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Persbericht 
 

Jaarcijfers 2012 AND International Publishers NV 
 

AND realiseert sterk resultaat over 2012  

 

in miljoenen euro’s (behalve bedragen per aandeel) 2012 2011 

Opbrengsten 4,5 2,4 

Bijzondere waardevermindering - (10,9) 

Bedrijfsresultaat 1,7 (13,4) 

Nettoresultaat 1,8 (13,9) 

Cashpositie 4,2 1,1 

Resultaat per aandeel 0,47 (3,72) 

 

 

Rotterdam, 12 maart 2013 - AND International Publishers NV heeft over 2012 een sterk 

resultaat gerealiseerd. De omzet steeg met 90% naar in totaal € 4,5 miljoen. Mede dankzij de 

doorgevoerde reorganisatie daalden de bedrijfskosten in 2012 met € 2,5 miljoen. Hierdoor is 

per saldo een nettowinst van € 1,8 miljoen gerealiseerd. De winst per aandeel bedroeg € 0,47 

tegenover een verlies per aandeel van € 3,72 in 2011.  

 

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “We zijn tevreden over de gerealiseerde resultaten 

over 2012. Mede dankzij het eind maart afgesloten contract met het Russiche Navitel is de omzet 

over 2012 fors gestegen. Daarnaast profiteren we van de doorgevoerde kostenbesparingen. Hierdoor 

is per saldo een mooi resultaat gerealiseerd. Onze cashpositie is in 2012 sterk verbeterd. Deze biedt 

ons een goede uitgangspositie voor het komende jaar en verschaft ons de middelen om in 2013 

verder te investeren in de nieuwe richting, waarbij AND naast haar kaarten en data ook 

maatwerkdiensten zal aanbieden.” 

 

Gang van zaken in 2012 

Eind maart is een contract afgesloten met het Russische Navitel. Het betreft de levering en het 

onderhoud van navigatiekaarten voor West-Europa. Dit contract heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de omzet in 2012.  

 

De in 2011 in gang gezette strategische heroriëntatie is begin april afgerond. De met partijen 

gevoerde gesprekken en scenario’s die daarbij tegen het licht zijn gehouden bieden geen 

meerwaarde voor de aandeelhouders. Continuering van de huidige focus op verkoop van alleen de 

kaart is echter te eenzijdig om op termijn weer groei te kunnen realiseren. Het aanbieden van 

diensten in combinatie met de eigen kaart en data biedt echter wel groeimogelijkheden. Door het 

aanbieden van kaarten als maatoplossingen aan klanten neemt de waarde van AND’s producten toe. 

De inhoud en waarde van AND’s eigen kaarten wordt door de binnen deze maatwerkprojecten 

verkregen data verder verhoogd. De hiermee verrijkte database, in combinatie met de vaak branche- 

en sectorspecifieke maatwerkoplossingen, geven AND de hefboom voor verdere groei. Om die reden 

zet AND dan ook in op een strategie waarbij de eigen kaart in combinatie met daarbij passende 

diensten aan de markt zal worden aangeboden. 

  

Op de aandeelhoudersvergadering van 15 mei 2012 is de heer H.F. van der Linde benoemd als 

bestuurder van AND International Publishers NV. Hugo van der Linde is sinds 2006 werkzaam bij 
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AND en was als COO verantwoordelijk voor de operationele activiteiten. Sinds 1 oktober 2011 is hij 

benoemd als bestuurder van AND Products BV. 

  

De heer M.P. Oldenhof heeft zijn functie als bestuurder per 15 mei 2012 neergelegd. Maarten 

Oldenhof is ruim 9 jaar als bestuurder met AND verbonden geweest.  

 

Naast de benoeming van een nieuwe bestuurder heeft de aandeelhoudersvergadering de heer M.S. 

Douma als nieuwe commissaris benoemd. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit drie leden. 

Maarten Douma is op dit moment werkzaam als Investment Director bij de Indofin Group. De Indofin 

Group is een belangrijke aandeelhouder en houdt middels Parkland NV een belang in AND. 

 

In augustus heeft AND een mededeling gedaan dat er verkennende gesprekken met een derde partij 

werden gevoerd over mogelijk vormen van samenwerking. Vanwege personele wisselingen bij de 

andere partij zijn op initiatief van deze partij de gesprekken tot nader order opgeschort. 

 

Gedurende het jaar heeft AND diverse projecten uitgevoerd waarbij maatwerkoplossingen zijn 

gebouwd door locatie intelligentie aan bestaande bedrijfsprocessen toe te voegen. AND heeft o.a. 

voor een klant hun marketingdatabase ‘ruimtelijk’ gemaakt waardoor veel gerichter relevante 

prospects geïdentificeerd kunnen worden. AND is momenteel bezig deze maatwerkdiensten als 

concretere product-markt combinaties te vermarkten om zo de aansluiting met de klantbeleving te 

verhogen. 

 

Eind 2012 heeft AND een overeenkomst getekend met het Amerikaanse deCarta om wereldwijde 

location-based services (LBS) aan te kunnen bieden zoals geocoding, local search, 

gepersonaliseerde kaarten en routeplanning. Deze overeenkomst maakt het mogelijk voor AND om 

een volledig geïntegreerde oplossing voor digitale kaarten middels diverse API’s aan te bieden op 

basis van deCarta's LBS technologie. AND verwacht dat in de loop van het eerste kwartaal van 2013 

een scala aan LBS API’s en diensten beschikbaar komen. 

 

Financiële positie 

De omzet steeg in het verslagjaar naar € 4.481.000, een stijging van 90% ten opzichte van                

€ 2.356.000 in het voorgaande jaar. Deze stijging werd voor een belangrijk deel bepaald door het in 

maart afgesloten contract met het Russische Navitel. 

 

De totale bedrijfskosten zijn in 2012 met 47% gedaald naar in totaal € 2,8 miljoen. Deze daling is 

voornamelijk gerealiseerd door de doorgevoerde reorganisatie en een eenmalige schikking in 2011. 

 

Dankzij de gerealiseerde resultaten is het balanstotaal in 2012 met € 3 miljoen gestegen naar € 12,7 

miljoen. Net als eind 2011 heeft AND geen bankschulden. Het eigen vermogen bedroeg per eind 

2012 ongeveer 76% van het balanstotaal.  

 

De cashpositie is in 2012 flink verstevigd. Het saldo liquide middelen steeg met € 3,1 miljoen naar      

€ 4,2 miljoen. 

 

Marktontwikkelingen 

De verkopen en marges van de PND spelers zijn de afgelopen jaren sterk onder druk komen te 

staan. De verkoopaantallen in zowel de markt in Europa als de Verenigde Staten zijn gedaald. Deze 

dalende trend is in 2012 onverminderd doorgegaan. Dit komt mede door de sterke blijvende toename 

van smartphones met GPS waardoor er een massamarkt voor locatie gebaseerde diensten is 

ontstaan. Er zijn veel applicaties voor de smartphones ontwikkeld waarbij een kaart een extra feature 

is. Ook zijn inmiddels gratis navigatie en locatie gebaseerde diensten beschikbaar. Met de komst van 
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gratis locatiediensten is ook het bewustzijn bij bedrijven van het belang van locatie binnen hun 

business processen enorm toegenomen. Dit biedt voor AND kansen om naast de ‘kale’ kaart ook 

location intelligence diensten aan bedrijven aan te bieden. 

Een interessante ontwikkeling voor AND is het verder volwassen worden van OpenStreetMap. 

OpenStreetMap is een project waarbij wereldwijd door een community van vrijwilligers geografische 

data digitaal in kaart wordt gebracht. Deze community is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de 

kaarten van OpenStreetMap zijn verder ontwikkeld. Deze ontwikkeling biedt mogelijkheden voor 

AND. Met het stijgend succes en gebruik van deze OpenStreetMap kaarten neemt ook de behoefte 

toe de beperkingen van deze kaarten op te vangen. AND is hier op ingesprongen met een mooie en 

unieke propositie waarbij AND deze beperkingen niet alleen technologisch, maar ook met additionele 

content, oplost. 

Tenslotte geeft het toenemend gebruik van navigatie en locatiediensten kansen aan AND om veel 

effectiever haar kaarten te onderhouden met behulp van gebruikersfeedback. 

 

Strategie 

AND is de onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor het aanbieden van digitale kaarten 

voor locatiegebaseerde diensten. Dit biedt blijvend 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.  

 

Vooruitzichten voor 2013 

Het jaar 2012 is voor AND een goed jaar geweest. Ondanks de geboekte resultaten blijven de 

economische omstandigheden, marktontwikkelingen en verdienmodellen in de markt voor digitale 

kaarten 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 locatiegebaseerde diensten en de succesvolle implementatie van AND’s 

nieuwe koers. AND verwacht 2013 winstgevend af te kunnen sluiten. 

 

Risico’s 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die van toepassing zijn op AND 

International Publishers NV en haar dochterondernemingen, wordt verwezen naar het jaarverslag 

over 2012. 

 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 23 april 2013 in Rotterdam. Voor een 

gedetailleerde toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening 2012 op www.and.com. 

 

Rotterdam, 12 maart 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. 

 

 

De in dit persbericht opgenomen jaarcijfers over 2012 zijn door de accountant gecontroleerd 

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

 

in duizenden euro's 2012 2011

Totale opbrengsten 4,481         2,356         

Maps en sources (118)           (161)           

Personeelskosten (1,605)        (2,855)        

Op aandelen gebaseerde beloningen (61)             (53)             

Afschrijvingen materiele vaste activa (28)             (46)             

Afschrijvingen immateriele vaste activa (171)           (85)             

Overige bedrijfskosten (776)           (2,030)        

Totale bedrijfskosten (2,759)        (5,230)        

Geactiveerde ontwikkelkosten -             354            

Bijzondere waardevermindering immateriele vaste activa -             (10,855)      

Netto bedrijfskosten (2,759)        (15,731)      

Bedrijfsresultaat 1,722         (13,375)      

Financieringsbaten/(lasten) 56              59              

Resultaat voor belastingen 1,778         (13,316)      

Winstbelastingen (24)             (535)           

Nettowinst 1,754         (13,851)      

Winst / (verlies) toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van de vennootschap 1,754         (13,851)      

Gewone winst per aandeel (euro) 0.47           (3.72)          

Verwaterde winst per aandeel (euro) 0.47           (3.72)          
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2. Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

 
in duizenden euro's 2012 2011

Nettowinst/(verlies) 1,754          (13,851)      

Niet gerealiseerde resutalten

Valutaomrekenverschillen op buitenlandse activiteiten (97)             (123)           

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (na winstbelasting) 1,657          (13,974)      

Resultaat toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van de vennootschap 1,657          (13,974)      
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3. Geconsolideerde balans 

 

 
in duizenden euro's 2012 2011

Activa

Materiële vaste activa 77              44              

Immateriële vaste activa 6,571         6,742         

Uitgestelde belastingvorderingen 1,391         1,400         

Totaal vaste activa 8,039         8,186         

Handels- en overige vorderingen 397            410            

Liquide middelen 4,235         1,093         

Totaal vlottende activa 4,632         1,503         

Totaal activa 12,671       9,689         

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal 2,795         2,795         

Agioreserve 36,600       36,600       

Wettelijke reserve 6,571         6,742         

Reserve omrekeningsverschillen (249)           (152)           

Op aandelen gebaseerde beloningsreserve 10              63              

Overige reserves (36,128)      (38,106)      

Totaal eigen vermogen 9,599         7,942         

Verplichtingen

Toegezegd-pensioenregeling 11              15              

Overige schulden 354            378            

Totaal langlopende verplichtingen 365            393            

Handels- en overige verplichtingen 2,707         1,354         

Totaal kortlopende verplichtingen 2,707         1,354         

Totaal verplichtingen 3,072         1,747         

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 12,671       9,689         
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4. Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 

 

Geplaatst 

aandelen-

kapitaal

Agio 

reserve

Wettelijke 

reserve

Reserve 

omreke-

ningsver-

schillen

Overige 

reserves

Op 

aandelen 

gebaseerde 

belonings-

reserve

Totaal 

eigen 

vermogen

Stand per 31 december 2010 2,795       36,600     17,328     (29)           (34,841)    10            21,863     

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten -           -           -           (123)         (13,851)    -           (13,974)    

Toevoeging wettelijke reserve -           -           (10,586)    -           10,586     -           -           

Op aandelen gebaseerde beloningen -           -           -           -           -           53            53            

Stand per 31 december 2011 2,795       36,600     6,742       (152)         (38,106)    63            7,942       

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten -           -           -           (97)           1,754       -           1,657       

Toevoeging wettelijke reserve -           -           (171)         -           171          -           -           

Op aandelen gebaseerde beloningen -           -           -           -           53            (53)           -           

Stand per 31 december 2012 2,795       36,600     6,571       (249)         (36,128)    10            9,599       
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5. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 

in duizenden euro's 2012 2011

Bedrijfsresultaat 1,722         (13,375)      

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiele vaste activa 28              46              

Afschrijvingen immateriele vaste activa 171            85              

Op aandelen gebaseerde beloningsreserve -             53              

Bijzondere waardevermindering immateriele vaste activa -             10,855       

Mutaties werkkapitaal:

Mutatie handels- en vorderingen 13              1,241         

Mutatie toegezegd-pensioenregeling (4)               (15)             

Mutatie voorzieningen -             (125)           

Mutatie handels- en overige verplichtingen 1,353         242            

Kasstroom uit operationele activiteiten 3,283         (993)           

Financieringsbaten/(lasten) 56              59              

Betaalde winstbelastingen (15)             (28)             

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 3,324         (962)           

Geactiveerde ontwikkelkosten -             (354)           

Investeringen in materiële vaste activa (61)             (25)             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (61)             (379)           

Langlopende schulden (24)             378            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (24)             378            

Mutatie in liquide middelen 3,239         (963)           

Beginsaldo liquide middelen 1,093         2,179         

4,332         1,216         

Wisselkoerswijzigingen in vreemde valuta (97)             (123)           

Eindsaldo liquide middelen 4,235         1,093         

 

 

 

 

 

 

 

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/

