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Toelichting jaarrekening 2017

• Met een omzet van €15,1M, een bedrijfsresultaat van €493k en een resultaat van €143k kijkt DG press 
ServiceS positief terug op 2017.

• Voor 2017 werd een verkoop van 5 Thallos, 2 gebruikte machines en 1 Vision geprognosticeerd. In 
werkelijkheid zijn dat 4 Thallo’s geworden (USA, Italie, Frankrijk en Dominicaanse republiek), twee 
gebruikte machines en 2 Vision’s (Zuid Afrika). 

• Er zijn in totaliteit 3 Thallo’s uitgeleverd, van 1 daarvan is de installatie gedeeltelijk gestart in 2017 (malta) 
en 2 machines (USA en Malta) zal de installatie starten in 2018 (USA en Italie).

• De orderintake op Service en Spares bleven op niveau.

• Met de verkoop van de Frankrijk machine is de Thallo nu in de 3 breedtes beschikbaar (520, 850 en 1050)
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Prognose volledige jaar 2018:

• De omzet zal ten opzichte van de cijfers van oktober met nog ongeveer met 800 k toenemen en uitkomen 
rond de 18,8 M

• De kosten liggen in lijn met het budget wellicht iets lager.

• De orderintake op Thallo blijft beduidend achter tot op dit moment nog geen Thallo verkocht in 2018;
– Aangekondigde samenwerking GOSS-MAN

– Offset positie

– Verlaten Sales Manager CW

Aktieplannen lopen op dit moment waarbij we verwachten het tij te keren in 2019.

• De geprognotiseerde verkoop van een Vision is gehaald en we zijn zeer concreet met een 2e project. We 
merken dat de Vision aanvragen in de security markt toenemen.
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Vooruitblik 2019

• We hebben gebudgetteerd 5 Thallo’s te verkopen en 2 Vision’s.

• Door additionele focus op service en spares prognosticeren we hier een omzet stijging van 10%.

• Ontvlechting van mede eigenaar Peter Kloppers daarmee financiering structuur voor de komende jaren 
meenemen. 

• Aantreden Finance Manager

• Accountants controle over cijfers 2018



0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Orderintake vs Budget 2018, Service en Spares

Orderintake Budget


