PERSBERICHT
Trading update eerste kwartaal 2015

Afwachtende start 2015, strategie op koers






Positief bedrijfsresultaat (EBIT) voor Q1 2015
Omzet en bedrijfsresultaat lager dan vorig jaar
Integratie van Handel en Assemblage op schema
Liquiditeitspositie blijft positief, solvabiliteit verder gestegen
Bevestigen positief bedrijfsresultaat voor 2015

Door een nog steeds afwachtende markt kent het eerste kwartaal van 2015 voor Batenburg Techniek
een trage start, voornamelijk gedreven door uitstel van opdrachten in diverse sectoren. Wel is een
toenemende interesse te constateren in de strategische markten waarin wij opereren.
Toelichting van Ralph van den Broek, CEO van Batenburg Techniek:
“We liggen op koers met de stap voor stap transitie naar een hoogwaardig technisch dienstverlener
in het hart van de smart economy. Wij zien tekenen dat de interesse voor onze strategische
proposities toeneemt. Deze transitie vraagt echter tijd en geeft ook aanleiding tot schommelingen in
de omzet. De integratie van het segment Handel en Assemblage ligt op schema. De onderlinge
samenwerking in de hele organisatie neemt verder toe en initiatieven worden ontplooid om
succesvolle concepten uit te rollen en nieuwe markten aan te boren. De orderportefeuille van onze
bedrijven in de utiliteitsbouw ontwikkelt zich positief, maar heeft een korte horizon. Wij verwachten
een positief bedrijfsresultaat voor het lopende jaar”.
Segment Handel en Assemblage:
Het integratieproces binnen Handel en Assemblage, waarbij productgroepen en expertise logisch bij elkaar
zijn geplaatst, is succesvol verlopen in het eerste kwartaal. De focus ligt nu op het verder ontwikkelen van de
geselecteerde markten en het uitbouwen van onze klantenrelaties. Het eerste kwartaal geeft een wisselend
beeld. De omzet voor het gehele segment is ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar licht
gestegen en de orderportefeuille ontwikkelt zich over het algemeen positief. Onze activiteiten binnen
energietechniek vertonen echter een trage start. Daarnaast zijn de negatieve effecten van de stijgende
koersen van de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank merkbaar voor het segment.
Segment Industriële Automatisering:
De omzet in het segment Industriële Automatisering is lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door uitstel van opdrachten in de verschillende markten waarin wij actief zijn
en door de effecten van de olieprijs op het investeringsklimaat in de marine- en offshore-industrie. De stand
van openstaande offerteaanvragen is weliswaar toegenomen, echter de orderportefeuille voor de korte
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termijn staat onder druk. Maatregelen zijn genomen die het effect daarvan op het resultaat dempen en
initiatieven zijn ontplooid om nieuwe markten aan te boren en hoogwaardige concepten verder te
ontwikkelen. Zo zijn er kantoren geopend in Brabant ten behoeve van de maakindustrie en in MiddenNederland ten behoeve van de voedingsindustrie. De tuinbouwactiviteiten hebben een bevredigende start
gemaakt van het jaar, maar de omzetten in Azië en Noord- en Zuid-Amerika blijven nog achter bij de
verwachting.
Segment Gebouwgebonden Installaties:
De utiliteitsmarkt laat een wisselend beeld zien. Aan de ene kant blijven de traditionele markten zwak en de
tarieven voor projecten laag. Aan de andere kant zien wij tekenen van herstel in de renovatiemarkt en in een
aantal specialistische markten waar Batenburg op inzet. Batenburg bedrijven worden steeds meer gezien als
specialisten op het gebied van camera- en beveiligingstechniek en klimaatbeheersing. In retail hebben wij
echter ook te maken met uitstel van opdrachten. De omzet en het resultaat lopen weliswaar achter bij het
sterke eerste kwartaal van het vorig jaar, maar de orderportefeuille vertoont een stijgende lijn. De ingezette
aanscherping van de strategie in 2014 voor dit segment werpt zijn vruchten af. Ook hier geldt dat de transitie
naar meer specialistische proposities tijd vraagt.
Financiële positie:
De liquiditeitspositie blijft positief en de solvabiliteit is licht gestegen ten opzichte van eind 2014. Op 6 maart
2015 is een overeenkomst getekend met de N.V. Nationale Borg-Maatschappij voor een garantiefaciliteit van
€ 3,0 miljoen. De kredietovereenkomst voor de lopende operatie met de ABN AMRO Bank N.V. is op ons
verzoek teruggebracht tot een garantiefaciliteit.
Verwachting 2015:
Batenburg Techniek bevestigt de verwachting van een positief bedrijfsresultaat voor 2015 ondanks de
onzekerheden in de markt, de afwachtende start van het eerste kwartaal en de strategische transitie naar
een hoogwaardige technische dienstverlener. De resultaten worden vooral gedreven door de
omzetontwikkeling en zijn minder afhankelijk van de verdere verbetering van de beheersing van interne
processen en kosten. Het is de verwachting dat de omzet aantrekt in de loop van het jaar.

Rotterdam, 21 april 2015

Raad van bestuur
Batenburg Techniek N.V.
R. van den Broek (CEO)
E.H.M. Driebeek (CFO)

Pagina 2/ 3

De financiële agenda wordt gepubliceerd op www.batenburg.nl

Voor meer informatie:

pr@batenburg.nl
www.batenburg.nl
Postbus 9441
3007 AK Rotterdam
Tel. +31 (10) 292 80 80

Over Batenburg Techniek
Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener met 850 specialisten aan oplossingen voor
opdrachtgevers. De bedrijven binnen de groep zijn gespecialiseerd in elektromechanische en industriële
techniek en actief binnen uiteenlopende industriële sectoren. Bovendien levert en onderhoudt Batenburg
Techniek gebouwgebonden installaties. De groep bestaat uit drie segmenten - Handel en Assemblage,
Industriële Automatisering en Gebouwgebonden Installaties. Voor meer informatie, bezoek
www.batenburg.nl.
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