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LICHT STIJGENDE OMZET EN DUIDELIJK HOGERE ORDERINTAKE
De geconsolideerde omzet van Hydratec is de eerste drie kwartalen licht
gestegen ten opzichte van 2016. Vooral hierdoor is het bedrijfsresultaat
toegenomen. Door de verbeterde markposities van de individuele bedrijven en
door de positieve macro economische ontwikkelingen was er sprake van een
duidelijk hogere orderintake.
Bij Agri & Food Systems is de omzet licht hoger en ook de bruto marge steeg
ten opzichte van vorig jaar. De vaste kosten zijn licht gestegen vooral als gevolg
van verhoogde R&D inspanningen. Dit heeft geresulteerd in een bedrijfsresultaat
vergelijkbaar met vorig jaar. De ordertintake is echter duidelijk hoger, vooral uit
Noord Amerika, waardoor de orderportefeuille zich heeft verbeterd ten opzichte
van het voorgaand jaar.
De omzet van Plastic Components is ook gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Door interne verbeterprojecten, gericht op het verbeteren van de interne
efficiëntie, is de brutomarge toegenomen. Bovendien zijn door de hogere omzet
de vaste kosten procentueel gedaald waardoor het bedrijfsresultaat steeg. Bij
Plastics is de klantenbasis verder verbreedt. Dit leidt tot toekomstige productie
van componenten waaraan hoge eisen worden gesteld inzake hygiëne en
maatvoering.
Verwachting voor geheel 2017:
Wij blijven bij onze verwachting dat omzet en bedrijfsresultaat van Hydratec
gedurende de tweede helft van 2017 hoger zullen zijn ten opzichte van de eerste
helft van 2017.
20 jaar beursnotering
Op 4 november stond Hydratec 20
jaar genoteerd aan de Amsterdamse
beurs van Euronext. Ter gelegenheid
mocht CEO Ir. Bart Aangenendt in
aanwezigheid van Mr. E. ten Cate en
Drs. M. van den Burg op 3 november
de gong luiden ter opening van de
beurs.
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