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Belangrijkste ontwikkelingen derde kwartaal: 

 5% hogere omzet 

 Brutomarge percentage gestegen in vergelijking tot het derde kwartaal van vorig jaar 

 Hoger bedrijfs- en nettoresultaat 

 

 

Holland Colours heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2016/2017 een 5% hogere omzet ten opzichte 

van dezelfde periode vorig jaar gerealiseerd. De koersimpact van de Amerikaanse dollar op de omzet is daarbij 

verwaarloosbaar. 

 

De omzet in de divisie Europa was nagenoeg gelijk aan het derde kwartaal van 2015/2016. De segmenten 

Bouw & Constructie en Specialties toonden een omzetdaling, welke gecompenseerd werd door een stijging in 

Verpakkingen. 

 

De omzet in de divisie Americas, gemeten in USD, nam licht toe ten opzichte van vorig jaar, waarbij met name 

de omzet voor Verpakkingen en Specialties hoger eindigden. 

 

De omzet in de divisie Azië, eveneens gemeten in USD, nam duidelijk toe ten opzichte van vorig jaar, waarbij 

de meeste groei uit Bouw & Constructie kwam.  

 

Holland Colours heeft besloten haar eigen activiteiten in China af te bouwen. Dit proces zal in het lopende 

kwartaal worden afgerond. Dit heeft geen materiële invloed op het groepsresultaat. Gesprekken met een 

potentiële lokale partner vorderen gestaag. 

 

De brutomarge voor Holland Colours was over het derde kwartaal duidelijk hoger in vergelijking tot het derde 

kwartaal van vorig jaar. De operationele kosten eindigden licht hoger. 

 

Het bovenstaande heeft geleid tot een sterk gestegen bedrijfsresultaat in vergelijking tot vorig jaar. Het 

nettoresultaat is eveneens toegenomen in vergelijking tot vorig jaar.  

 

Het operationele werkkapitaal was eind december hoger dan eind december vorig jaar in lijn met de 

omzetgroei. 

 

Aan de met de bank overeengekomen ratio’s is gedurende het gehele derde kwartaal voldaan.  

 

 

  



 

 

  

 

 

 

  

Vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2016/2017 

Onvoorziene gebeurtenissen daar gelaten verwacht Holland Colours dit boekjaar een hogere omzet en hoger 

nettoresultaat te realiseren ten opzichte van vorig jaar.  

 

De resultaten over het boekjaar 2016/2017 zullen op 30 mei 2017 bekend gemaakt worden. 

 

Apeldoorn, 9 februari 2017 

De Directie 

 

 

Rob Harmsen 

Margret Kleinsman 

 

 

Voor meer informatie 

Holland Colours NV 

Rob Harmsen 

CEO Holland Colours  

Telefoon: + 31 (0)55 368 07 00 

 

 

Profiel  

Holland Colours ontwikkelt, produceert en verkoopt vaste en vloeibare kleurconcentraten, masterbatches en 

additieven voor het inkleuren van vaste en flexibele PVC voor de bouw- en constructie industrie alsook voor 

PET en polyolefines voor de verpakkingsindustrie. Behalve deze wereldwijde markten, bedienen we de 

verfindustrie en producenten van siliconenkitten en lijmen. Onze technische experts ontwikkelen specifieke 

oplossingen afgestemd op de eisen en wensen van de klant en toegespitst op zijn productieomstandigheden.  

 

Holland Colours is een Nederlandse onderneming, waarvan de aandelen genoteerd staan aan Euronext 

Amsterdam en heeft vestigingen in Amerika, Europa en Azië. Middels betrokken medewerkers, die tevens 

aandeelhouder zijn, leveren wij persoonlijke service op wereldwijde schaal.  

 

 

www.hollandcolours.com 

 

 

Belangrijke data 

30 mei 2017  : Publicatie jaarcijfers 2016/2017  

11 juli 2017  : Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
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