

gerealiseerde resultaten (26)               1,908 1,882

Onttrekking wettelijke reserve (86) (86)               -               

Stand per 30 juni 2012 2,795           36,600         6,656           (178)             63                 (36,284)       9,824           

Stand per 1 januari 2013 2,795           36,600         6,571           (249)             10                 (36,128)       9,599           

Totaal gerealiseerde en niet 

gerealiseerde resultaten (39) 1,834 1,795

Onttrekking wettelijke reserve (86) 86                 -               

Stand per 30 juni 2013 2,795           36,600         6,485           (288)             10                 (34,208)       11,394          



Halfjaarcijfers AND 2013 

10 
geen accountantscontrole toegepast  

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 
 

in duizenden euro's 30-Jun-13 30-Jun-12

Bedrijfsresultaat 1,813           1,908           

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiele vaste activa 18                 16                 

Afschrijvingen immateriele vaste activa 86                 86                 

Op aandelen gebaseerde beloningsreserve -                    -                    

Financieringsbaten/(lasten) 43                 37                 

Bijzondere waardevermindering immateriele vaste activa -                    -                    

Mutaties in werkkapitaal en voorzieningen (1,207)          362              

Kasstroom uit operationele activiteiten 752              2,409           

Betaalde winstbelastingen (5)                  (21)               

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 747              2,388           

Geactiveerde ontwikkelkosten (0)                  -                    

Investeringen in materiële vaste activa (9)                  (0)                  

Kasstrooom uit investeringsactiviteiten (9)                  (0)                  

Aandelenemissie -                    (0)                  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                    (0)                  

Mutatie 739              2,388           

Beginsaldo liquide middelen 4,235           1,093

4,973           3,481

Wisselkoerswijzigingen in vreemde valuta (39)               (26)               

Eindsaldo liquide middelen 4,934           3,455
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Geselecteerde toelichtingen 

 
 
Verslaggevende entiteit 
AND International Publishers NV (‘AND’) is een in Nederland gevestigde vennootschap. De geconsolideerde 
financiële overzichten van de vennootschap omvat AND en haar dochterondernemingen en de entiteiten 
waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. 
 
Overeenstemmingsverklaring 
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met 
International Financial Reporting Standards (IFRS) voor tussentijdse financiële overzichten (IAS 34). De 
verkorte geconsolideerde tussentijdse overzichten bevatten niet alle informatie die is vereist voor een volledige 
jaarrekening en dienen gelezen te worden in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening van AND over 
2012.  
 
Grondslagen voor financiële verslaggeving 
De grondslagen voor financiële verslaglegging die in de geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten zijn 
toegepast zijn gelijk aan de toegepaste grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 
2012. De eind 2012 gehanteerde schattingen met betrekking tot de impairment test op de database en 
gewaardeerde compensabele verliezen zijn in het eerste halfjaar van 2013 gehandhaafd.  
 
Aandelen gerelateerde beloningen 
De last uit hoofde van aandelengerelateerde beloningen bedraagt € 73.000 (1

e
 helft 2012: € 3.000). Deze last 

komt voort uit de toekenning van nieuwe opties in 2013. 
 
Belastingen 
De belastinglast over de eerste helft van 2013 bedraagt € 22.000 (1

e
 helft 2012: € 38.000).  

De toekomstige winsten die eind 2012 zijn ingeschat blijven gehandhaafd en de verschuldigde belastinglast 
wordt verrekend met de beschikbare compensabele verliezen. Het saldo van beide effecten is derhalve nihil in 
de winst- en verliesrekening. 
 
Voorwaardelijke verplichtingen 
De voorwaardelijke verplichtingen, zoals opgenomen in de jaarrekening 2012, zijn niet wezenlijk gewijzigd 
gedurende de eerste helft van 2013. Voor een overzicht van de voorwaardelijke verplichtingen wordt verwezen 
naar onderdeel 6.43 op pagina 38 van de jaarrekening 2012. 
 
Verbonden partijen 
Voor de definitie van verbonden partijen wordt verwezen naar onderdeel 6.44 op pagina 39 van de jaarrekening 
2012. In het eerste halfjaar hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan.  
 
 


