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Opbrengsten en resultaat groeien in Q1 ten opzichte van 2017
Orderportefeuilles blijven goed gevuld
Verkoop Data Vision afgerond
Bevestiging verbetering verwacht jaarresultaat

Na een wat aarzelende start van het jaar is het eerste kwartaal van 2018 goed afgesloten. Opbrengsten
en bedrijfsresultaat zijn voor alle divisies gegroeid ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2017.
De orderportefeuilles zijn over het algemeen goed gevuld en ook de orderintake ontwikkelt zich goed.
De verkoop van Data Vision is met succes afgerond.
Toelichting van Ralph van den Broek, CEO van Batenburg Techniek:
“Wij kijken tevreden terug op het eerste kwartaal. Het sentiment in de markten waarin Batenburg
Techniek opereert, is onverminderd positief. Ook in de marine- en offshore-markt trekt het volume
weer voorzichtig aan. Het positieve sentiment in veel van de markten waarin Batenburg Techniek actief
is, leidt wel tot druk op inkoopprijzen en op de beschikbaarheid van grondstoffen en mensen. Over de
gehele linie kijken wij met vertrouwen naar de toekomst”.
Industriële Componenten1:
De maakindustrie blijft zich goed ontwikkelen en onze bedrijven profiteren van het positieve marktsentiment
en de ingezette strategie. De orderintake loopt vóór op die van vorig jaar en de orderportefeuille is van een
goed niveau. Onze activiteiten in de energiemarkt kenden een wat trage start van het jaar mede door vorst in
maart en lagere afname van netwerkbedrijven. Wel komen er in deze markt steeds meer aanvragen die te
maken hebben met de energietransitie en de veranderingen in wetgeving. Onze activiteiten in de markt voor
industriële elektronica laten een sterk herstel zien ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dat komt deels
door de hoge vraag, maar ook door de eind 2017 ingezette transitie met een uitbreiding van capaciteit en de
verhuizing naar een groter pand. De verkoop van de activiteiten op het gebied van (machine) vision
componenten, Data Vision, is in het eerste kwartaal met succes afgerond.
Industriële Automatisering:
In de procesindustrie, de infra en bij de waterschappen is sprake van een toenemende vraag en zijn er in het
eerste kwartaal grote orders binnengehaald in bijna alle marktsegmenten. De orderportefeuille is dan ook goed
gevuld en de orderintake ontwikkelt zich voorspoedig. Ook op het gebied van tuinbouwautomatisering is de
orderportefeuille van een goed niveau met daarin ook interessante projecten op het Amerikaanse continent
en in Azië. Batenburg Techniek heeft deelgenomen aan de recente handelsmissie naar China en de
verwachtingen zijn positief gestemd voor deze regio. De marine- en offshore-markt begint langzaam weer aan
te trekken in volume; prijzen zijn echter nog niet op het niveau van vóór de crisis.
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Installatietechniek2:
Installatietechniek had een trage start van het kwartaal maar heeft zich in de loop van het kwartaal goed
hersteld. De orderportefeuille is over het algemeen goed. Enkele grote projecten gaan nu van start. De divisie
krijgt steeds meer aanvragen in het kader van de duurzaamheidsagenda waarbij ontwerp en engineering van
installaties steeds vaker in eigen beheer worden uitgevoerd.
Volvo Ocean Race:
Batenburg Techniek heeft zich als host city sponsor verbonden aan de finish van de Volvo Ocean Race in Den
Haag eind juni 2018. De parallel met onze organisatie is dat zeilers tijdens de race elke dag gefocust zijn om
samen het maximale uit hun schip, de techniek én de mens te halen. Dit evenement biedt Batenburg Techniek
een uniek platform om onze klanten in een breder perspectief kennis te laten maken met Batenburg Techniek.
Verwachting 2018:
Met een goed eerste kwartaal en goed gevulde orderportefeuilles, is de verwachting bevestigd dat de
genormaliseerde opbrengsten en operationele resultaten, bijzondere en onvoorziene incidenten daargelaten,
boven die van 2017 uitkomen. De mate waarin hangt af van de ontwikkelingen van de inkoopprijzen en de
beschikbaarheid van materialen en inleners.
Rotterdam, 24 april 2018
Raad van bestuur
Batenburg Techniek N.V.
De financiële agenda wordt gepubliceerd op www.batenburg.nl
info@batenburg.nl
Postbus 9441
3007 AK Rotterdam
Tel. +31 (10) 292 80 80
Over Batenburg Techniek
Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener in het hart van de smart industry. Met circa 950
specialisten richt Batenburg Techniek zich op het slimmer, veiliger en duurzamer maken van de productie,
teelt en vastgoedexploitatie van klanten in de industrie en infra. Vanuit drie divisies – Batenburg Industriële
Componenten, Batenburg Industriële Automatisering en Batenburg Installatietechniek - worden slimme
componenten geleverd, geïnstalleerd en wordt hoogwaardige software ontworpen om processen te
besturen.
Voor meer informatie, bezoek batenburg.nl
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