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TRADING UPDATE 1ste kwartaal 2012
De totale omzet van Hydratec is in het 1ste kwartaal redelijk op peil gebleven. Weliswaar is de
omzet met 5 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald, maar toen was nog
sprake van economische groei.
Dankzij strikte kosten beheersing en een actief prijsbeleid is de brutomarge gestegen, en
bleef de daling van het bedrijfsresultaat beperkt.
In deze vergelijking zijn de eind december 2011 overgenomen activiteiten volledig
meegenomen, hoewel deze begin vorig jaar nog geen onderdeel van Hydratec NV
uitmaakten.
De nieuwe verworven activiteiten maken 42% van de totale omzet uit en realiseren bijna
50% van het totale bedrijfsresultaat.
Agri & Food Equipment : Pas Reform boekte grote nieuwe projecten voor de levering van
broederij apparatuur naar Rusland en Indonesië. De uitleveringen van projecten liepen
volgens plan. Hierdoor is de totale orderportefeuille op zelfde niveau gebleven. Bij de
dochtermaatschappij LAN Handling Systems werden enkele belangrijke nieuwe project
orders geboekt voor grote internationale voedsel producenten, waardoor de orderportefeuille
goed gevuld is.
Men Machine Interfaces: Bij Danielson is de vraag naar industriële bedieningspanelen sterk
afhankelijk van de algemene investeringsbereidheid in de West-Europese industrieën. In dat
licht is de geringe omzet daling bij Danielson niet tegenvallend. Nieuwe opdrachten lagen op
het zelfde peil als de omzet van het afgelopen kwartaal. Daarom verwachten wij dat de
omzet niet verder zal dalen, ook omdat Danielson enkele geheel nieuwe Touchscreen
toepassingen op de markt zal brengen.
Plastics: In het afgelopen kwartaal zette de grondstofprijsstijgingen nog door, waardoor
deze nu op het hoogste niveau in 10 maanden zijn uitgekomen! Bij Euro Mouldings, waar
deze stijgingen enkel achteraf doorberekend kunnen worden, drukt dit de marges. Gelukkig
kon dit effect gecompenseerd worden door een hogere omzet. Timmerije had te maken met
lagere afzet volumes naar bestaande klanten. Maar omdat een flink aantal orders voor
nieuwe matrijzen zijn gerealiseerd, verwachten wij dat de omzet de komende perioden zal
kunnen toenemen.
De rente kosten zijn gestegen omdat voor de overname van de LIAS activiteiten eind 2011,
€ 12,5 mio aan bankfaciliteiten werd opgenomen. Omdat deze nieuwe activiteiten volop
bijdragen aan de resultaten is het netto resultaat hoger dan over dezelfde periode vorig jaar.

Vooruitzichten:
De nog steeds onzekere economische verwachtingen leiden ook bij onze afnemers tot een
afwachtende houding. Echter dit leidt momenteel niet meer tot verdere daling van de
orderportefeuilles. Omdat Pas Reform het merendeel van zijn omzet boekt in zgn.
opkomende markten, is Hydratec NV minder dan voorheen afhankelijk van de economische
situatie in West-Europa. Aangezien de resultaten van de eind december verworven
activiteiten nu ook volledig meetellen in het totale resultaat, zal dit zeker hoger uitkomen in
vergelijking met vorig jaar.
Profiel Hydratec Industries NV (Hydratec)
Hydratec is een industriële holding maatschappij van bedrijven die hoogwaardige producten
en systemen leveren en sterke posities hebben in volgende marktsegmenten:
1. Agri & Food systemen door Pas Reform Hatchery Technologies te Zeddam en LAN
Handling Systems te Tilburg.
2. Elektronische Bedieningspanelen (Men Machine Interfaces) door Danielson Europe
met productiefaciliteiten te Hardenberg en Aylesbury (UK).
3. Kunststofonderdelen en -Verpakkingen door Timmerije en Euro Mouldings, met
productiefaciliteiten te Neede en Nijverdal.
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