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Terugblik Prospectus NPEX Obligatielening 

• Doelstelling 
Belangrijkste partner worden van retailers en van hun leveranciers voor het 
verlening van de houdbaarheid in de keten van verse groenten, fruit en 
bloemen

• Hoe? 
Door verkoop van PerfoTec technologie, verdere ontwikkeling home 
compostable en recyclebare folie en aanpassing van verkoop model naar 
“pay-per-use” model als ondersteuning bij het besluitvormingsproces. 
Focus zal blijven liggen op verkoop van de systemen en met verhuurmodel 
kan in een bredere markt voorzien worden. 



Personele mutaties 

• Vanaf augustus 2020: Annette Hardeman - Finance Manager
(ter vervanging van Rajesh Bahadoer)

• Product Manager: Elisa Bongiolatti – vanaf september 2020
• Sales Engineer: Pascal Bruneau – vanaf oktober 2020
• Allround administratief medewerker – Inge van Wijk – vanaf maart 2021 
• Supply Chain Coördinator: Robert Benschop – vanaf juni 2021
• Software Engineer: Parth Gawarikar – vanaf augustus 2021
• Assistent Product Manager bloemen: Hugo Theunissen – vanaf september 

2021

• Positie Commercial Director bij PerfoTec



2020: Het jaar als omslagpunt 

• De verwachte omzet voor 2020 die in de prospectus werd gepresenteerd is 
niet gerealiseerd door effect van wereldwijde Covid-19 pandemie. Ondanks 
verliesgevende jaren van 2018 en 2019 en uitstel orders vanwege 
wereldwijde Covid-19 pandemie liet het bedrijfsresultaat wel een kleine 
plus zien, mede door reeds doorgevoerde kostenreductie 

• Samenwerking Oerlemans Packaging Group en TIPA.
• Goedkeuring Patent Gasflush system
• Verschuiving businessmodel, naast pay-per-use model,  naar verkoop 

PerfoTec Apparatuur gecombineerd met speciale folies waarbij speciale 
folies een belangrijke toevoeging zijn aan de totaal oplossing



2020: Het jaar als omslagpunt 

Ondanks historische laagste omzet, als gevolg van 900k uitgestelde orders, 
is resultaat toch positief door fikse besparing in de kosten. Daarom zijn we 
hier erg trots op en zien we het jaar 2020 echt als een omslagpunt.  



2020: Het jaar als omslagpunt (P&L)

• Positief bedrijfsresultaat ondanks 
tegenvallende omzet door 
uitgestelde orders (900k) ivm
Covid-19

• Besparing FTE door aflopende 
contracten 2018 / 2019 
(daardoor ook besparing 
autokosten)

• Besparing verkoopkosten door 
afname reiskosten

• Toename financiële lasten door 
Rabobank- en Obligatielening



2020: Het jaar als omslagpunt (Verduidelijking omzetcijfers)

Verhuurmodel heeft nog geen groot aandeel in de omzetcijfers en nadruk ligt op laserverkoop waarbij omzet 
Liner/folies een groter aandeel in de omzetcijfers heeft gekregen. 



2020: Het jaar als omslagpunt (Balans)

• Toename handelsdebiteuren door 
verkoopnota’s in december 2020
✓ 2020: betalingsgedrag gemiddeld 37 dgn te laat
✓ 2021: betalingsgedrag gemiddeld 14 dgn te laat

• Toename liquide middelen door 
Obligatielening

• Toename langlopende schulden 
door Obligatielening ondanks 
aflossingen op schulden 
kredietinstellingen



2021: Het jaar van uitbreiding

• Samenwerking gezocht met een grote multinational met betrekking tot 
ontwikkeling van recyclebare folie.

• Internationale patent goedkeuring voor speciale folie.

• Voortzetting samenwerking met TIPA voor composteerbare folies. 

• Basis gelegd bij grote Poolse klant door verdubbeling houdbaarheid bij 
verpakte salades, en hoge kans op grote order 2022 in verkoop Lasers / O2 
Control (> 1 mln).





Nieuw record november ‘21 : +17 dagen THT!



2021: Het jaar van uitbreiding

• Nieuwe distributeurs in Australie en Oost-Europa

• Project Belgische retailer verloopt in België verder via leveranciers.

• Bloemen: focus nu op zeevracht, e-commerce topseal verpakking bleek te 
duur. Bloembollen project loopt door tot 2023 vanwege corona verlenging 
verkregen.

• Basis gelegd voor levering LinerBags voor groene asperges, meloenen, 
papaya, avocado’s en blauwe bessen.

• Samenwerking met grote importeurs en producenten in validatie trajecten.



Shelf Life Extension - Reducing Quality Losses and Carbon Footprint - Optimizing Freshness



Animation Movie



50 days, conventional packaging                          50 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: minimal € 0,50 per kilo product (PerfoTec vs. CA container) 

Avocado – Storage



Start, Day 0                                 18 days, Naked              28 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,20 per kilo product (sea vs. air transport) 

Bell peppers – Storage



40 days, conventional packaging                          40 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (sea vs. air transport) 

Blueberries – Sea freight



40 days, conventional packaging                          40 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 2,90 per kilo product (sea, in carton box + PerfoTec LinerBag 
vs. air transport in polystyrene boxes + 4 kg of ice) 

Broccoli– Sea freight



21 days, conventional packaging                          21 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (sea vs. air transport) 

Brussels sprouts – Sea freight



30 days, conventional packaging                          30 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (sea vs. air transport) 

Mango – Storage



Green asparagus – Air & Sea freight 

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,80 per kilo product (sea vs. air transport) 

AIR freight, 13 days, naked                    SEA freight, 33 days, PerfoTec LinerBag



8 days, conventional packaging                               8 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (air transport only) 

Strawberries – Air freight



Customer problem, PerfoTec solution & Result

Problem Solution Result

Only shipment by air is 
possible in many cases.

➡️ PerfoTec LinerBag has 
customized protective 
atmosphere for each product to 
achieve maximum shelf life.

➡️ Shipments by sea are possible in 
most cases.

Too much moisture 
condensation in bags.

Compostable material allows 
extra moisture to exit the bag.

Cost reduction.

Discoloration of product. PerfoTec LinerBag has 
customized protective 
atmosphere for each product to 
achieve maximum shelf life.

Better quality in many cases. 
The temperature control is more 
stable than shipments by air.

Dehydration of product. Lower CO2 emission.

Rot of product. Extra shelf life extension.

Short shelf life. Best possible quality and 
freshness extension.

Happy customers.



Higher quality

Summary

✓ Prevents quality losses, equals to less food waste

✓ Sea-freight vs. Airfreight

✓ Less quality cost

✓ Custom production

✓ Maximum freshness and shelf-life

✓ Minimal lead time

✓ Longer availability for sale of products

✓ Lower CO₂ emission, sea-freight vs. airfreight

✓ Bio-based material

Lower costs

Environmental impact

Time saving Society

Let’s reduce the food waste and 
the carbon footprint together!



2021: Het jaar van uitbreiding

Verwachting is dat 2021 met een positief resultaat wordt afgesloten. Het resultaat is –mede door corona-
weliswaar lager dan budget maar wel met een significant verschil met 2020. 

Ook klein positief resultaat bij PerfoTec Inc en moedermaatschappij Perfo Knowledgy BV. 
- Omzet Lasers en LinerBags lager dan begroot. 
- Kosten lager door met name besparing reiskosten en besparing personeelskosten (vacature software engineer         

die pas in augustus werd ingevuld en positie commercieel directeur).

x €1000 2020 Budget 2021 Prognose 2021

Netto Omzet 2.453 3.250 2.830 

Kostprijs Omzet 629 885 723 

Overige opbrengsten 31 25 25 

Bruto Marge 1.855 2.390 2.132 

Kosten 1.711 1.950 1.787 

Bedrijfsresultaat 144 440 345 

Financiele B&L -117 -155 -155 

Resultaat 27 285 190 

Belastingen -9 -30 -30 

Resultaat na Belastingen 18 255 160 



2021: Het jaar van uitbreiding (overige interne speerpunten)

Finance: verdere implementatie ERP software systeem: Leads overzicht gecentraliseerd, project administratie up to
date en gecentraliseerd, diverse rapporten en workflow’s gestroomlijnd. 
R&D: verdere ontwikkeling aan reclybare folie met hoge waterdamp en C02 doorlaatbaarheid
Techniek: oppakken servicebezoeken en achterstallig onderhoud
Marketing: Groei aantal volgers op Linkedin. Aandacht voor one-picture-presentaties.



One-Picture-Presentations



2022: Het jaar van PerfoTec’s doorbraak en groei.

• Demoproject Blauwe bessen in Chili

• Impact Poolse klant op Europese markt: uitrol naar andere landen 
verwacht doordat PerfoTec een strategische ‘need’ wordt door pan-
Europese consolidatie van verse groente en saladeverwerkers. 

• Omzet kan in 2022 stijgen richting 4,5 miljoen. 

• Aantrekkende groei USA markt via PerfoTec Inc. : met PerfoTec verpakte 
aardbeien worden verkocht bij Amerikaanse retailers

• Leafy Greens geteeld middels vertical farming: bereikte houdbaarheid tot 
25 dagen!



Klompenmakersweg 16
3449 JB Woerden

The Netherlands

+31 (0)297 25 55 54

www.perfotec.com 

info@perfotec.com

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze vergadering. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan

bas@perfotec.com

mailto:bas@perfotec.com

