
Halfjaarbericht Bouman Industries B.V. te Almelo 

 

Periode Q1 & Q2 2021 

De eerste en tweede kwartaal van 2021 waren lastige kwartalen voor Bouman Industries B.V. Omzet 
in het eerste halfjaar van 2021 is gedaald met 30% ten opzichte van een halfjaar eerder. Bouman 
Industries B.V. heeft in het eerste halfjaar duidelijk last van de effecten van Covid-19. Er zijn een 
aantal projecten uitgesteld en tevens aanvragen verlopen traag. Onder het kopje Covid-19 hierover 
meer.  

Ondanks dat de omzet is teruggelopen is de EBITDA met 2% toegenomen. Dit komt door een 
verbetering in verhouding koop- en maakdelen.  

 

Covid-19 

De Covid-19 crisis heeft naast vertraging in de uitvoer van lopende projecten ook gezorgd voor uitstel 
van een aantal lopende orders en offertes. Projecten en aanvragen zijn gelukkig niet geannuleerd, 
echter wel veel verschoven naar achteren, wat een hoge mate van leegloop heeft opgeleverd. Door 
de onduidelijkheid van wel of niet reizen tussen landen zijn aanvragen uitgesteld. Tot en met Q2 
2021 zagen we deze tendens van uitstel. Laatste tijd lijkt de markt weer meer op gang te komen, 
aanvragen nemen toe en projecten die zijn uitgesteld beginnen langzamerhand weer te lopen. 
Daarmee lijkt Corona op zijn retour te zijn. 

 

Ontwikkelingen 

In 2020 is het derde CO2 project afgerond en hiermee is binnen Bouman de kennis over het afvangen 
van CO2 (carboncapture), bicarbonaat maken en vloeibaar CO2 maken in de praktijk bewezen. De 
ontwikkeling van deze technieken hebben een behoorlijke bijdrage van de R&D activiteiten in beslag 
genomen. 18 Januari 2021 is de nieuwe werkmaatschappij CarboTreat B.V. opgericht met als doel het 
vermarkten van de CO2 activiteiten. We constateren een groei in aanvragen en activiteiten voor 
installaties op land, maar ook zijn er vergaande stappen gemaakt voor capture op schepen.  

 

Jaarcijfers 2020 

De jaarcijfers hebben enige vertraging opgelopen door het overgaan op een andere goedkeurende 
accountant en worden, zoals eerder gecommuniceerd, uiterlijk in september 2021 aangeleverd. 


