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Amersfoort, 26 juli 2017
20% OMZETSTIJGING EN FORS HOGER RESULTAAT VOOR
HYDRATEC
Kerncijfers eerste halfjaar 2018
Cijfers in € x 1.000 tenzij anders vermeld

Netto-omzet
Brutomarge
Bedrijfsresultaat
Nettoresultaat (toe te rekenen aan aandeelhouders)
Nettoresultaat per aandeel (in €)

1ste helft
2018
95.471
51.319
6.080
4.934
3,84

1ste helft
2017
79.806
43.421
3.163
2.277
1,79

Geen accountscontrole toegepast

Omzet en resultaten eerste helft 2018:
De geconsolideerde omzet bedroeg € 95,5 miljoen en was daarmee 20% hoger
dan vorig jaar. Door deze belangrijk hogere omzet was de brutomarge ook
hoger. Dit resulteerde in een fors hoger bedrijfsresultaat (EBIT) van € 6,1
miljoen (€ 3,2 miljoen in 2017). Het nettoresultaat kwam daarmee ook fors
hoger uit op € 4,9 miljoen.
Bij Agri & Food Systems was de omzet 50% hoger dan vorig jaar en kwam uit
op € 41,3 miljoen Dit heeft geresulteerd in een forse stijging van het
bedrijfsresultaat gedurende het eerste halfjaar naar € 3,2 miljoen. De orderintake
was ook hoger dan vorig jaar, waardoor het orderboek goed gevuld blijft.
De omzet van Plastic Components is 4% hoger dan in dezelfde periode vorig
jaar en kwam uit op € 54,7 miljoen. Doordat de bruto marge meer steeg dan de
vaste kosten nam het bedrijfsresultaat sterk toe naar € 3,6 miljoen.
Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “Wij zijn dit jaar goed begonnen en de
verwachtingen voor het hele jaar zijn daarmee positief. Door de onzekerheden in
de wereldhandel en de automotive markt vinden we het echter nog te vroeg om
concrete uitspaken over het hele jaar te doen.”
Halfjaarbericht
Het halfjaarbericht is beschikbaar op de website www.hydratec.nl

Profiel Hydratec Industries NV

Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE

Informatie

Euronext Amsterdam NV

Ir. Bart Aangenendt

(ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA.)

CEO Hydratec Industries NV
Tel:

+31 33 469 73 25

Email:

info@hydratec.nl

Web:

www.hydratec.nl

