
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AND International Publishers NV 
 

Halfjaarbericht 2016 
 
 

 
 



Halfjaarcijfers AND 2016 

2 
geen accountantscontrole toegepast  

 
 
 
 
 
 

Inhoud 

 

 
Verslag over het eerste halfjaar van 2016 AND International Publishers NV ........................................................ 3 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening ............................................................................................................ 6 
Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten ................................................. 6 
Geconsolideerde balans ......................................................................................................................................... 7 
Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen ................................................................................................ 9 
Geconsolideerd kasstroomoverzicht ....................................................................................................................... 9 
Geselecteerde toelichtingen ................................................................................................................................. 11 

 



Halfjaarcijfers AND 2016 

3 
geen accountantscontrole toegepast  

Verslag over het eerste halfjaar van 2016 AND International Publishers NV 

AND verwacht in 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei 

• Omzet eerste halfjaar 2016 € 6,1 miljoen tegen € 1,8 miljoen in eerste halfjaar 2015 
• Nettowinst eerste halfjaar 2016 € 3,2 miljoen tegen € 0,7 miljoen in eerste halfjaar 2015 
• Winst per aandeel eerste halfjaar 2016 € 0,85 tegen € 0,19 per aandeel in eerste halfjaar 2015 
• AND verwacht voor 2016 minimaal een belangrijke omzetgroei ten opzichte van € 6,0 miljoen in 2015 

Capelle aan den IJssel, 18 augustus 2016 – De omzet en winst van AND International Publishers NV zijn 
in het eerste halfjaar van 2016 fors gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Bij een 
omzet van € 6,1 miljoen is een nettowinst gerealiseerd van € 3,2 miljoen, wat resulteerde in een winst 
per aandeel van € 0,85. In mei 2016 is aan de aandeelhouders een dividend van € 0,15 per aandeel 
uitgekeerd over 2015. 
 
AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: “Het eerste halfjaar van 2016 is uitstekend verlopen voor 
AND, mede dankzij een grote opdracht die in februari van dit jaar werd verworven. Ik ben zeer verheugd dat we 
met Barry Glick een nieuwe lid van de Raad van Commissarissen kunnen verwelkomen. Barry is Amerikaans 
en heeft een indrukwekkende staat van dienst in onze sector als executive bij onder andere Mapquest, 
Webraska, Navteq en ALK. Zijn kennis, ervaring en netwerk zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
onze plannen om in de Verenigde Staten verder te groeien.” 
 
Gang van zaken eerste halfjaar 2016 
In januari is de navigatiekaart van Canada afgerond. Daarmee is het upgrade en verrijkingsprogramma voor 
een kwalitatief hoogwaardige navigatiekaart van Noord-Amerika voltooid. AND heeft daarmee de dekking van 
haar navigatiekaarten verdubbeld. 
 
In februari heeft AND een belangrijke licentieovereenkomst voor het gebruik van digitale kaarten afgesloten met 
één van de grootste internetbedrijven van Europa. De licentieovereenkomst omvat wereldwijde kaartdekking. 
 
AND heeft in april een licentieovereenkomst afgesloten met CycloMedia. Dit stelt AND in staat haar technologie 
verder te ontwikkelen waarbij haar digitale kaarten door middel van door auto’s gegenereerde data worden 
verrijkt en onderhouden. In 2016 wordt een pilot project gestart. Deze stap vergroot AND’s groeiperspectieven 
in de automotive sector, die aan de vooravond staat van nieuwe technologie-gedreven ontwikkelingen en een 
belangrijke gebruiker is van digitale kaarten. 
 
Daarnaast is AND als lid toegetreden bij ADASIS, een platform voor autofabrikanten en kaartenmakers. Dit 
platform heeft als doel de interface tussen ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, ofwel geavanceerde 
hulpsystemen voor bestuurders) en bronnen voor kaartendata te standaardiseren. Onder de partners van 
ADASIS bevinden zich autofabrikanten als BMW, Daimler, FORD, Honda, Renault, Toyota, Volkswagen en 
Volvo naast kaartenmakers als HERE en TomTom. 
 
Eind juni 2016 heeft AND aangekondigd de Raad van Commissarissen uit te willen breiden naar drie personen. 
De in de kaarten-, en navigatiesector zeer ervaren Amerikaan Barry Glick is voorgedragen om de Raad van 
Commissarissen te versterken. Hiervoor wordt op 10 oktober aanstaande een Buitengewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders bijeen geroepen. Op de website van AND staan de uitnodigingen en de 
agenda voor deze bijeenkomst. 
 
Op operationeel gebied heeft AND in 2016 een aantal maatwerkopdrachten uitgevoerd. Samen met een 
onderdeel van de Nederlandse politie is een zogeheten tile server geleverd met daarop specifieke point of 
interests. Daarnaast heeft AND een aantal maatwerkprojecten opgestart, waaraan is gewerkt en waarvan 
sommige succesvol zijn afgerond. Voor deze maatwerkprojecten heeft AND volledige geheimhouding met 
betrekking tot opdrachtgever, inhoud en financiën geaccepteerd en kan daardoor geen verdere informatie 
hierover geven. 
 
Financiële positie 
De omzet is in het eerste halfjaar van 2016 meer dan verdrievoudigd van € 1,8 miljoen over de eerste helft van 
2015 naar € 6,1 miljoen. De in februari afgesloten licentieovereenkomst heeft een substantiële bijdrage 
geleverd aan de omzet over het eerste halfjaar. AND kent een hoge mate van afhankelijkheid van een beperkt 
aantal grote klanten en nieuw te acquireren opdrachten en de timing daarvan binnen het boekjaar, waardoor de 
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omzet gedurende een bepaalde periode in het boekjaar sterk kan fluctueren ten opzichte van dezelfde periode 
in het voorgaande boekjaar. 
 
De totale bedrijfskosten zijn gestegen van € 2,0 miljoen naar € 2,2 miljoen en daarmee als percentage van de 
omzet fors gedaald. 
 
In 2015 is fors geïnvesteerd in het upgrade en verrijkingsprogramma voor een kwalitatief hoogwaardige 
navigatie van Noord-Amerika. Dit programma is in januari 2016 afgerond waardoor de geactiveerde 
ontwikkelkosten zijn gedaald van € 0,9 miljoen naar € 0,3 miljoen. Per saldo bedroegen de netto bedrijfskosten 
€ 1,9 miljoen in de eerste zes maanden van 2016 ten opzichte van € 1,1 miljoen in dezelfde periode van 2015. 
 
De kaspositie is in het eerste halfjaar verder verstevigd. De netto kasstroom bedroeg € 3,2 miljoen positief 
waardoor het saldo van de liquide middelen is toegenomen tot € 7,7 miljoen per ultimo juni 2016. 
 
De solvabiliteit van AND is onverminderd sterk. Het eigen vermogen van € 20,7 miljoen bedraagt 93% 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 goede kansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog 
effectiever verbeteren en uitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waarde 
door haar kaarten en data als maatwerkdiensten aan te bieden. Onze plannen om in de Verenigde Staten via 
een eigen kantoor additionele groei te realiseren vormen een logische volgende stap in het succesvol verder 
uitvoeren van onze strategie. 
 
Vooruitzichten voor 2016 
De onderneming is positief ten aanzien van nieuwe mogelijkheden binnen de huidige snel veranderende 
technologische mogelijkheden en marktontwikkelingen, waaronder de automotive sector. Op basis van de 
reeds gerealiseerde omzet van € 6,1 miljoen over het eerste halfjaar verwacht AND voor 2016 minimaal een 
belangrijke omzetgroei ten opzichte van 2015 (€ 6,0 miljoen) te realiseren. 
 
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, 13 en 14 van het jaarverslag 
over 2015. 
 
Bestuursverklaring 
De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend: 
 het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, is 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. 

 
Capelle aan den IJssel, 18 augustus 2016 
 
H.F. van der Linde 
CEO 
 

2016 Financiële agenda 

10 oktober  Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

15 november Trading update 

 
Voor de in dit persbericht gehanteerde kwalificaties is gebruik gemaakt van de terminologie van de schaal van 
Mock. 
 
Dit persbericht bevat voorkennis (‘insider information’) in de zin van Artikel 7(1) van de EU-richtlijn betreffende 
marktmisbruik. 

 

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 H1 2016 H1 2015

Omzet 6,137           1,837           

Maps en sources (38)               (33)               

Personeelskosten (1,020)          (1,206)          

Aandelengerelateerde beloningen (232)             (44)               

Overige bedrijfskosten (442)             (345)             

Afschrijvingen immateriele vaste activa (417)             (308)             

Afschrijvingen materiele vaste activa (22)               (30)               

Totale bedrijfskosten (2,171)          (1,967)          

Geactiveerde ontwikkelkosten 250              915              

Netto bedrijfskosten (1,921)          (1,052)          

Bedrijfsresultaat 4,216           785              

Financiële baten en lasten 27                 (24)               

Resultaat voor belastingen 4,243           761              

Belastingen (1,067)          (55)               

Nettoresultaat 3,176           706              

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 0.85 0.19

Verwaterd nettoresultaat per aandeel 0.85 0.19
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Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

 

in duizenden euro's H1 2016 H1 2015

Nettoresultaat 3,176 706

Niet gerealiseerde resultaten

Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten (29) 49                 

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten (na winstbelasting) 3,147 755
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Geconsolideerde balans 

 
 

in duizenden euro's 30-Jun-16 31-Dec-15 30-Jun-15

Immateriële vaste activa 13,664 13,831 11,133

Materiële vaste activa 73 89 116

Latente belastingvordering 310 1,056 1,186

Totaal vaste activa 14,047 14,976 12,436

Handels- en overige vorderingen 472 736 293

Liquide middelen 7,706 4,542 2,375

Totaal vlottende activa 8,178 5,278 2,668

Totaal activa 22,225 20,254 15,104

Eigen vermogen 20,699 18,111         13,742

Langlopende verplichtingen 291 291              324

Kortlopende schulden 1,235 1,852 1,038

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 22,225 20,254 15,104
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen 

 

in duizenden euro's

Geplaatst 

kapitaal

Agio 

reserve

Wettelijke 

reserves

Overige 

reserves Totaal

Stand per 1 januari 2015 2,795           36,227         6,906           (32,941)       12,987         

Totaal gerealiseerde en niet 

gerealiseerde resultaten 49                 706 755

Toevoeging wettelijke reserve 738              (738)             -                    

Stand per 30 juni 2015 2,795           36,227         7,693           (32,973)       13,742         

Stand per 1 januari 2016 2,795           36,227         10,387         (31,298)       18,111         

Totaal gerealiseerde en niet 

gerealiseerde resultaten (29)               3,176           3,147

Onttrekking wettelijke reserve (7)                  7                   -               

Uitgekeerd dividend (559)             (559)             

Stand per 30 juni 2016 2,795           35,668         10,351         (28,115)       20,699         
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 

in duizenden euro's H1 2016 H1 2015

Bedrijfsresultaat 4,216           785              

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiele vaste activa 22                 30                 

Afschrijvingen immateriele vaste activa 417              308              

Financieringsbaten/(lasten) 27                 (24)               

Mutaties in werkkapitaal en voorzieningen (663)             (1,578)          

Kasstroom uit operationele activiteiten 4,019           (479)             

Betaalde winstbelastingen (10)               (11)               

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 4,009           (490)             

Investeringen in immateriële vaste activa (250)             (989)             

Investeringen in materiële vaste activa (6)                  (12)               

Kasstrooom uit investeringsactiviteiten (256)             (1,001)          

Uitgekeerd dividend (559)             -                    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (559)             -                    

Mutatie 3,193           (1,491)          

Beginsaldo liquide middelen 4,542           3,817

7,735           2,326

Wisselkoerswijzigingen in vreemde valuta (29)               49                 

Eindsaldo liquide middelen 7,706           2,375  
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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 
2015.  
 
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 
2015. De eind 2015 gehanteerde schattingen met betrekking tot de impairment test op de database en 
gewaardeerde compensabele verliezen zijn in het eerste halfjaar van 2016 gehandhaafd.  
 
Omzet 
De omzet is in het eerste halfjaar van 2016 meer dan verdrievoudigd van € 1.837.000 naar € 6.137.000 miljoen. 
De in februari afgesloten licentieovereenkomst heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de omzet over het 
eerste halfjaar. 
 
Ontwikkelkosten 
In 2015 is fors geïnvesteerd in het upgrade en verrijkingsprogramma voor een kwalitatief hoogwaardige 
navigatie van Noord-Amerika. Dit programma is in januari 2016 afgerond waardoor de geactiveerde 
ontwikkelkosten zijn gedaald van € 915.000 naar € 250.000. 
 
Aandelen gerelateerde beloningen 
De last uit hoofde van aandelengerelateerde beloningen bedraagt € 232.000 (1e helft 2015: € 44.000).  
 
Belastingen 
De belastinglast over de eerste helft van 2016 bedraagt € 1.067.000 (1e helft 2015: € 55.000).  
 
Voorwaardelijke verplichtingen 
De verschuldigde bedragen uit hoofde van huur en operationele huurverplichtingen vervallen per 30 juni 2016 
als volgt: 

< 1 jaar € 180.000 

1 – 5 jaar € 318.000 

Voor nadere details over de voorwaardelijke verplichtingen wordt verwezen naar onderdeel 6.42 op pagina 41 
van de jaarrekening 2015. 
 
Verbonden partijen 
Voor de definitie van verbonden partijen wordt verwezen naar onderdeel 6.43 op pagina 42 van de jaarrekening 
2015. In het eerste halfjaar hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan.  


