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PROFIEL EN ORGANISATIE
BEDRIJFSACHTERGROND

MILESTONES NETTO-OMZET (X 1 MLN.)

Hydratec Industries NV is een technologiebedrijf, een wereldwijd actieve specialist in industriële
systemen en componenten, met een focus op de markten Food, Mobility & Health.
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2 KERNACTIVITEITEN

Agri & Food Systems

4 BEDRIJVEN

0

1997
Notering als Nyloplast

2009
Verder als Hydratec

AANWEZIG IN 12 LANDEN

Plastic Components
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LANDEN

NEDERLAND POLEN
BELGIË DUITSLAND

VERENIGDE STATEN

RUSLAND

Productie- en servicecentra
SAUDI-ARABIË

INDIA
THAILAND
INDONESIË

BRAZILIË
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ZUID-AFRIKA

KERNCIJFERS

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld

Eerste helft
2019

Eerste helft
2018

112.813
56.957
50.5%
5.867
5.2%
3.745

95.471
51.319
53,8%
6.080
6,4%
4.934

Kasstroom
Operationele kasstroom
Investeringskasstroom
Financieringskasstroom

1.114
-6.156
-1.997

3.008
– 5.276
– 265

Nettokasstroom
Omrekeningsverschillen vreemde valuta
Mutatie liquide middelen

-7.039
-46
-7.085

– 2.533
– 145
– 2.678

2,91
1.288.178

3,84
1.284.816

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

Winst per aandeel in euro’s
Aantal uitstaande aandelen

30-06-2019

31-12-2018

59.834
178.888

59.189
167.882

Balans
Eigen vermogen
Balanstotaal
Kengetallen*
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 1
Rentabiliteit eigen vermogen 2
Solvabiliteit 3

8,7% **
13,0% **
33,4%

9,6%
15,1%
35,3%

* De kengetallen per 31-12-2018 zijn niet aangepast voor IFRS 16.
** Herberekend op volledig jaar (eerste helft 2019 x2).
1

Nettoresultaat exclusief eenmalige baten + rentelasten in % van het 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 Industries NV is een technologiebedrijf, een
wereldwijd actieve specialist in industriële systemen en
componenten, met een focus op de markten Food,
Mobility & Health. 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
Pas Reform, opgericht in 1919, behoort tot de meest
toonaangevende broedmachinefabrikanten ter wereld, met
een aanwezigheid in meer dan honderd landen.
•• Lan Handling Technologies
Lan Handling Technologies is actief als specialist op het
gebied van de handling van verpakte en onverpakte
producten binnen de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie.

specifieke rubber & plastic componenten en assemblages
voor ‘high precision’ toepassingen.
Hydratec Industries is sinds 1997 genoteerd aan de
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 vormen 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 staan, is er geen basis voor centrale
stafafdelingen. Daardoor kunnen de overheadkosten
beperkt blijven.

Plastic Components
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Voor verdere beschrijving van de strategie van Hydratec
wordt verwezen naar pagina 16 van het jaarverslag over
2018.

Ontwerp, productie en assemblage van kunststofdelen
door:
•• Timmerije
Timmerije in Neede is een toonaangevend ontwerper en
producent van hoogwaardige kunststofproducten in de
Benelux.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN HYDRATEC
INDUSTRIES NV OVER EERSTE HELFT 2019

•• Helvoet Rubber & Plastic Technologies
Helvoet, met productiefaciliteiten in Tilburg, Hellevoetsluis,
Lommel (BE), München (DE), Pune (IN), Kanoiw (PL)
opgericht in 1939, ontwikkelt en produceert klant

De geconsolideerde omzet bedroeg € 112,8 miljoen (ten
opzichte van € 95,5 miljoen vorig jaar). Door een andere
verdeling van de omzet over de verschillende activiteiten
kwam de brutomarge uit op 50,5% van de omzet, daar
waar de brutomarge 53,8% was in het eerste halfjaar

2018. De operationele kosten waren € 51,1 miljoen, wat
resulteerde in een bedrijfsresultaat (EBIT) van € 5,9 miljoen
(2018: € 6,1 miljoen). Het nettoresultaat over de eerste
helft van 2019 kwam uit op € 3,7 miljoen (2018: € 4,9
miljoen). Het verschil tussen het operationele resultaat en
het nettoresultaat is groter dan in de eerste helft van 2018.
Dit komt doordat de rentekosten hoger zijn door IFRS 16
(€ 0,3 miljoen), door meer winsten in landen met een
hogere effectieve belastingdruk (€ 0,3 miljoen) en doordat
er in 2018 een eenmalig resultaat uit geassocieerde
deelnemingen was verantwoord (€ 0,3 miljoen).
De investeringen bedroegen € 6,2 miljoen (ten opzichte
van € 6,2 miljoen vorig jaar). De solvabiliteit per 30 juni
2019 bedroeg 33,4% ten opzichte van 35,3% per
31 december 2018. Deze daling is het gevolg van de
toepassing van IFRS 16.
GANG VAN ZAKEN EERSTE HALFJAAR 2019

De omzet van Agri & Food Systems is 21% gestegen naar
€ 50,2 miljoen in het eerste halfjaar 2019 (ten opzichte van
€ 41,3 miljoen vorig jaar). Daardoor is het bedrijfsresultaat
ook fors gestegen van € 3,2 naar € 4,0 miljoen.
De omzetstijging was geheel autonoom en gold voor
zowel Pas Reform als Lan Handling Technologies. De order
intake bij Agri & Food Systems was lager dan vorig jaar
maar het orderboek is goed gevuld voor het tweede
halfjaar.
De omzet van Plastic Components is 17,1% gestegen naar
€ 64,0 miljoen in het eerste halfjaar 2019 ten opzichte van
het eerste halfjaar van 2018 (€ 54,7 miljoen). Er was sprake
van 7,3% autonome groei. Dit betrof een fors deel
zogenaamde engineeringsomzet met lage marges, ter
voorbereiding op de productie van nieuwe componenten.
Zowel de health markt als de food markt laten positieve

DIRECTIEVERSLAG

ontwikkelingen zien daar waar de automotive industrie
terughoudend is. De strategische overname in Polen van
2018 is nog verlieslatend. Daardoor is het bedrijfsresultaat
uitgekomen op € 2,6 miljoen ten opzichte van
€ 3,6 miljoen in het eerste halfjaar 2018.
RISICO’S

Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren
die van toepassing zijn op Hydratec en zijn
dochterondernemingen wordt verwezen naar
pagina’s 31-33 van het jaarverslag over 2018, dat ook
beschikbaar is op www.hydratec.nl. Er hebben zich het
afgelopen halfjaar geen structurele veranderingen
voorgedaan waardoor wij andere risico’s onderkennen die
van invloed zouden kunnen zijn op de resultaten
gedurende de rest van 2019.
VERWACHTING VOOR GEHEEL 2019

Het jaar is voor de Agri & Food Systems activiteiten goed
begonnen met een belangrijke omzetstijging en sterke
toename van het bedrijfsresultaat. Voor Plastic
Components heeft de omzetstijging niet geleid tot hogere
resultaten. Door een strategische overname in Polen in
2018 en gerichte engineeringsprojecten zijn de bedrijven
echter beter gepositioneerd. Door de onzekerheden in de
wereldhandel en de automotive markt is het echter te
vroeg om concrete uitspraken te doen voor het hele jaar.

BETROKKENHEID ACCOUNTANT

Ten aanzien van dit halfjaarbericht is geen controle- of
beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe
accountant.
BESTUURDERSVERKLARING (VERKLARING ALS
BEDOELD IN ART. 5:25D LID 2 SUB C WFT)

De bestuurder van de vennootschap verklaart hierbij dat,
voor zover hem bekend:
•• de halfjaarrekening over het eerste halfjaar van het
boekjaar 2019 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 2019 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, 25 juli 2019

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen significante gebeurtenissen
voorgedaan na 30 juni 2019.

Directie

Ir. B.F. Aangenendt CEO
Drs. E.H. Slijkhuis RA CFO
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GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 1 januari tot en met 30 juni
2019

2018

112.813

95.471

Materiaalverbruik

55.856

44.152

Brutomarge
Operationele kosten

56.957
51.090

51.319
45.239

Bedrijfsresultaat
Rentekosten

5.867
747

6.080
352

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen

5.120
1.375

5.728
1.064

Resultaat na belastingen
Resultaat geassocieerde deelnemingen

3.745
0

4.664
269

Nettoresultaat (toe te rekenen aan aandeelhouders)

3.745

4.934

2,91
2,91

3,84
3,84

x € 1.000 (tenzij anders vermeld)

Netto-omzet

Winst per aandeel (€ x 1)
Verwaterde Winst per aandeel (€ x 1)
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VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000

Nettoresultaat
Elementen die mogelijk in de toekomst in het resultaat worden verantwoord
Hedgeresultaat op derivaten
Omrekeningverschillen vreemde valuta
Totaalresultaat na belastingen (toe te rekenen aan aandeelhouders)
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2019

2018

3.745

4.934

120
30

- 374
- 209

3.895

4.351

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS VÓÓR WINSTBESTEMMING
30 juni
2019

31 december
2018

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

20.800
62.737
8.285
3.571

20.777
58.102
0
3.833

Totaal vaste activa

95.393

82.712

Voorraden
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

30.721
35.407
13.336
4.031

30.577
35.416
15.673
3.504

Totaal vlottende activa

83.495

85.170

178.888

167.882

x € 1.000

ACTIVA

Totaal activa

30 juni
2019

31 december
2018

Eigen vermogen

59.834

59.189

Voorzieningen / latente belastingverplichting
Financiële instrumenten
Langlopende schulden

6.218
529
28.420

10.781
719
18.725

Totaal voorzieningen en langlopende schulden

35.167

30.225

Handelscrediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden en overlopende passiva

20.415
11.985
51.487

25.132
4.303
49.033

Totaal kortlopende schulden

83.887

78.468

178.888

167.882

x € 1.000

PASSIVA

Totaal passiva

9

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN 1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000

Stand per 1 januari
Dividendbetaling
Aandelenemissie
Onverdeeld resultaat
Wijziging wisselkoersen
Mutatie Hedgereserve
Overige mutaties
Stand per 30 juni
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2019

2018

Eigen vermogen

Eigen vermogen

59.189

53.399

- 3.473
223
3.745
30
120
0

- 2.886
527
4.934
- 209
- 374
19

59.834

55.410

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 1 januari tot en met 30 juni
2019

2018

1.114

3.008

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- 6.156

- 5.276

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- 1.997

- 265

Netto kasstroom

- 7.039

- 2.533

- 46

- 145

Mutatie kas en kasequivalenten
Kas en kasequivalenten per 1 januari

- 7.085
3.204

- 2.678
6.823

Kas en kasequivalenten per 30 juni

- 3.882

4.145

Kas en banktegoeden
Rekening-courant bank

4.031
- 7.913

4.455
- 310

Totaal 30 juni

– 3.882

4.145

x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Omrekeningsverschillen vreemde valuta
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GESELECTEERDE TOELICHTINGEN
1.

ALGEMEEN

De tussentijdse financiële overzichten zijn door de directie opgesteld, met commissarissen
besproken en vrijgegeven voor publicatie op 25 juli 2019. Ten aanzien van dit halfjaarbericht is geen controle- of beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe accountant.

2.

GRONDSLAGEN VAN DE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN

De tussentijdse financiële overzichten voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019
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 2018. Uitzondering hierop is de
toepassing van de nieuwe standaard IFRS 16 die met ingang van dit jaar van kracht is.
De opgenomen bedragen zijn in duizenden tenzij anders vermeld.

3.

Inclusief

Balanstotaal
Solvabiliteit
Bedrijfsresultaat
Nettoresultaat

4.

Exclusief

toepassing IFRS 16 toepassing IFRS 16

x € 1.000

178.888
33,4%
5.867
3.745

170.604
35,3%
5.773
3.924

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.

EFFECT DOOR TOEPASSING NIEUWE STANDAARDEN

Vanaf 1 januari 2019 is de standaard IFRS 16 – Leases van toepassing. Deze standaard
heeft invloed op de financiële positie en resultaten van de Groep. Als gevolg van deze
nieuwe standaard moeten alle lease- en huurverplichtingen (zoals huurcontracten met
betrekking tot vastgoed) met ingang van 1 januari 2019 op de balans komen. De groep
heeft de aangepaste retrospectieve methode toegepast.
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De impact voor de Groep per 30 juni 2019 is als volgt:

5.

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

Plastic Components

Totaal segmenten

Holdingkosten en eliminaties

Totaal

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Netto-omzet derden
Intersegmentomzet

50.204

41.340

62.609
1.439

54.131
570

112.813
1.439

95.471
570

- 1.439

- 570

112.813
0

95.471
0

Totaal segmentomzet

50.204

41.340

64.048

54.701

114.252

96.041

- 1.439

- 570

112.813

95.471

4.020
1.072
2.914

3.172
559
4.102

2.592
3.403
3.242

3.592
2.326
2.085

6.612
4.475
6.156

6.764
2.885
6.187

- 745

- 684

5.867
4.475
6.156

6.080
2.885
6.187

x € 1.000

Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Investeringen

6.
6.1

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Derivaten

x € 1.000

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019

- 719

genoteerde prijzen die direct of indirect waarneembaar zijn en kwalificeert zich derhalve als
een Level 2-waardering zoals gedefinieerd in IFRS 7. Al deze derivaten kwalificeren als ‘cash
flow hedge’ welke 100% effectief zijn per 30 juni 2019. Mutaties op de waarde van deze
swaps worden direct ten gunste of ten laste van het eigen vermogen verwerkt. Er is
hiervoor een hedgereserve gevormd in het eigen vermogen.
7.

190

Mutatie reële waarde
Boekwaarde per 30 juni 2019

- 529

De financiële derivaten hebben betrekking op:
•• Een renteswap voor het vastzetten van het variabel deel van een rente lening met een
omvang per 30 juni 2019 van € 4,6 miljoen met een looptijd tot 1 oktober 2025.
•• Een renteswap voor het vastzetten van het variabel deel van een rente lening met een
omvang per 30 juni 2019 van € 1.7 miljoen met een looptijd tot 1 oktober 2027.
•• Een renteswap voor het vastzetten van het variabel deel van een rente lening met een
omvang per 30 juni 2019 van € 3,7 miljoen met een looptijd tot 1 juli 2028.
•• Valutatermijncontracten voor het afdekken van toekomstige kasstromen in buitenlandse
valuta.

DIVIDENDBETALINGEN

Op 11 juni 2019 heeft een dividendbetaling aan de aandeelhouders van Hydratec van
€ 3,3 miljoen plaatsgevonden. Deze betaling had betrekking op het dividend over het
boekjaar 2018.
8.

AANDELENEMISSIE

In het kader van de earn-out regeling verbonden aan de overname van het resterende 50%
belang in NatureForm Hatchery Technologies met overnamedatum 1 januari 2018 zijn op
20 mei 2019 1.371 normale aandelen uitgegeven met een nominale waarde van € 0,45
per aandeel met een uitgiftekoers van € 63,73 per aandeel. Daarnaast zijn op 28 juni 2019
1.991 normale aandelen uitgegeven met nominale waarde van € 0,45 per aandeel met een
uitgiftekoers van € 67,69 per aandeel. Deze aandelenuitgifte had als doel de uitgifte van
aandelen voor het bonus participatieplan voor directie en management van Hydratec en
haar werkmaatschappijen. Samen resulteren deze uitgiftes in een uitbreiding van het
aandelenkapitaal van € 2 en een toevoeging aan de agioreserve van € 221.

De reële waarde ad € 529 negatief is gebaseerd op de toekomstige kasstromen over de
looptijd en de omvang van de contracten. Deze berekening is gebaseerd op andere dan
13

GESELECTEERDE TOELICHTINGEN

9.

AANGEGANE VERPLICHTINGEN TOT KAPITAALSINVESTERINGEN

Per 30 juni 2019 is de Groep materiële verplichtingen aangegaan tot kapitaalinvesteringen.
De omvang van deze verplichtingen bedraagt € 2,1 miljoen.

10.

AFGEGEVEN BANKGARANTIES

Per 30 juni 2019 heeft de Groep bankgaranties afgegeven aan klanten voor de oplevering
van machine-installaties ten bedrage van € 3,8 miljoen.

11.

TRANSACTIES VERBONDEN PARTIJEN

In het eerste half jaar van 2019 hebben er geen transacties met verbonden partijen plaatsgevonden.
12.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

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

CEO
CFO
Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Ir. B.F Aangenendt
Drs. E.H. Slijkhuis RA
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

PLASTIC COMPONENTS
Helvoet Rubber & Plastic Technologies BV

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

Directeur
Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Lan Handling Technologies BV

Timmerije BV

Directeur
Adres

Directeur
Adres

Telefoon
E-mail
Internet

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

Telefoon
E-mail
Internet

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

Dr. H. Kolnaar
Schoolweg 29
7161 PK 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

