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TRADING UPDATE 1ste kwartaal 2013
De omzet van Hydratec is in het 1ste kwartaal sterk gedaald ten opzichte van gelijke periode
vorig jaar door een zwakke marktvraag. In Europa door teruglopende omzetten bij onze
klanten, maar ook wereldwijd konden minder projecten afgesloten worden door Pas Reform
Hatchery Technologies. Ondanks een strikte kosten beheersing en een actief prijsbeleid, is
het eindresultaat fors lager, maar nog altijd positief.
Agri & Food Equipment: Bij Pas Reform was de investeringsbereidheid bij de klanten zwak
omdat de voerprijzen nog altijd hoog waren. Dit heeft er ook toe geleid dat sommige
projecten uitgesteld werden. Doordat Pas Reform een groot deel van zijn productie
uitbesteed aan leveranciers is zij in staat om de grote fluctuaties in de marktvraag te
verwerken. Ondanks het aanzienlijke lagere omzet volume zien wij dat de orderportefeuille
weer wat toeneemt.
Bij LAN Handling Systems werden belangrijke projecten uitgeleverd en nieuwe orders
geboekt voor grote internationale voedsel producenten. Daardoor waren de resultaten goed
en bleef de orderportefeuille op peil.
Men Machine Interfaces: Bij Danielson is de vraag naar industriële bedieningspanelen sterk
afhankelijk van de algemene investeringsbereidheid bij de West-Europese industrie. In dat
licht is de omzet daling bij Danielson in lijn met de economische ontwikkelingen. Verheugend
is dat de introductie van nieuwe touchscreens al tot concrete orders geleid hebben.
Plastics: In het afgelopen kwartaal zette de grondstofprijsstijgingen nog door. Met name bij
Euro Mouldings, waar zulke stijgingen enkel achteraf doorberekend kunnen worden, drukt dit
de marges. Bij beide Plastics bedrijven gold dat de orders van klanten over een breed front
achterbleven bij die van vorig jaar. Timmerije kon dit enigszins compenseren met leveringen
van nieuwe producten aan enkele grote nieuwe klanten.
Vooruitzichten:
De nog steeds onzekere economische omstandigheden leiden bij onze afnemers tot een
afwachtende houding. Echter, dit leidt momenteel niet meer tot verdere daling van de
orderportefeuilles. Wij verwachten geen verdere verslechtering van de omzet en resultaten,
maar het nettoresultaat over de eerste helft van dit jaar zal aanzienlijk lager zijn dan dat over
gelijke periode vorig jaar.

Profiel Hydratec Industries NV (Hydratec)
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en systemen leveren en sterke posities hebben in volgende marktsegmenten:
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