Halfjaarbericht 2011

HALFJAARVERSLAG

Omzet en resultaat Batenburg Beheer nemen toe






De omzet is 9% hoger en het bedrijfsresultaat neemt met 51% toe ten opzichte van 2010. Op basis
van de voortgezette activiteiten is de omzet 10% en het bedrijfsresultaat 6% hoger dan in 2010.
In de Industrie is er voor de installatiebedrijven en handelsondernemingen sprake van een
positief beeld, maar vlakt de groei in het tweede kwartaal van 2011 wel af.
In de Utiliteitsbouw zijn de marktomstandigheden nog steeds moeizaam en liggen er stevige
uitdagingen voor de installatiebedrijven op het gebied van prijsvorming en bezetting.
In 2011 heeft Batenburg Beheer te maken met incidentele kosten zoals de introductie van een
nieuwe huisstijl en in het kader van het 100-jarig bestaan.
Op 8 november a.s. zal tijdens een te houden Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders een vierde commissaris worden voorgedragen voor benoeming in de Raad van
Commissarissen.
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2,0

1,3

5,3
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4,7

exclusief beëindigde activiteiten IJsselmuiden

Gang van zaken
De omzet van Batenburg Beheer in de eerste helft van 2011 bedraagt EUR 75,7 miljoen en is 9% hoger
dan in de vergelijkbare periode in 2010 (EUR 69,3 miljoen). Het bedrijfsresultaat is 51% hoger en
bedraagt EUR 2,7 miljoen (2010 EUR 1,8 miljoen). In 2010 werden omzet en het bedrijfsresultaat nog
beïnvloed door de in april 2010 beëindigde deelneming IJsselmuiden. Op basis van de voortgezette
activiteiten neemt de omzet met 10% en het bedrijfsresultaat met 6% toe.
De financiële baten zijn in 2011 nog enigszins hoger dan in de vergelijkbare periode in 2010. Door de
extra uitkering van het jubileumdividend in mei van dit jaar en gerealiseerde acquisities zal dit effect
zich niet voortzetten in de tweede helft van 2011.
De nettowinst bedraagt EUR 2,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2011. Dit is 55% hoger dan de
nettowinst van EUR 1,3 miljoen in de eerste helft van 2010. Op basis van de voortgezette activiteiten
neemt de nettowinst met 1% toe. De winst per aandeel in het eerste halfjaar van 2011 bedraagt EUR
0,84 (2010: EUR 0,54; 2010 voortgezet: EUR 0,83).
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Segment Installatietechniek
De omzet van de Installatiegroep is gestegen van EUR 44,3 miljoen in 2010 tot EUR 47,9 miljoen in het
eerste halfjaar van 2011. Dit is een toename van 8%. Op basis van de voortgezette activiteiten bedraagt
de stijging 10%. Deze groei in het eerste halfjaar is hoofdzakelijk autonome groei gezien het tijdstip en
de omvang van de relatief kleine acquisities van Telicty en Datell in respectievelijke maart en mei 2011.
In de installatiesector staan, met name in de utiliteitsbouw, de prijzen zwaar onder druk en is er sprake
van hevige concurrentie bij de verwerving van projecten. Veel aandacht gaat uit naar efficiënte
uitvoering van de opdrachten en beheersing van de kosten. Per 1 april jl. is het onderdeel van
werkmaatschappij Koldijk uit Zwolle, dat zich richt op de industriële automatisering, samengevoegd met
werkmaatschappij Beenen uit Heerenveen. Samen met het begin mei 2011 overgenomen Datell is
Beenen nu een nog sterkere speler in dit marktsegment. Bij Koldijk wordt gewerkt aan de
herpositionering als totaalinstallateur in de utiliteitsbouw.
Het bedrijfsresultaat van de Installatiegroep bedraagt 1,7% van de omzet ten opzichte van -0,7% in de
eerste helft van 2010. Op basis van de voortgezette activiteiten is het bedrijfsresultaat gestegen van
1,1% naar 1,7%. De overige bedrijfskosten zijn hoger dan in 2010. Reiskosten nemen toe door grotere
afstanden naar de projecten, verkoopkosten zijn hoger door meer commerciële inspanningen en de
automatiseringskosten die verband houden met het ERP-platform zijn eveneens toegenomen.
De werkvoorraad van de installatiebedrijven is belangrijk hoger dan bij aanvang van het jaar en gering
lager dan de stand per 30 juni 2010. Door de hevige concurrentie is de kwaliteit van de werkvoorraad
wel afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Segment Technische Handel
De omzet van de Handelsgroep is met 11% toegenomen van EUR 25,0 miljoen in 2010 tot EUR 27,8
miljoen in de eerste helft van 2011. Vrijwel alle handelsondernemingen hebben de omzet zien
toenemen in het eerste halfjaar. Bij één onderneming was dat niet het geval, met name doordat het
omzetaandeel gericht op de bouw- en installatiemarkt in 2011 is afgenomen.
De procentuele brutomarge is fractioneel lager dan in 2010 door opwaartse prijsdruk op de ingekochte
producten en materialen. Mede hierdoor is het bedrijfsresultaat in een percentage van de omzet in de
eerste helft van 2011 van 9,4% iets lager dan in het voorgaande jaar (2010: 10,0%). De orderportefeuille
is licht hoger dan bij aanvang van het jaar en dan de stand per 30 juni 2010. In het tweede kwartaal van
2011 vlakt de groei van de opdrachtontvangst af.

Financiering
Het saldo van de liquide middelen is in het eerste halfjaar van 2011 afgenomen door de
dividenduitkering van EUR 8,4 miljoen over het boekjaar 2010, waarin is opgenomen EUR 6 miljoen aan
jubileumdividend. In het werkkapitaal is vooral in de omvang van de voorraden een stijging te zien om
de leverbetrouwbaarheid naar opdrachtgevers op peil te kunnen houden. De financiering van het
onderhanden werk is verbeterd. De solide vermogenspositie geeft de mogelijkheid de groep te
versterken met acquisities. In juli 2011 zijn Dekker van Geest Installaties en Micropower met in totaal
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een omzet op jaarbasis van ca. EUR 12 miljoen overgenomen, waardoor het saldo van liquide middelen
na de balansdatum van 30 juni verder is afgenomen.

Vooruitzichten
De verwachtingen voor de rest van 2011 blijven een gemengd beeld geven. De omzet naar de industrie
zal zich positief blijven ontwikkelen, maar de sterke groei zoals die zich in de tweede helft van 2010
manifesteerde zal zich niet voordoen. Nog ongewis is wat de gevolgen van de actuele financiële crisis op
de groei van de wereldeconomie zullen zijn. De Nederlandse industrie, die sterk exportgericht is, is
hiervoor ook in het verleden gevoelig gebleken. In de Tuinbouw is de investeringsbereidheid gedaald als
gevolg van de problemen met de EHEC-bacterie eerder dit jaar. De verwachtingen voor de bouw- en
installatiemarkt blijven, ook door verder afnemende overheidsinvesteringen, somber en er worden nog
weinig tekenen van mogelijk herstel gezien. Dit betekent dat de prijsdruk hoog zal blijven. De
infrastructuurmarkt blijft qua werkaanbod relatief stabiel, maar kent door het aanbestedingskarakter
eveneens prijsdruk.
De aandacht blijft intern uitgaan naar hogere efficiency, sterkere positionering en autonome en externe
groei. In 2011 heeft Batenburg Beheer te maken met incidentele kosten zoals de introductie van een
nieuwe huisstijl en in het kader van het 100-jarig bestaan.
In 2010 kende Batenburg Beheer een zeer goed vierde kwartaal. Het aanhoudende sombere beeld in de
Utiliteitsbouw is sterk bepalend voor onze vooruitzichten voor het tweede halfjaar. Op basis van de
actuele inzichten verwachten wij dat de nettowinst over 2011 circa EUR 5 miljoen zal bedragen (2010:
EUR 4,7 miljoen; 2010 voortgezet: EUR 5,7 miljoen).

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei jl. heeft de vergadering met ruime
meerderheid een voorstel aangenomen om de Raad van Commissarissen te verzoeken, in overleg met
de houders van prioriteitsaandelen (de Prioriteit), te besluiten tot uitbreiding van de Raad van
Commissarissen met een persoon, waardoor het aantal commissarissen vastgesteld wordt op vier. Dit
voorstel had tot doel de benoeming van een commissaris uit de kring van grootaandeelhouder VP
Exploitatie N.V. mogelijk te maken.
De Raad van Commissarissen heeft het verzoek tot uitbreiding overgenomen en is voornemens om de
heer A.R. van Puijenbroek, afkomstig uit de kring van VP Exploitatie N.V., voor te dragen voor
benoeming in de aldus ontstane vacature tijdens een nog officieel te convoceren Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op 8 november a.s.

Rotterdam, 23 augustus 2011
Directie Batenburg Beheer N.V.
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Geconsolideerde Balans
in € 1.000
30 juni 2011

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Te vorderen van opdrachtgevers
Vennootschapsbelasting
Overige vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Reserves

Langlopende verplichtingen
Personeelsbeloningen
Latente belastingverplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Kortlopend deel langlopende verplichtingen
Verplichtingen aan opdrachtgevers
Leveranciers
Belastingen en sociale premies
Overige kortlopende verplichtingen

Totaal passiva

31 december 2010

12.684
13.028
25.712

11.907
12.340
24.247

12.768
12.323
25.091

12.824
23.234
6.435
2.377
6.958
51.828

10.432
22.766
3.841
1.833
1.274
9.826
49.972

11.630
22.562
2.647
921
1.841
14.523
54.124

77.540

74.219

79.215

30 juni 2011

Passiva

30 juni 2010

30 juni 2010

31 december 2010

963
41.274
42.237

963
44.258
45.221

963
47.696
48.659

667
816
1.483

595
684
1.279

668
846
1.514

1.222
8.768
9.549
4.583
9.698
33.820

1.261
5.420
8.717
4.488
7.833
27.719

1.009
4.490
8.750
4.146
10.647
29.042

77.540

74.219

79.215
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in € 1.000
1e halfjaar
2011

1e halfjaar
2010

75.724

69.267

68.534

32.137
6.351
19.887
4.146
1.070
9.478
73.069

28.261
5.377
19.899
4.074
1.137
8.307
67.055

28.082
5.290
19.445
3.978
1.127
8.096
66.018

Bijzonder resultaat deelneming

2.655
-

2.212
-454

2.516
-

Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financieel resultaat

2.655
125

1.758
102

2.516
129

Resultaat voor belastingen
Belastingen resultaat

2.780
754

1.860
555

2.645
639

Resultaat na belastingen

2.026

1.305

2.006

0,84

0,54

0,83

Netto-omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen
en verkochte handelsgoederen
Kosten van uitbesteed werk
Salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfslasten

Winst per aandeel (in euro)*

1e halfjaar 2010
voortgezet

*) winst per aandeel (totaal en voortgezet) is gelijk aan de verwaterde winst per aandeel

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
in € 1.000

Gerealiseerde resultaten
Resultaat na belastingen
Niet-gerealiseerde resultaten
Koersverschillen omrekening buitenlandse
deelnemingen
Totaalresultaat toe te rekenen aan
aandeelhouders Batenburg Beheer N.V.

1e halfjaar
2011

1e halfjaar
2010

2.026

1.305

2.006

-19

-51

-51

2.007

1.254

1.955

Batenburg Beheer N.V. – Halfjaarbericht 2011

1e halfjaar 2010
voortgezet

Pagina | 5

HALFJAARREKENING

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
in € 1.000
2011
Liquide middelen 1 januari

2010

14.523

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

2.773
1.8078.4497.484-

Liquide middelen mutatie deelnemingen

81-

Liquide middelen 30 juni

16.135
3.2237672.4596.449140

6.958

9.826

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
in € 1.000
Geplaatst
kapitaal

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2010

Stand per 1 januari 2010

963

42.352

3.060

46.375

Winstbestemming 2009
Uitgekeerd dividend
Overige
Resultaat eerste halfjaar 2010

-

Stand per 30 juni 2010

963

44.258

Geplaatst
Kapitaal

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2011

Stand per 1 januari 2011

963

43.017

4.679

48.659

Winstbestemming 2010
Uitgekeerd dividend
Overige
Resultaat eerste halfjaar 2011

-

Stand per 30 juni 2011

963

3.060
2.408511.305

4.679
8.429192.026
41.274
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Toelichting op de halfjaarrekening 2011
Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Batenburg Beheer N.V. is gevestigd te Rotterdam, Nederland en is een technisch dienstverlener op het
gebied van installatietechniek en technische handel. De geconsolideerde halfjaarrekening 2011 omvat
de periode 1 januari tot en met 30 juni 2011 van de vennootschap en haar dochterondernemingen. De
vergelijkende cijfers omvatten dezelfde periode in 2010.
Het halfjaarbericht 2011 van Batenburg Beheer N.V. is opgesteld in overeenstemming met IAS 34
(Interim Financial Reporting). Het bevat niet alle informatie die vereist is voor de jaarrekening en dient
in combinatie te worden gelezen met de jaarrekening van Batenburg Beheer N.V. per 31 december
2010, die conform IFRS is samengesteld. Op grond van wijzigingen en nieuwe IFRS-standaarden zijn per
30 juni 2011 geen veranderingen in de verslaggeving aangebracht.
Het halfjaarbericht 2011 van Batenburg Beheer N.V. is op 22 augustus 2011 goedgekeurd voor
publicatie door de Raad van Commissarissen en de Directie.
Alle bedragen worden gepresenteerd in euro’s en zijn afgerond naar duizendtallen, tenzij anders
vermeld.

Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers
Voorraden
Handelsgoederen
Grond- en hulpstoffen
Voorziening incourante voorraden
Totaal

30 juni 2011
13.892
2.244
3.31212.824

30 juni 2010
12.249
1.829
3.64610.432

31 december 2010
13.119
2.017
3.50611.630

Handelsvorderingen
Vorderingen jonger dan 3 maanden
Vorderingen ouder dan 3 maanden
Voorziening voor oninbaarheid
Totaal

30 juni 2011
22.690
1.437
89323.234

30 juni 2010
21.969
1.714
91722.766

31 december 2010
22.095
1.092
62522.562

30 juni 2011

30 juni 2010

31 december 2010

27.595
29.928
2.3338.768
6.435

29.820
31.399
1.5795.420
3.841

24.327
26.170
1.8434.490
2.647

Onderhanden projecten in
opdracht van derden
Totaal ultimo periode gemaakte
kosten en opgenomen resultaten
Gedeclareerde termijnen
Onderhanden projecten ultimo
Aan opdrachtgevers verschuldigd
Door opdrachtgevers verschuldigd
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Acquisities
Groepsmaatschappij Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V. uit Zwolle heeft in maart 2011 de
activiteiten van Telicty B.V. uit Haarlem overgenomen. Telicty biedt met een vijftal medewerkers
hoogwaardige oplossingen voor telefonie- en datanetwerken in kantooromgevingen.
Groepsmaatschappij Beenen B.V. uit Heerenveen heeft op 2 mei 2011 alle aandelen van Datell
overgenomen. Datell levert MES (Manufacturing Execution Systems) en logistieke software aan
opdrachtgevers in onder meer de mengvoeder- en voedingsmiddelenindustrie. Datell is gevestigd in
Meppel en heeft 10 medewerkers.
Beide overgenomen activiteiten zijn toegevoegd aan het segment Installatie.
Immateriële vaste activa
Boekwaarde 1 januari
Afschrijvingen
Investeringen
Boekwaarde ultimo periode

30 juni 2011
12.323
15720
13.028

30 juni 2010
12.354
1412.340

31 december 2010
12.354
3112.323

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Halverwege 2011 zijn de niet in de balans opgenomen verplichtingen grotendeels vergelijkbaar met de
positie zoals beschreven in het jaarverslag 2010.
Er vindt nog overleg plaats met de curator over de afwikkeling van het faillissement van IJsselmuiden.
Dit betreft met name de omvang van de boedel en het verschil van inzicht over een aflossing in rekening
courant ter grootte van € 350.000.
Inzake de Claim nieuwbouwplannen heeft de rechtbank te Rotterdam een tussenvonnis gewezen
waarbij de eis tot toekenning van het “positieve contractsbelang” aan de tegenpartij is afgewezen. De
vraag ligt nu voor welke kosten de tegenpartij heeft gemaakt door te onderhandelen met één van de
groepsmaatschappijen van Batenburg Beheer.
Na balansdatum van 30 juni 2011 heeft groepsmaatschappij Beenen B.V. opdracht gekregen van
Waternet voor de elektrotechnische werkzaamheden voor de renovatie van RWZI Horstermeer. De
totale opdracht van ruim € 12 miljoen is gegund aan de combinatie van GMB, EWW en Beenen en het
project loopt door tot in 2014. Voor de uitvoering van dit project is een vennootschap onder firma
opgericht. Het aandeel van Beenen in de opdracht bedraagt ca. € 3 miljoen.
Dividend
Op 31 mei 2011 is een bedrag van EUR 8,4 miljoen aan dividend (EUR 1,00 gewoon dividend en EUR
2,50 jubileumdividend per gewoon aandeel Batenburg Beheer N.V.) uitgekeerd aan aandeelhouders.
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Gesegmenteerde informatie
x € 1.000
Installatie

Handel

Totaal
operationeel

Overig*)

Totaal

30 juni 2011
Netto-omzet
Bedrijfsresultaat
Activa
Verplichtingen
Investeringen
Afschrijvingen

47.918
753
37.506
23.913
1.354
424

27.806
2.602
26.930
8.119
290
260

75.724
3.355
64.436
32.032
1.644
684

70013.104
3.271
181
385

75.724
2.655
77.540
35.303
1.825
1.069

30 juni 2010
Netto-omzet
Bedrijfsresultaat
Activa
Verplichtingen
Investeringen
Afschrijvingen

44.242
27325.746
19.925
470
479

25.025
2.496
23.693
7.337
109
258

69.267
2.223
49.439
27.262
579
737

46524.780
1.736
242
400

69.267
1.758
74.219
28.998
821
1.137

31 december 2010
Netto-omzet
Bedrijfsresultaat
Activa
Verplichtingen
Investeringen
Afschrijvingen

92.525
1.839
34.564
19.664
1.861
947

142.800
7.169
60.099
27.815
2.347
1.440

411
87919.116
2.741
514
800

143.211
6.290
79.215
30.556
2.861
2.240

50.275
5.330
25.535
8.151
486
493

*) de kolom Overig betreft activiteiten gericht op groepsbeheer

In het segment Installatie zijn in het overzicht per 30 juni 2010 de gegevens van de beëindigde
activiteiten van IJsselmuiden B.V. begrepen. Tot het moment van beëindiging van de activiteiten medio
april 2010 bedroeg de netto-omzet van dit onderdeel € 733. Het bedrijfsresultaat (EBIT) inclusief het
resultaat van de beëindiging bedroeg € 758 negatief. Tot medio april 2010 bedroegen de investeringen
nihil en de afschrijvingen € 10.
Transacties met verbonden partijen
Er waren geen belangrijke transacties met verbonden partijen in het eerste halfjaar van 2011.

Risico’s
Conform de Transparantierichtlijn bevestigt Batenburg Beheer dat de fundamentele risico's waarmee de
onderneming geconfronteerd wordt, ongewijzigd zijn ten opzichte van de risico’s zoals beschreven in
het jaarverslag 2010 van Batenburg Beheer. De geïdentificeerde risico’s worden op regelmatige basis
getoetst en geëvalueerd. Het nog te behalen resultaat in de resterende maanden in 2011 zal
grotendeels afhangen van de ontwikkelingen in de industrie en de utiliteitsbouw, de verdere beheersing
van de operationele risico’s en een stringent werkkapitaal- en kostenbeheer.
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Seizoensinvloeden
Doorgaans wordt bij de installatieactiviteiten een groter deel van de resultaten in de tweede helft van
het jaar gerealiseerd. Bij het handelssegment is normaal gesproken sprake van een meer gelijkmatige
ontwikkeling van de resultaten over het boekjaar.

Schattingsonzekerheden
De wijze van toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte belangrijkste
schattingswijzen zijn identiek aan de wijzen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde
jaarrekening over het boekjaar 2010.

Gebeurtenissen na balansdatum
Op 14 juli 2011 heeft Batenburg Beheer alle aandelen verworven van Dekker van Geest Installaties B.V.
uit Monster. Dekker van Geest is een middelgrote werktuigbouwkundige installateur met € 11 miljoen
omzet op jaarbasis die voornamelijk actief is in het Westland en de regio Haaglanden. Het bedrijf is
gevestigd in Monster en heeft ca. 60 medewerkers. Dekker van Geest is toegevoegd aan het segment
Installatie.
Groepsmaatschappij HPR Techniek B.V. uit Rotterdam heeft op 14 juli 2011 alle aandelen verworven
van Micropower B.V uit Breda. Micropower is distributeur en leverancier van onder andere industriële
computers, analoge en digitale I/O kaarten, embedded systemen, single board computers en panel pc’s.
Met een vijftal medewerkers wordt een omzet van ruim EUR 1 miljoen op jaarbasis gerealiseerd.
Micropower is toegevoegd aan het segment Handel.

Accountantscontrole
Op dit halfjaarbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Bestuursverklaring
De directie verklaart naar beste weten:
 dat de Halfjaarrekening 2011, zoals opgenomen op de pagina’s 4 tot en met 10 van dit
Halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de
winst van Batenburg Beheer N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen
ondernemingen;
 dat het Halfjaarverslag 2011, zoals opgenomen op de pagina’s 1 tot en met 3 van dit
Halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van
zaken gedurende de eerste helft van het boekjaar van Batenburg Beheer N.V. en de gezamenlijk
in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

Rotterdam, 23 augustus 2011
Directie Batenburg Beheer N.V.
P.C. van der Linden (president-directeur)
E.M. Bosma (directeur)
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BEDRIJFSPROFIEL

Bedrijfsprofiel Batenburg Beheer N.V.
Batenburg Beheer is een technisch dienstverlener op het gebied van installatietechniek en technische
handel. De bedrijven zijn actief in de markten utiliteitsbouw, industrie en infrastructuur. De Batenburg
Groep bestaat thans uit acht installatiebedrijven en vijf handelsondernemingen, hoofdzakelijk gevestigd
in Nederland en België, met in totaal circa 1.000 medewerkers.
In 2010 werd een omzet behaald van EUR 143 miljoen met een nettowinst van EUR 4,7 miljoen. De
aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V.

Financiële agenda
De trading update voor derde kwartaal 2011 verschijnt op 17 november 2011 (nabeurs).

Batenburg Beheer N.V.
Postbus 9441
3007 AK Rotterdam
Tel. 010-2928080
E: info@batenburg.nl
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