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Geconsolideerde jaarresultaten 2018 
 

Transformatieplan in lijn met de verwachtingen; 
terugkeer naar een positieve REBITDA 

 

Opmerkelijke gebeurtenissen: 

 Het transformatieplan is in lijn met de verwachtingen. Meer specifiek is er een 
aanzienlijke daling van de kosten verbonden aan de structuur, de definitieve verkoop van 
de divisie Process Heat Exchanger (“PHE”) en een uitvoering van de contracten in lijn 
met de budgetten. 
 

 Orders liggen 29 % hoger dan in 20172, goed voor een totaalbedrag van 
344 miljoen EUR. 
 

 REBITDA uitgezonderd beëindigde activiteiten (Brazilië, Zuid-Afrika ...) is positief met 
7,3 miljoen EUR, in vergelijking met een negatieve REBITDA van 9,2 miljoen EUR in 
2017. Met inbegrip van de beëindigde activiteiten bedraagt de REBITDA 5 miljoen EUR 
in vergelijking met een negatieve REBITDA van 17,2 miljoen EUR in 2017. 

 

  

                                                 
1 Dit document betreft een Nederlandse vertaling van de hoofdpunten van de jaarresultaten van 2018, die voor het gemak 

van Nederlandstalige lezers werd opgesteld. Het volledige verslag kan in het Engels en Frans worden geraadpleegd op de 

website van Hamon (www.hamon.com). 
2 Rekening houdend met de joint venture in India die vanaf 2019 geconsolideerd zal worden. Zonder deze joint venture 

bedraagt het cijfer 326 miljoen EUR. 

http://www.hamon.com/
http://www.hamon.com/
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Transformatieplan 

Het transformatieplan, dat werd gelanceerd in 2017 en zich uitstrekt over een periode van 
drie jaar, heeft als doel de Groep te heroriënteren en winstgevend te maken. 

De belangrijkste maatregelen die in dit kader werden genomen, zijn: 

 Focus op de hoofdactiviteiten van Hamon: verkoop van TTC, ACS, AIT, PHE, 
definitieve beëindiging van de activiteiten in de filialen gelegen in Brazilië en Zuid-Afrika 

 Accent op de productlijnen van koeling, controle van de luchtkwaliteit en 
warmteterugwinningssystemen 

 Concentratie op kleinschaligere projecten en vooral de klantendienst om de marges te 
verbeteren en de risico’s en financieringsbehoeften te beperken 

 Optimalisering van de synergieën tussen onze productlijnen en de integratie van de 
lagekostenlanden (India) in de toeleveringskeren en engineering 

 Verbetering van de uitvoering van projecten door de aankopen te centraliseren en beter 
te controleren 

 Vermindering met bijna 40 % van de kosten verbonden aan de structuur van de Groep 
in vergelijking met de situatie in 2016. 

De Groep zal blijven streven naar rationalisering door meer synergieën tot stand te brengen 
tussen en binnen de landen. 

Commerciële activiteit 

Ondanks de sterke concurrentie op de markt weet de Groep het aantal bestellingen te 
verhogen tot 344 miljoen EUR, een stijging met 29 % vergeleken met 2017. 

De verkoop gekoppeld aan onze klantendienstenactiviteiten bedraagt in 2018 
73,5 miljoen EUR of 21 % van de omzet en is goed voor 24 % van de bestellingen in 2018. 
De Groep blijft zich richten op de ontwikkeling van deze veelbelovende markt, met als 
doelstelling het aandeel van deze activiteit in de globale omzet te verhogen. In relatie tot de 
klantendienst bouwt de Groep ook haar aanbod op het vlak van onderdelen verder uit. 

De activiteit is nog steeds goed verspreid over de verschillende landen met een aanzienlijke 
groei die wordt verwacht in Azië. Dit blijft dan ook de markt met het grootste groeipotentieel. 
De volledige overname van de joint venture in India, gepland in 2019, zal onze 
concurrentiepositie op deze markt versterken. 

REBITDA 

De REBITDA uitgezonderd beëindigde activiteiten (voornamelijk Zuid-Afrika en Brazilië) 
bedraagt 7,3 miljoen EUR, in vergelijking met een negatieve REBITDA van 9,2 miljoen EUR 
in 2017. Inclusief de beëindigde activiteiten bedraagt dit resultaat 5 miljoen EUR, vergeleken 
met een negatieve REBITDA van 17,2 miljoen EUR in 2017. 

De omzet is gedaald vanwege de beëindigde activiteiten (Zuid-Afrika en Brazilië). De marge 
is dan weer aanzienlijk verbeterd dankzij de goede uitvoering van de projecten in de loop van 
2018 en vanwege de daling van de kosten verbonden aan de structuur. 

http://www.hamon.com/
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Nettoresultaten van de beëindigde activiteiten 

Deze lijn omvat de resultaten van de divisie PHE die in december 2018 verkocht werd. Het 
verlies van 10 miljoen EUR omvat de laatste kosten verbonden aan de verkoop. 

Nettoresultaat 

Ondanks een sterke verbetering van de REBITDA sluit de Groep het boekjaar af met een 
verlies van 25,3 miljoen EUR onder meer vanwege de herstructureringskosten voor een 
bedrag van 3,9 miljoen EUR en de kosten verbonden aan de verkoop van PHE. 

Balans 

De balans werd aanzienlijk versterkt door de schuldvermindering van 87 miljoen EUR in 
december 2017 en door de kapitaalverhoging van 46,1 miljoen EUR die werd afgerond in 
februari 2018. 

Binnenkort zullen er gesprekken worden opgestart met de verschillende partners om de 
bestaande schuld in de beste omstandigheden te herfinancieren. 

Vooruitzichten 

Hamon brengt geen prognoses uit betreffende toekomstige resultaten. 

http://www.hamon.com/

