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AMERSFOORT – De omzet van Hydratec Industries was met € 124 miljoen hoger dan over het eerste half 
jaar van 2021. Door de gestegen grondstofprijzen is de brutomarge met 1,6% gedaald. Hierdoor ligt het 
bedrijfsresultaat lager dan vorig jaar. De orderintake was sterk, zowel voor het segment Plastic 
Components als voor Industrial Systems. Daarmee zijn de vooruitzichten goed, ondanks de onzekerheden 
in de huidige markten.

Kerncijfers eerste halfjaar 2022

De geconsolideerde omzet bedroeg € 124 miljoen (+3,5% in vergelijking met 2021).

De brutomarge daalde van 54,3% in 2021 naar 52,7% in 2022.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt € 7,1 miljoen tegenover € 9,6 miljoen in 2021.

Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders kwam uit op € 4,8 miljoen (2021: € 6,6 miljoen).

De investeringen in (im)materiële vaste activa bedroegen € 3,2 miljoen. In het eerste half jaar van 2021 

was dat € 2,9 miljoen.

Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “De orderintake is sterk in de verschillende markten. De supply chain 

heeft echter nog geen rust gevonden en ook de krappe arbeidsmarkt vormt een steeds grotere uitdaging. 

Om die redenen hebben we het eerste half jaar minder omzet kunnen realiseren dan gepland en ook tegen 

hogere kosten. Desalniettemin blijft de behoefte aan voedsel, gezondheid en mobiliteit onverminderd hoog. 

Ondanks de grote onzekerheden verwachten wij op basis van ons huidige orderboek en intake, een goede 

tweede helft van 2022.”

Algehele gang van zaken

In de eerste helft van 2022 kampte de wereld met toenemende onrust door de Covid-19-pandemie en de 

oorlog in Oekraïne. Daardoor waren er problemen in de supply chain en op de arbeidsmarkt. 

Desondanks wist Hydratec Industries de omzet op hoog niveau te houden.



De verschillende markten waarin we opereren hebben veerkracht getoond, waarvan Hydratec Industries 

kon profiteren. Er zijn diverse maatregelen ingezet om de prijsstijgingen te compenseren. Die hebben in de 

eerste helft van 2022 nog beperkt hun vruchten afgeworpen, omdat de gestegen kosten nog niet altijd op 

lopende projecten konden worden doorbelast.

Plastic Components

De omzet van Plastic Components was vrijwel gelijk aan dezelfde periode vorig jaar, ondanks het wegvallen 

van de productie bij Polmer in Polen. De omzet kwam uit op € 65,5 miljoen ten opzichte van € 66,6 miljoen 

in 2021. Door actief prijsbeleid en een betere mix van producten bleef de brutomarge als percentage van 

de omzet ongeveer gelijk, ondanks hogere grondstofprijzen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 4,9 

miljoen, 7,5% van de omzet. Dat is 0,5% hoger dan in het eerste half jaar 2021. De verschillende markten 

herstelden zicht goed, ook al was er sprake van forse stijgingen in grondstof- en energieprijzen. Ook de 

beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers drukte de omzet en bracht hogere kosten met 

zich mee.

Industrial Systems

Bij Industrial Systems kwam de omzet uit op € 59,2 miljoen, 9% hoger dan vorig jaar. De brutomarge als 

percentage van de omzet is gedaald doordat het nog niet altijd mogelijk was de gestegen materiaalprijzen 

op lopende projecten door te belasten. De verstoring in de supply chain leidde tot extra kosten. Industrial 

Systems blijft investeren in productontwikkeling en ICT. Dit alles heeft geresulteerd in een aanzienlijke 

daling van het bedrijfsresultaat van € 6,2 miljoen naar € 4,1 miljoen (6,9% van de omzet). Het projectmatig 

karakter van de activiteiten kan tot belangrijke schommelingen in omzet en resultaten leiden. Ondanks de 

wereldwijde onzekerheid is de orderintake op een goed niveau gebleven.

Verwachtingen boekjaar 2022

Op basis van de resultaten over het eerste half jaar en het goed gevulde orderboek, verwacht Hydratec 

Industries voor geheel 2022 een resultaat vergelijkbaar met 2021. Met name de oorlog in Oekraïne en ook 

de gevolgen van de Covid-19-pandemie brengen echter grote onzekerheden met zich mee in de 

verschillende afzetmarkten, de supply chain, de arbeidsmarkt, en in de macro-economische 

omstandigheden. Dit kan effecten hebben op beschikbaarheid en prijzen van arbeid, materialen en energie, 

waardoor de omzet en de marges negatief kunnen worden beïnvloed.
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Dit halfjaarbericht is ook beschikbaar op de website www.hydratec.nl.

De cijfers in dit halfjaarbericht zijn niet gecontroleerd door een accountant.
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Hydratec Industries is genoteerd aan de Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA). 

Voor meer informatie over de resultaten van Hydratec Industries, beeldmateriaal of interviewverzoeken 

kunt u terecht bij:

Ir. Bart Aangenendt

CEO Hydratec Industries NV

Telefoon: +31 33 469 73 25

E-mail: info@hydratec.nl

Website: www.hydratec.nl





Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000 (tenzij anders vermeld) 2022 2021

Netto-omzet 123.960 119.772
Verbruik materiaal en hulpstoffen 58.685 54.758

Brutomarge 65.275 65.014
Operationele kosten -58.143 -55.454

Bedrijfsresultaat 7.132 9.560
Financiële baten en lasten -705 -760

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 6.427 8.800
Belastingen -1.581 -2.151

Nettoresultaat (uit voortgezette bedrijfsactiviteiten) 4.846 6.649

Nettoresultaat (toe te rekenen aan aandeelhouders) 4.852 6.674
Nettoresultaat (toe te rekenen aan derden) -6 -25
Winst per aandeel toe te rekenen aan aandeelhouders:    
Winst per gewoon aandeel (€ x 1)* 3,75 5,16
Verwaterde winst per gewoon aandeel (€ x 1)** 3,75 5,18
Winst per aandeel voorgezette activiteiten:    
Winst per gewoon aandeel (€ x 1)* 3,74 5,14
Verwaterde winst per gewoon aandeel (€ x 1)** 3,75 5,16

Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en 
niet-gerealiseerde resultaten
1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000 2022 2021

Nettoresultaat 4.846 6.649
Elementen die mogelijk in de toekomst in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord    
Kasstroom hedges – aanpassing in reële waarde (Incl. belastingen) 184 73
Buitenlandse activiteiten – valuta omrekeningsverschillen -138 -24

Totaalresultaat na belastingen 4.892 6.698

Totaalresultaat toe te rekenen aan:    
Aandeelhouders 4.898 6.712
Derden -6 -14

* Nettoresultaat gedeeld door het aantal uitstaande aandelen per 30 juni van het jaar.

** Nettoresultaat gedeeld door het aantal uitstaande aandelen per 30 juni van het voorgaande jaar.



Verkorte geconsolideerde balans
Vóór winstbestemming

x € 1.000 30 juni 2022 31 december 2021

ACTIVA    
Immateriële vaste activa 27.634 27.967

Materiële vaste activa 59.569 61.033

Gehuurde activa 11.501 11.817

Financiële vaste activa / Uitgestelde belastingvordering 4.549 5.114

Totaal vaste activa 103.253 105.931

Contractactiva 15.542 16.338

Voorraden 36.160 32.871

Handelsdebiteuren 47.642 46.584

Overige vorderingen en overlopende activa 7.363 5.827

Liquide middelen 10.116 5.199

Totaal vlottende activa 116.823 106.819

Activa aangehouden voor verkoop - 841

Totaal activa 220.076 213.591

x € 1.000 30 juni 2022 31 december 2021

PASSIVA    
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders 74.957 76.082

Aandeel derden 202 179

Totaal eigen vermogen 75.159 76.261

Voorzieningen / uitgestelde belastingverplichtingen 6.813 6.210

Leningen en huurverplichtingen 20.411 22.483

Financiële instrumenten 340 610

Totaal voorzieningen en langlopende schulden 27.564 29.303

     
Contractverplichtingen 36.957 41.748

Handelscrediteuren 20.165 20.306

Rekening courant Bank 8.465 722

Overige schulden en overlopende passiva 51.766 45.251

Totaal kortlopende schulden 117.353 108.027

Totaal passiva 220.076 213.591



Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000

Toe te rekenen 
aan 
aandeelhouders 
Hydratec

Toe te rekenen 
aan derden

2022 Eigen 
vermogen

Toe te rekenen 
aan 
aandeelhouders 
Hydratec

Toe te rekenen 
aan derden

2021 Eigen 
vermogen

Stand per 1 
januari 76.082 179 76.261 63.079 161 63.240

Dividendbetaling -6.012   -6.012      
Aandelenemissie 168   168 101   101

Onverdeeld 
resultaat 4.852 -6 4.846 6.674 -25 6.649

Wijziging 
wisselkoersen -167 29 -138 -33 9 -24

Mutatie 
Hedgereserve 184   184 73   73

Overige mutaties -150   -150 22   22

Stand per 30 juni 74.957 202 75.159 69.916 145 70.061

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000 2022 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.360 15.812

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.115 -2.902

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.489 -12.326

Netto kasstroom 4.756 584

Omrekeningsverschillen op geldmiddelen 161 21

Mutatie kas en kasequivalenten 4.917 605

Kas en kasequivalenten per 1 januari 5.199 4.629

Kas en kasequivalenten per 30 juni 10.116 5.234



Geselecteerde toelichtingen

1. Algemeen

De tussentijdse financiële overzichten zijn door de directie opgesteld, met commissarissen besproken en 

vrijgegeven voor publicatie op 21 juli 2022. 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 2022 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 

2021. Indien nodig zijn vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

3. Seizoensinvloeden

De opbrengsten en resultaten van de Groep worden niet structureel beïnvloed door seizoenseffecten van 

de verkopen. Wel kan de omzet van projecten fluctueren bij Industrial Systems.

4. Gesegmenteerde rapportage

In onderstaande tabel is de verdeling tussen Industrial 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.

    Industrial Systems   Plastic Components   Totaal segmenten   Holdingkosten en eliminaties   Totaal
x € 1.000   2022 2021   2022 2021   2022 2021   2022 2021   2022 2021

Netto-omzet derden
 

59.250 54.460
 

64.710 65.312
 

123.960 119.772
 

   
 

123.960 119.772
Intersegment-omzet         749 1.239   749 1.239   -749 -1.239   - -

Totaal segment omzet
 

59.250 54.460
 

65.459 66.551
 

124.709 121.011
 

-749 -1.239
 

123.960 119.772

Bedrijfsresultaat
 

4.116 6.193
 

4.910 4.630
 

9.026 10.823
 

-1.894 -1.263
 

7.132 9.560
Afschrijvingen   1.846 2.103   4.295 3.850   6.141 5.953   40 15   6.181 5.968
Investeringen in 
(im)materiële vaste activa   630 1.132   2.589 1.687   3.219 2.819     83   3.219 2.902



5. Specificatie omzetverdeling naar soort

In onderstaande tabel is de verdeling in de omzet naar soort opgenomen over de periode 1 januari tot en 

met 30 juni van het betreffende jaar.

x € 1.000   2022 %   2021 %

Levering goederen
 

77.626 62,6
 

73.690 61,5

Projecten   42.657 34,4   42.973 35,9

Overige omzet   3.677 3,0   3.109 2,6

Totaal  
123.960 100

 
119.772 100

6. Reële waarde financiële instrumenten

x € 1.000

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022 -237

Mutatie reële waarde 275

Boekwaarde per 30 juni 2022 38

De financiële instrumenten hebben betrekking op:

Een renteswap voor het vastzetten van het variabel deel van een rente lening met een omvang per 30 

juni 2022 van € 2,1 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 2022 van € 1,1 miljoen met een looptijd tot 1 juli 2027.

Een renteswap voor het vastzetten van het variabel deel van een rente lening met een omvang per 30 

juni 2022 van € 2,5 miljoen met een looptijd tot 1 juli 2028.

De reële waarde is gebaseerd op de toekomstige kasstromen over de looptijd en de omvang van de 

contracten. Deze berekening is gebaseerd op andere dan genoteerde prijzen die direct of indirect 

waarneembaar zijn en kwalificeert zich derhalve als een Level 2-waardering zoals gedefinieerd in IFRS 13. Al 

deze derivaten kwalificeren als ‘cash flow hedge’ welke 100% effectief zijn per 30 juni 2022. Er bestaat een 

directe economische relatie tussen het hedge instrument en de afgedekte positie, het kredietrisico van het 

hedge instrument als de afgedekte positie zijn vergelijkbaar en is er sprake van een 1:1 hedge ratio. Er is 

een hedgereserve gevormd in het eigen vermogen. Mutaties op de waarde van deze swaps worden in het 

overzicht totaalresultaat verwerkt.



7. Dividendbetalingen

In juni 2022 heeft een dividendbetaling aan de aandeelhouders van Hydratec van € 6,0 miljoen 

plaatsgevonden. Deze betaling had betrekking op het slotdividend over het boekjaar 2021.

8. Aandelenemissie

In 2022 zijn 2.171 normale aandelen uitgegeven met nominale waarde van € 0,45 per aandeel met een 

uitgiftekoers van € 77,53 per aandeel. Deze aandelenuitgifte had als doel de uitgifte van aandelen voor het 

participatieplan voor directie en management van Hydratec en haar werkmaatschappijen. Deze uitgifte 

resulteerde in een uitbreiding van het aandelenkapitaal van € 1 duizend en een toevoeging aan de 

agioreserve van € 167 duizend. De overige mutatie in het eigen vermogen is verwerkt overeenkomstig IFRS 

2. 

9. Aangegane verplichtingen tot kapitaalinvesteringen

Per 30 juni 2022 is de Groep materiële verplichtingen aangegaan tot kapitaalinvesteringen. De omvang van 

deze verplichtingen bedraagt € 1,6 miljoen.

10. Afgegeven bankgaranties

Per 30 juni 2022 heeft de Groep bankgaranties afgegeven aan klanten voor de oplevering van machines en 

installaties ten bedrage van € 7 miljoen.

11. Transacties verbonden partijen

Transacties met verbonden partijen vinden plaats tegen commerciële voorwaarden. 

12. Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die relevant zijn voor de tussentijdse 

financiële overzichten.

13. Betrokkenheid accountant

Ten aanzien van dit halfjaarbericht is geen controle- of beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe 

accountant.



Bestuurdersverklaring (verklaring zoals bedoeld in art. 5:25D lid 2 sub C 
WFT)

De directie van de vennootschap verklaart hierbij dat, voor zover hem bekend:

de halfjaarrekening over het eerste halfjaar van het boekjaar 2022 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 2022 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, 21 juli 2022

Directie

Ir. B.F. Aangenendt, CEO

Drs. E.H. Slijkhuis RA, CFO
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