Halfjaarbericht
2012

Halfjaarverslag
Batenburg Techniek verwacht minimaal EUR 2,5 miljoen nettowinst in 2012 na
een moeizaam eerste halfjaar.
•
•
•
•
•

In het eerste halfjaar is de omzet met 3% toegenomen ten opzichte van de eerste helft
van 2011. Autonoom is echter sprake van een daling van de omzet met 6%.
De nettowinst blijft fors achter bij het halfjaarresultaat van 2011.
In de Utiliteitsbouw zijn de marktomstandigheden moeizaam en uitdagend. Prijzen
staan onder druk en de bezetting is onvoldoende geweest in de eerste helft van 2012.
In de Industrie is er voor de installatiebedrijven en handelsondernemingen sprake
van een positiever beeld en verloopt de ontwikkeling naar verwachting.
De orderpositie van de Batenburg-bedrijven is tegen het einde van het eerste halfjaar
aanzienlijk verbeterd, waardoor de verwachtingen over de tweede helft van 2012
positiever zijn gestemd.
x EUR 1 miljoen

Omzet
Installatie
Handel
Overig

30 juni
2012

30 juni
2011

78,0
50,9
27,1
-

75,7
47,9
27,8
-

Mutatie 31 december
(%)
2011
3%
6%
-3%

149,2
95,4
53,8
-

Bedrijfsresultaat
Installatie
Handel
Overig

0,6
1,12,1
0,4-

2,7
0,8
2,6
0,7-

-77%

3,6
0,6
4,4
1,4-

Nettowinst

0,4

2,0

-80%

3,0

Gang van zaken
De omzet van Batenburg Techniek bedraagt EUR 78,0 miljoen in de eerste helft van 2012 en is
3% hoger dan in de vergelijkbare periode in 2011 (EUR 75,7 miljoen). Gecorrigeerd voor
acquisities in de tweede helft van 2011 en begin 2012 is de omzet autonoom echter met 6%
gedaald. De personeelskosten zijn in verhouding tot de omzetontwikkeling duidelijk hoger door
overnames en zijn daarnaast licht gestegen door CAO-matige aanpassingen. De overige
bedrijfskosten liggen op een vergelijkbaar niveau als in het voorgaande jaar en zijn per
medewerker duidelijk lager.
Per saldo is het bedrijfsresultaat 77% lager en bedraagt EUR 0,6 miljoen (2011: EUR 2,7
miljoen). In 2011 was nog sprake van een zeer positieve gang van zaken bij aanvang van het
jaar tot aan de zomerperiode. In 2012 is hiervan geen sprake geweest. Vooral in de
utiliteitsbouw was het werkaanbod te laag en stond de prijsvorming onder druk. De bezetting
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was hierdoor veelal onvoldoende en de productiviteit te laag, waardoor de doorlopende vaste
kosten onvoldoende gedekt zijn.
De nettowinst bedraagt EUR 0,4 miljoen (2011: EUR 2,0 miljoen). Door de afgenomen liquide
middelen zijn er per saldo financieringslasten geweest in de eerste 6 maanden van dit jaar. Ook
de belastingdruk is hoger dan vorig jaar als gevolg van een relatief groter aandeel van de
fiscaal niet-aftrekbare kosten in het resultaat voor belasting. De winst per aandeel in het eerste
halfjaar van 2012 bedraagt EUR 0,17 (2011: EUR 0,84).

Segment Installatietechniek
De voor de Installatiegroep belangrijke afzetmarkt Utiliteitsbouw heeft het moeilijk door een
hoge leegstand in de kantorenmarkt en een lager werkaanbod als gevolg van de recessie. Er is
hierdoor sprake van stevige prijsdruk en een te kleine en fluctuerende opdrachtenstroom. Dit
heeft geleid tot een te laag aantal productieve en factureerbare uren waardoor de vaste kosten
in het eerste halfjaar onvoldoende zijn gedekt. De vaste opdrachtenstroom uit service- en
onderhoudswerkzaamheden is daarbij onvoldoende om deze fluctuaties op te vangen.
Vanaf juni 2012 zien we de bezetting en productiviteit bij de utiliteitsbouwgerichte bedrijven
verbeteren en zijn veel opdrachten verkregen die nog voor een groot deel in 2012 opgeleverd
moeten worden. Bij lage marges is goede projectbeheersing een belangrijke bepalende factor
voor het beoogde herstel bij deze bedrijven. Met de in september 2012 te starten interne
Batenburg Academy wordt in eerste instantie beoogd de kennis en kwaliteit van bij de
uitvoering van projecten betrokken medewerkers verder te verhogen.
De op de industrie gerichte installatiebedrijven zijn in de eerste helft van 2012 wel goed bezet
geweest en de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn eveneens positief. Hier is
veel vaker sprake van een preferred supplier positie, hoewel ook in deze markt opdrachten uit
aanbestedingen worden verworven. De markttrend in de Infrastructuur is dalend, vooral door
minder investeringen vanuit overheidszijde. Hiervan wordt nog geen hinder ondervonden,
omdat op het gebied van waterinfrastructuur voldoende werken in opdracht zijn verkregen.
Per saldo heeft de Installatiegroep een 6% hogere omzet behaald van EUR 50,9 miljoen (2011:
EUR 47,9 miljoen) De gerealiseerde omzet is autonoom echter 7% lager dan in het eerste
halfjaar van 2011 door de achterblijvende ontwikkeling in de utiliteitsbouw.
Het eerste halfjaar is door de installatiebedrijven met verlies afgesloten. Het bedrijfsresultaat
bedraagt EUR 1,1 miljoen negatief ten opzichte van EUR 0,8 positief in het voorgaande eerste
halfjaar. Op onderdelen zijn in 2012 diverse maatregelen genomen gericht op verbetering van
de uitgangspositie voor de tweede helft van het jaar. Hiermee zijn EUR 0,4 miljoen kosten
gemoeid. De werkvoorraad van de totale Installatiegroep is ultimo juni 2012 sterk toegenomen
ten opzichte van het niveau aan het begin van 2012.

Segment Technische Handel
In de Handelsgroep is de omzet van EUR 27,1 miljoen 3% lager dan in het goede eerste
halfjaar 2011 (EUR 27,8 miljoen). Autonoom bedraagt de afname van de omzet 5%. De
brutomarge is redelijk op peil gebleven, maar er is door enige veroudering in het eerste halfjaar
wel toegevoegd aan de voorziening voor incourante voorraden. Salarissen zijn mede door
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CAO-aanpassingen toegenomen terwijl overige bedrijfskosten zich onder het niveau van vorig
jaar bevinden. Per saldo is het bedrijfsresultaat van EUR 2,1 miljoen van de Handelsgroep
lager uitgekomen dan vorig jaar (2011: EUR 2,6 miljoen).
De orderpositie van de handelsondernemingen is ultimo het eerste halfjaar licht hoger dan bij
aanvang van 2012. In de industrie toont de vraag naar producten af en toe wat aarzeling, maar
loopt wel redelijk door. In de energie-infrastructuur wordt nog volop geïnvesteerd in de
energienetwerken en energievoorzieningen.

Financiering
Het saldo van de liquide middelen is in het eerste halfjaar van 2012 afgenomen door de
dividenduitkering van EUR 2,4 miljoen over het boekjaar 2011 en acquisities begin 2012 (EUR
1,1 miljoen). In het werkkapitaal loopt de voorfinanciering op het onderhanden werk terug en is
de omlooptijd van de voorraad hoger. Door de lagere operationele kasstroom in het eerste
halfjaar is het saldo liquide middelen EUR 3,8 miljoen negatief per 30 juni 2012.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na afsluiting van het eerste halfjaar is voorts een order van circa EUR 5 miljoen ontvangen door
handelsonderneming Seher voor leveringen ten behoeve van de energie-infrastructuur op de
Maasvlakte 2. Het zwaartepunt van deze leveringen ligt in 2013.

Vooruitzichten
De utiliteitsbouwgerichte installatiebedrijven zijn voor de komende maanden beter bezet dan in
de eerste helft van dit jaar. Met een betere bezetting en goede projectbeheersing kan het
resultaat zich in de komende maanden herstellen bij deze onderdelen. Wij verwachten dat de
winstontwikkeling bij de industriegerichte installatiebedrijven en handelsondernemingen zich op
positieve wijze zal blijven ontwikkelen. Met de huidige inzichten wordt verwacht dat het
nettoresultaat over heel 2012 uitkomt tussen EUR 2,5 en EUR 3,0 miljoen (2011: EUR 3,0
miljoen).

Overige zaken
Namens de Raad van Commissarissen delen wij mee dat in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 2013 de heren Sluiter en Wirken aftredend zijn als lid van de Raad van
Commissarissen. Beide heren hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming.
Rotterdam, 29 augustus 2012
Directie Batenburg Techniek N.V.
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Halfjaarrekening
Verkorte geconsolideerde balans
in € 1.000
30 juni 2012

30 juni 2011

31 december 2011

Activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Totaal vaste activa

13.154
16.796
29.950

12.684
13.028
25.712

13.176
15.740
28.916

Voorraden
Te vorderen van opdrachtgevers
Handels- en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

13.279
7.255
28.778
1.202
50.514

12.824
6.435
25.611
6.958
51.828

13.096
4.877
28.852
2.609
49.434

Totaal activa

80.464

77.540

78.350

30 juni 2012
Passiva
Eigen vermogen

30 juni 2011

31 december 2011

41.241

42.237

43.241

Verplichtingen
Personeelsbeloningen
Latente belastingverplichtingen
Totaal langlopende verplichtingen

635
812
1.447

667
816
1.483

703
801
1.504

Rentedragende verplichtingen
Verplichtingen aan opdrachtgevers
Leveranciers en overige verplichtingen
Voorzieningen
Totaal kortlopende verplichtingen

5.015
6.745
24.897
1.119
37.776

8.768
23.830
1.222
33.820

5.857
26.616
1.132
33.605

Totaal passiva

80.464

77.540

78.350
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Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
in € 1.000
1e halfjaar 2012

1e halfjaar 2011

78.007

75.724

Opbrengsten
Grond- en hulpstoffen en handelsgoederen
Uitbesteed werk
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige bedrijfskosten
Totaal bedrijfslasten

32.933
6.596
27.157
1.294
9.423

32.137
6.351
24.033
1.070
9.478
77.403

73.069

604
-45

2.655
125

559
-156

2.780
-754

403

2.026

0,17

0,84

1e halfjaar 2012

1e halfjaar 2011

403

2.026

Niet-gerealiseerde resultaten
Koersverschillen omrekening buitenlandse deelnemingen

5

-19

Totaalresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

408

2.007

Bedrijfsresultaat (EBIT)
Financieringslasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen resultaat
Resultaat na belastingen
Winst per aandeel (in €)*
*) de w inst per aandeel is gelijk aan de verw aterde w inst per aandeel

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
in € 1.000

Gerealiseerde resultaten
Resultaat na belastingen toe te rekenen aan
aandeelhouders Batenburg Techniek N.V.
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Verkort kasstroomoverzicht
in € 1.000
30 juni 2012
Kasstromen uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
- aanpassing voor afschrijvingen
- overige aanpassingen
- mutatie werkkapitaal en voorzieningen

30 juni 2011

604

2.655

1.303
6063.049-

1.182
355
1.4191.748-

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Verwerving dochterondernemingen
Investering in materiële vaste activa
Desinvestering van materiële vaste activa

1.01896212-

2.773

7351.09118
1.992-

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Dividend vorig boekjaar
Overige mutaties

2.4085

Mutatie liquide middelen
Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen verworven activiteiten
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen 30 juni

1.808-

8.429202.403-

8.449-

6.143-

7.484-

2.609
2796.143-

14.523
817.4843.813-

6.958

Verkort mutatieoverzicht eigen vermogen
in € 1.000
1e halfjaar 2012
Stand per 1 januari
Uitgekeerd dividend
Omrekeningsresultaat
Resultaat eerste halfjaar
Stand per 30 juni

43.241
2.4085
403
41.241
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Toelichting op de halfjaarrekening 2012
Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Batenburg Techniek N.V. is gevestigd te Rotterdam, Nederland en is een technisch
dienstverlener op het gebied van installatietechniek en technische handel. De geconsolideerde
halfjaarrekening 2012 omvat de periode 1 januari tot en met 30 juni 2012 van de vennootschap
en haar dochterondernemingen. De vergelijkende cijfers omvatten dezelfde periode in 2011.
Het halfjaarbericht 2012 van Batenburg Techniek 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
Techniek N.V. per 31 december 2011, die conform IFRS is samengesteld. Op grond van
wijzigingen en nieuwe IFRS-standaarden zijn per 30 juni 2012 geen veranderingen in de
verslaggeving aangebracht.
Het halfjaarbericht 2012 van Batenburg Techniek N.V. is op 29 augustus 2012 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 2012
14.194
2.607
3.52213.279

30 juni 2011
13.892
2.244
3.31212.824

31 december 2011
14.188
2.251
3.34313.096

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

30 juni 2012
23.823
2.694
1.01225.505

30 juni 2011
22.690
1.437
89323.234

31 december 2011
25.337
1.518
76526.090

30 juni 2012

30 juni 2011

31 december 2011

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

30.360
29.850
510
6.745
7.255

27.595
29.928
2.3338.768
6.435
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Acquisities
Groepsmaatschappij Installatiebedrijf en Ingenieursbureau Koldijk B.V. uit Zwolle heeft in
januari 2012 de aandelen van Lijnberg Installatieburo en van Loodgieters- en Installatiebedrijf
Dekker overgenomen. Hierdoor kunnen Koldijk, Lijnberg en Dekker zich profileren als
totaalinstallateur en serviceorganisatie in Flevoland en omstreken.
Beide overgenomen activiteiten zijn toegevoegd aan het segment Installatie.
Immateriële vaste activa
Boekwaarde 1 januari
Afschrijvingen
Investeringen
Boekwaarde ultimo periode

30 juni 2012
15.740
361.092
16.796

30 juni 2011
12.323
15720
13.028

31 december 2011
12.323
553.472
15.740

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Halverwege 2012 zijn de niet in de balans opgenomen verplichtingen grotendeels vergelijkbaar
met de positie zoals beschreven in het jaarverslag 2011 met dien verstande dat de mogelijke
claim uit hoofde van nieuwbouwplannen is afgewikkeld. 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.
Na balansdatum 30 juni 2012 heeft technische handelsonderneming Seher opdracht gekregen
voor leveringen ten behoeve van de energie-infrastructuur op de Maasvlakte 2 ter waarde van
ca. EUR 5 miljoen. Het zwaartepunt van deze leveringen ligt in 2013.
Dividend
Op 9 mei 2012 is een bedrag van EUR 2,4 miljoen aan dividend (EUR 1,00 dividend per
gewoon aandeel Batenburg Techniek N.V.) uitgekeerd aan aandeelhouders.
Transacties met verbonden partijen
Er waren geen belangrijke transacties met verbonden partijen in het eerste halfjaar van 2012.
Seizoensinvloeden
Doorgaans wordt bij de installatieactiviteiten een groter deel van de resultaten in de tweede
helft van het jaar gerealiseerd. In het vergelijkende boekjaar 2011 was dit beeld niet van
toepassing op de gerealiseerde uitkomsten. Bij het handelssegment is normaal gesproken
sprake van een meer gelijkmatige ontwikkeling van de resultaten over het boekjaar. Ook hier
geldt dat de eerste helft van 2011 betere resultaten gaf dan gebruikelijk door een positieve
economische ontwikkeling in de afzetmarkten.
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Verkort overzicht segmenten
in € 1.000
Installatie

Handel

30 juni 2012
Opbrengsten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Investeringen
Afschrijvingen

50.911
1.0611.411
561

27.096
2.113
95
276

30 juni 2011
Opbrengsten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Investeringen
Afschrijvingen

47.918
753
1.355
424

31 december 2011
Opbrengsten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Investeringen
Afschrijvingen

95.413
628
3.649
1.091

Totaal
operationeel

Overig*)

Totaal

78.007
1.052
1.506
837

448547
457

78.007
604
2.053
1.294

27.806
2.602
290
260

75.724
3.355
1.645
684

700181
386

75.724
2.655
1.826
1.070

53.774
4.401
1.157
533

149.187
5.029
4.806
1.624

1.4001.365
864

149.187
3.629
6.171
2.488

*) de kolom Overig betreft activiteiten gericht op groepsbeheer

Risico’s
Conform de Transparantierichtlijn bevestigt Batenburg Techniek dat de fundamentele risico's
waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, ongewijzigd zijn ten opzichte van de risico’s
zoals beschreven in het jaarverslag 2011 van Batenburg Techniek. De geïdentificeerde risico’s
worden op regelmatige basis getoetst en geëvalueerd. Het nog te behalen resultaat in de
resterende maanden in 2012 zal grotendeels afhangen van de ontwikkelingen in de industrie en
vooral ook in de utiliteitsbouw, de verdere beheersing van de operationele risico’s en een strikt
werkkapitaal- en kostenbeheer.
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 2011.
Accountantscontrole
Op dit halfjaarbericht 2012 en de in de halfjaarrekening opgenomen cijferopstellingen heeft
geen accountantscontrole plaatsgevonden.
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Bestuursverklaring
De directie verklaart naar beste weten:
•

dat de Halfjaarrekening 2012, zoals opgenomen op de pagina’s 4 tot en met 9 van dit
Halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie
en de winst van Batenburg Techniek N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie
opgenomen ondernemingen;

•

dat het Halfjaarverslag 2012, 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 Techniek
N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

Rotterdam, 29 augustus 2012
Directie Batenburg Techniek N.V.
P.C. van der Linden (president-directeur)
E.M. Bosma (directeur)

Bedrijfsprofiel
Batenburg Techniek is een technische dienstverlener met ruim 1.000 medewerkers. Zij
ontwerpen, leveren en onderhouden technische installaties, producten en diensten voor
opdrachtgevers in de industrie, utiliteitsbouw en infrastructuurmarkt. De aandelen van de
vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam N.V.

Financiële agenda
De trading update voor het derde kwartaal 2012 verschijnt op 15 november 2012 (nabeurs).

Voor meer informatie:
Postbus 9441
3007 AK Rotterdam
Tel. 010-2928080
E: info@batenburg.nl
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