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PROFIEL EN ORGANISATIE

Agri & Food Systems

Plastic Components

Hydratec Industries NV is een wereldwijd actieve specialist in industriële systemen en componenten,
met een focus op de markten in Agri & Food, Automotive en Health Tech.
Hydratec heeft twee kernactiviteiten: Agri & Food Systems en Plastic Components.
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KERNCIJFERS

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld

Eerste helft
2016

Eerste helft
2015

Winst-en-verliesrekening
Netto-omzet
Brutomarge
Als % van netto-omzet
Bedrijfsresultaat
Als % van netto-omzet
Nettoresultaat
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

79.864
42.550
53,3%
3.032
3,8%
2.298
2.298

31.512
14.541
46,1%
223
0,7%
141
490

Kasstroom
Operationele kasstroom
Investeringskasstroom
Financieringskasstroom

– 4.565
– 2.162
60

– 354
– 925
– 1.831

Nettokasstroom
Omrekeningsverschillen vreemde valuta
Mutatie liquide middelen

– 6.667
– 220
– 6.887

– 3.110
–7
– 3.117

1,88
1.272.597

0,40
1.222.143

Winst per aandeel in euro’s
Aantal uitstaande aandelen

Balans
Eigen vermogen
Balanstotaal

Kengetallen
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 1
Rentabiliteit eigen vermogen 2
Solvabiliteit 3

30-06-2016

31-12-2015

44.686
126.230

42.791
120.178

7,9%*
10,5%*
35,4%

5,3%
7,9%
35,6%

*

Herberekend op volledig jaar.

1

Nettoresultaat exclusief eenmalige baten + rentelasten in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (totaal activa minus
liquide middelen minus kortlopende, niet rentedragende schulden).

2

Nettoresultaat in % van het gemiddelde eigen vermogen exclusief eenmalige baten.

3

Eigen vermogen als % van het balanstotaal.
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DIRECTIEVERSLAG
STRATEGIE

Hydratec is een wereldwijd actieve specialist in industriële
systemen en componenten, met een focus op de markten
in Agri & Food, Automotive en Health Tech. Door de
groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart
zijn de Hydratec bedrijven goed gepositioneerd.
Hydratec heeft twee kernactiviteiten:
Agri & Food Systems

Ontwerp, productie en installatie van systemen door:
•• Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam
Pas Reform, opgericht in 1919, behoort tot de meest
toonaangevende broedmachinefabrikanten ter wereld,
met een aanwezigheid in meer dan honderd landen.
••

Lan|Abar Handling Technologies in Tilburg en
Halfweg
Lan | Abar Handling Technologies is specialist op het
gebied van verpakte en onverpakte producthandling
binnen de wereldwijde voedingsmiddelen-,
farmaceutische- en broederij-industrie.

Helvoet, opgericht in 1939, ontwikkelt en produceert
klantspecifieke rubber & plastic componenten en
assemblages voor ‘high precision’ toepassingen.
Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext
Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA.)
De strategie is erop gericht om met elk van de bedrijven
consistent en over langere perioden een groei van omzet
en resultaat te realiseren op ten minste een marktconform
niveau. Uitbreiding van bestaande activiteiten en mogelijke
verbreding van onze industriële activiteiten middels
overnames en samenwerkingen wordt nagestreefd.
De huidige activiteiten geven de basis voor een
zogenoemde ‘buy and build’ acquisitiestrategie.
De directies van de bedrijven zijn verantwoordelijk voor
hun eigen operationele activiteiten, binnen een helder
kader van Hydratec. Omdat de wendbaarheid en het
ondernemerschap binnen de verschillende bedrijven
centraal staat, is er geen basis voor centrale stafafdelingen.
Daardoor kunnen de overheadkosten tot een minimum
beperkt blijven.

Plastic Components

Ontwerp, productie en assemblage van kunststofdelen
door:
•• Timmerije in Neede
Timmerije is een toonaangevend ontwerper en
producent van hoogwaardige kunststofproducten in de
Benelux.
••
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Helvoet Rubber & Plastics Technologies
met productiefaciliteiten in Tilburg, Hellevoetsluis,
Lommel (BE), München (DE), Pune (IN).

Voor verdere beschrijving van de strategie van Hydratec
wordt verwezen naar pagina 14 van het jaarverslag over
2015.
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN HYDRATEC NV
OVER EERSTE HELFT 2016

De geconsolideerde omzet bedroeg € 79,9 miljoen (ten
opzichte van € 31,5 miljoen voortgezette activiteiten vorig
jaar). De brutomarge was € 42,6 miljoen (53,3% van de
omzet ten opzichte van 46,1% vorig jaar). De operationele
kosten waren € 39,5 miljoen, wat resulteerde in een

stijging van het bedrijfsresultaat (EBIT) tot € 3,0 miljoen
(was € 0,2 miljoen van de voortgezette activiteiten).
Het nettoresultaat over de eerste helft van 2016 kwam uit
op € 2,3 miljoen ten opzichte van € 0,1 miljoen over
dezelfde periode vorig jaar. De investeringen bedroegen
€ 2,2 miljoen (ten opzichte van € 0,9 miljoen vorig jaar).
De solvabiliteit per 30 juni 2016 bedroeg 35,4% ten
opzichte van 35,6% per 31 december 2015.
GANG VAN ZAKEN EERSTE HALFJAAR 2016

De omzet van Agri & Food Systems was aanzienlijk hoger
dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Er werden dankzij
goed gevulde orderportefeuilles meer projecten
uitgeleverd. Bovendien waren de marges op deze
projecten beter dan in dezelfde periode afgelopen jaar.
De uitleveringen werden deels gerealiseerd bij nieuwe
klanten in landen waarin nog niet eerder werd geleverd.
De marktpositionering in Noord Amerika is verder
verstevigd. De Oost-Europese markt stabiliseert zich, maar
daarentegen zijn de Aziatische en Zuid-Amerikaanse
markten nog terughoudend. De petfood markt blijft zich
positief ontwikkelen, waardoor het orderboek voor deze
klantengroep onverminderd goed gevuld blijft. Dit heeft
geresulteerd in een verhoging van het bedrijfsresultaat van
de kernactiviteit Agri & Food Systems gedurende het eerste
halfjaar naar € 1,8 miljoen in 2016.
De omzet van Plastic Components was door de in 2015
gerealiseerde verwerving van Helvoet en ondanks de
verkoop van Euro Mouldings per saldo fors hoger dan in
dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op € 51,5 miljoen.
De combinatie van applicatiekennis met meerdere
productietechnologieën heeft tot vervolgopdrachten geleid
bij diverse aansprekende klanten, waardoor het orderboek
goed gevuld is. Door interne verbeterprojecten, gericht op

DIRECTIEVERSLAG

minder materiaalverbruik en hogere efficiëntie, is de marge
verbeterd. De investeringen in nieuwe machines bieden de
mogelijkheid geavanceerde spuitgietprocessen voor
complexe producten en assemblages efficiënt uit te voeren.
Het bedrijfsresultaat van Plastic Components steeg naar
€ 1,8 miljoen in 2016.
RISICO’S

Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren
die van toepassing zijn op Hydratec en zijn dochterondernemingen wordt verwezen naar pagina’s 27-29 van het
jaarverslag over 2015, dat ook beschikbaar is op
www.hydratec.nl.
Er hebben zich het afgelopen halfjaar geen structurele
veranderingen voorgedaan waardoor wij andere risico’s
zouden kunnen onderkennen die van invloed zouden
kunnen zijn op de resultaten gedurende de rest van 2016.
VERWACHTING VOOR GEHEEL 2016

Hoewel de Brexit en de situatie in Turkije geen
rechtstreekse invloed zullen hebben op de resultaten van
Hydratec, kan een onzekere situatie tot terughoudendheid
leiden bij investeringen van onze klanten. Toch verwachten
wij dat het bedrijfsresultaat voor Hydratec gedurende de
tweede helft van 2016 vergelijkbaar zal zijn met de eerste
helft van 2016.

BESTUURDERSVERKLARING (VERKLARING ALS
BEDOELD IN ART. 5:25D LID 2 SUB C WFT)

De bestuurders van de vennootschap verklaren hierbij dat,
voor zover hun bekend:
•• de halfjaarrekening over het eerste halfjaar van het
boekjaar 2016 een getrouw beeld geeft van de activa,
de passiva, de financiële positie en de winst van de
vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie
opgenomen ondernemingen;
•• het halfjaarverslag over het eerste halfjaar van het
boekjaar 2016 een getrouwe weergave bevat van:
–– de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes
maanden van het desbetreffende boekjaar hebben
voorgedaan en van het effect daarvan op de
halfjaarrekening;
–– de belangrijkste transacties met verbonden partijen
die in deze periode zijn aangegaan;
–– de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de
overige zes maanden van het desbetreffende
boekjaar.
Amersfoort, 26 juli 2016
Directie

Ir. B.F. Aangenendt CEO
Drs. M.C. van den Burg RC CFO

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen significante gebeurtenissen
voorgedaan na 1 juli 2016.
BETROKKENHEID ACCOUNTANT

Ten aanzien van dit halfjaarbericht is geen controle- of
beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe
accountant.
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 1 januari tot en met 30 juni
2016

2015

Netto-omzet

79.864

31.512

Materiaalverbruik

37.314

16.971

Brutomarge
Operationele kosten
Winst uit voordelige koop onderneming

42.550
39.619
101

14.541
14.318

Bedrijfsresultaat
Rentekosten

3.032
533

223
71

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen

2.499
251

152
101

Resultaat na belastingen
Resultaat deelnemingen

2.248
50

51
90

Nettoresultaat

2.298

141

-

670

Nettoresultaat

2.298

811

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders uit voortgezette activiteiten
Aandeelhouders uit beëindigde activiteiten
Aandeel derden

2.298
–
–

- 12
502
321

x € 1.000 (tenzij anders vermeld)

Nettoresultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten

Winst per aandeel (€ x 1)
Verwaterde Winst per aandeel (€ x1)

1,88
1,88

Voortgezette
activiteiten

Beëindigde
activiteiten

- 0,01
- 0,01

0,41
0,41

0,40
0,40
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 1 januari tot en met 30 juni
2016

2015

Nettoresultaat

2.298

141

Elementen die mogelijk in de toekomst in het resultaat worden verantwoord
Hedgeresultaat op derivaten
Omrekening vreemde valuta

120
- 499

6
0

Elementen die niet in de toekomst in het resultaat worden verantwoord
Reclassificatie Hedge reserve

- 132

–

x € 1.000

Totaal resultaat beëindigde activiteiten na belastingen

8

685

Totaalresultaat na belastingen

1.787

832

Totaalresultaat toe te rekenen aan:
Aandeelhouders
Minderheidsbelang

1.787
–

506
326

GECONSOLIDEERDE BALANS 
30 juni
2016

31 december
2015

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa / latente belastingvordering

17.601
40.851
3.796

17.798
41.942
2.782

Totaal vaste activa

62.248

62.522

Voorraden
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

21.352
26.707
9.426
6.497

18.951
23.044
7.416
8.245

Totaal vlottende activa

63.982

57.656

x € 1.000

ACTIVA

Totaal activa

30 juni
2016

31 december
2015

Eigen vermogen

44.686

42.791

Voorzieningen / latente belastingverplichting
Financiële instrumenten
Langlopende schulden

9.208
364
13.788

9.168
646
12.831

Totaal voorzieningen en langlopende schulden

23.360

22.645

Handelscrediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden en overlopende passiva

15.652
10.130
32.402

17.514
4.155
33.073

Totaal kortlopende schulden

58.184

54.742

126.230

120.178

x € 1.000

PASSIVA

126.230

120.178

Totaal passiva
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT GROEPSVERMOGEN 1 januari tot en met 30 juni
2016

2015
Eigen vermogen

x € 1.000

Stand per 1 januari
Dividendbetaling
Dividend minderheidsaandeelhouders
Aandelen emissie
Onverdeeld resultaat
Wijziging wisselkoersen
Mutatie Hedgereserve
Overige mutaties
Putoptie minderheidsbelang Lias / LAN
Stand per 30 juni

10

aandeelhouders

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Hydratec

derden

Eigen vermogen

42.791

35.828

2.452

38.280

- 1.674

- 1.674

0
- 430

- 1.674
- 430

1.782
2.298
- 499
120
- 132

490
0
21

321
0
7

811
0
28

- 1.495

64

- 1.431

33.170

2.414

35.584

44.686

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 1 januari tot en met 30 juni

2016

2015
voortgezet

2015
beëindigd

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

– 4.565

- 803

449

- 354

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

– 2.162

- 266

- 658

- 925

60

- 599

- 1.232

- 1.831

– 6.667

- 1.668

- 1.442

- 3.110

– 220

-7

x € 1.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nettokasstroom
Omrekeningsverschillen vreemde valuta

-7

Mutatie kas en kasequivalenten
Kas en kasequivalenten per 1 januari

- 6.887
4.459

- 3.117
10.015

Kas en kasequivalenten per 30 juni

- 2.428

6.898
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GESELECTEERDE TOELICHTINGEN
1.

ALGEMEEN

5.

ADMINISTRATIEVE FINALISERING VERWERVING DEELNEMING HELVOET

De tussentijdse financiële overzichten zijn door de directie opgesteld, met commissarissen
besproken en vrijgegeven voor publicatie op 28 juli 2016. Ten aanzien van dit halfjaar
bericht is geen controle- of beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe accountant.

Op 9 juli 2015 heeft Hydratec alle aandelen van Helvoet B.V. verworven en in de
jaarrekening 2015 is deze verwerving als voorlopig verwerkt. Gedurende het eerste halfjaar
van 2016 is deze verwerving administratief afgerond. De transactie kan als volgt worden
samengevat:

2.

Reele waarde bij overname

GRONDSLAGEN VAN DE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN

De tussentijdse financiële overzichten voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2016
zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Interim Financial Reporting’ en bevatten
beknoptere informatie en toelichtingen zoals vereist in de jaarlijkse financiële verslaggeving.
De tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld volgens dezelfde grondslagen als die
zijn vermeld in de geconsolideerde jaarrekening over 2015. De opgenomen bedragen zijn
in duizenden tenzij anders vermeld.

3.

NIEUWE VERSLAGGEVINGSSTANDAARDEN

Op de datum van vrijgeven van de halfjaarrekening waren de volgende interpretaties reeds
uitgegeven:
IFRS 9:	Financial instruments, van kracht vanaf 1 januari 2018 (nog niet door Hydratec
toegepast);
IFRS 15:	Revenue from Contracts with Customers, van kracht vanaf 1 januari 2018 (nog
niet door Hydratec toegepast);
IFRS 16:	Leases, van kracht vanaf 1 januari 2019 (nog niet door Hydratec toegepast).

x € 1.000

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Meegekochte cashpositie (netto)
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Overige activa en passiva
Totale waarde activa / passiva
Winst uit voordelige koop onderneming, verwerkt in de
winst-en-verliesrekening
Koopprijs, volledig betaald in cash

4.

14.797
- 4.197
10.600

SEIZOENSINVLOEDEN

De opbrengsten en resultaten van de Groep worden niet structureel beïnvloed door
seizoenseffecten van de verkopen. Wel kan omzet van projecten fluctueren bij Agri & Food
Systems als gevolg van uitstel van leveringen op verzoek van de klant.
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99
24.102
4.241
9.133
14.701
3.105
- 9.146
- 15.507
- 11.190
- 4.741

De Winst uit voordelige koop onderneming is daarmee € 101 hoger dan in de opstelling
zoals opgenomen in de jaarrekening van 2015 en is opgenomen in de Winst & Verlies
rekening in de eerste helft van 2016.

6.

GESEGMENTEERDE RAPPORTAGE

In onderstaande tabel is de verdeling tussen Agri & Food Systems en Plastic Components
opgenomen ten aanzien van een aantal kerncijfers over de periode 1 januari tot en met
30 juni van het betreffende jaar.

Agri & Food Systems
2016
2015

x € 1.000

Netto-omzet derden
Intersegmentomzet

28.738

Totaal segment omzet

28.738

Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Winst uit voordelige koop
onderneming
Investeringen

7.
7.1

Plastic Components
2016
2015

Totaal
segmenten
2016
2015

Beëindigde
activiteiten
2016
2015

2016

Totaal
2015

10.035
445

79.864
417

31.511
445

- 417

- 445

79.864
0

31.511
0

10.757
0

79.864
0

42.268
0

21.476

51.543

10.480

80.281

31.956

- 417

- 445

79.864

31.511

10.757

79.864

42.268

1.764
506

26
470

1.803
2.401

764
391

3.567
2.907

790
861

- 535

- 567
– 67

3.032
2.907

223
794

933
566

3.032
2.907

1.156
1.360

403

64

1.759

314

2.162

378

101
2.162

378

689

101
2.162

1.067

101

x € 1.000

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2016

- 646

Boekwaarde per 30 juni 2016

Voortgezette
activiteiten
2016
2015

51.126
417

21.476

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Rentederivaten

Mutatie reële waarde

Holdingkosten
en eliminaties
2016
2015

282
- 364

De financiële derivaten hebben betrekking op één renteswap met een looptijd tot en met
uiterlijk 2025. De reële waarde ad € 364 negatief is gebaseerd op de toekomstige
kasstromen over de looptijd en omvang van de swap. Deze berekening is door bancaire
instellingen opgesteld en kwalificeert zich derhalve als een Level 2-inschatting zoals gedefinieerd in IFRS 7. De swap is voor 50% gekoppeld aan een langlopende Euriborlening in de
Plastics-bedrijven. Er is hiervoor een hedgereserve gevormd in het eigen vermogen.
Mutaties op de waarde van deze swap wordt direct ten gunste of ten laste van het eigen
vermogen verwerkt. De te verwachten contante toekomstige kasstromen op basis van de
actuele rente ultimo 30 juni 2016 bedragen € 348 negatief.
In juni 2016 is een swap afgewikkeld in de Plastics bedrijven. Hiervoor is een interestlast
van € 24 verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
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GESELECTEERDE TOELICHTINGEN

8.

DIVIDENDBETALINGEN

Op 14 juni 2016 heeft een dividendbetaling aan de aandeelhouders van Hydratec van
€ 1,7 miljoen plaatsgevonden. Deze betaling had betrekking op het dividend over het
boekjaar 2015.

9.

AANDELENEMISSIE

Op 28 juni 2016 zijn er 50.454 normale aandelen uitgegeven met nominale waarde van
€ 0,45 per aandeel met een gemiddelde uitgiftekoers van € 35,31 per aandeel.
Deze uitgifte resulteert in een uitbreiding van het aandelenkapitaal van € 23 en een
toevoeging van de agioreserve van € 1.759. De aandelenuitgifte had als doel de
restbetaling aan oud-aandeelhouders van Lias Industries voor de verwerving van het
restbelang (48.109 aandelen), alsmede de uitgifte van 2.345 aandelen voor bonus
participatieplan voor directie en management van Hydratec en haar werkmaatschappijen.

10.

AANGEGANE VERPLICHTINGEN TOT KAPITAALSINVESTERINGEN

Per 30 juni 2016 is de Groep materiële verplichtingen aangegaan voor de aanschaf van
machines. De omvang van deze verplichtingen bedraagt € 3,7 miljoen.

11.

AFGEGEVEN BANKGARANTIES

Per 30 juni 2016 heeft de Groep bankgaranties afgegeven aan klanten voor het succesvol
afronden van machine-installaties ten bedrage van € 2,9 miljoen.

12.

TRANSACTIES VERBONDEN PARTIJEN

Aan de geassocieerde onderneming NatureForm Hatchery Technologies is vanuit de groep
€ 120 geleverd en er is voor $ 130 aan werkkapitaalfinanciering verstrekt. In juni 2016
heeft de restbetaling aan de oud-aandeelhouders van Lias plaatsgehad door een aandelenemissie ter waarde van € 1.705 en een restbedrag van € 66.
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13.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die relevant zijn voor de
tussentijdse financiële overzichten.

CONTACTGEGEVENS
HYDRATEC INDUSTRIES NV

CEO
CFO
Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Ir. B.F Aangenendt
Drs. M.C. van den Burg RC
Nijverheidsweg Noord 59B
3812 PK Amersfoort
033 469 73 25
info@hydratec.nl
www.hydratec.nl

AGRI & FOOD SYSTEMS
Pas Reform BV

Directeur
Adres

Telefoon
E-mail
Internet

Ir. H. Langen
Bovendorpsstraat 11
Postbus 2
7038 ZG Zeddam
0314 65 91 11
info@pasreform.com
www.pasreform.com

PLASTIC COMPONENTS
Helvoet BV

Directeur
Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Ing. F. de Jonge
Centaurusweg 146
5015 TA Tilburg
013 547 86 00
info.tilburg@helvoet.com
www.helvoet.com

Lan|Abar Handling Technologies BV

Directeur
Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Ing. K. van de Wiel
Jules Verneweg 123
5015 BK Tilburg
013 532 25 25
info.tilburg@lanhandling.com
www.lanhandling.com

Timmerije BV

Directeur
Adres

Telefoon
E-mail
Internet

Ir. W. Simons
Schoolweg 29
Postbus 3
7160 AA Neede
0545 28 38 00
info@timmerije.com
www.timmerije.com
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Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Nijverheidsweg Noord 59B
3812 PK Amersfoort
033 469 73 25
info@hydratec.nl
www.hydratec.nl

