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Geachte belegger,

Het jaar 2021 is gezien de omstandigheden met Covid-19 naar 
tevredenheid verlopen. De nieuwe covidmaatregelen in het najaar 
hebben de geen grote invloed gehad.  Wij sluiten het jaar af met 
positieve cijfers en een goede operationele kasstroom. Inmiddels 
zijn wij ons aan het voorbereiden op de komende verkiezingen, 
waarin weer meer gemeenten de weg naar de Trotter hebben 
gevonden. 

De jaarrekening van 2020 heeft helaas forse vertraging opgelopen, 
door een samenloop van omstandigheden, zoals de NOW-
regelingen, waardoor drukte bij accountant ontstond, ziekte en 
een stelselwijziging in de waardering van activa, die ingewikkelder 
was tevoren beoogd. Door deze drukte hebben wij verzuimd 
u op tijd in te lichten. Onze excuses voor de vertraging hierin. 
Deze week zal de jaarrekening, met een aparte toelichting op de 
website gezet worden. 

De onrust op de metaalmarkt speelt ons ook parten. Gelukkig 
hadden wij eerder ruimer ingekocht, maar de markt blijft onrustig, 
en de prijsstijging lijkt vooralsnog structureel te zijn. Wij hebben 
ook onze prijzen verhoogd, daar de grondstofprijzen voor het 
maken van Trotters en frames ook beduidend zijn gestegen. 
Hoewel dit tot directe hogere investeringen leidt, is dit gezien de 
levensduur van onze producten, en met name de Trotter, gelukkig 
niet van groot van belang op langere termijn.



Wij hebben afgelopen jaar ook deels gebruik gemaakt van de 
NOW-regelingen en de belastingfaciliteiten die de overheid 
ons geboden heeft. Dit heeft er mede toe geleid dat wij onze 
gewenste investeringen in Trotters en de expansie in Duitsland 
door kunnen zetten.

Daar waar de eerste stilstand als gevolg van de pandemie heeft 
in 2020 tot een eenmalig negatief resultaat heeft geleid, is ten 
opzichte van 2020 is de totale omzet in 2021 met ongeveer 30% 
gestegen. Door de hernieuwde opleving van Covid-19 in het 
najaar ging de expansie in Duitsland minder hard dan wij in de 
zomer hadden ingecalculeerd. Desondanks is de omzet daar toch 
met ongeveer 50 % gestegen. Voor 2022 zetten wij daar nu extra 
in, daar ons nu wel duidelijk genoeg gebleken is dat daar grote 
kansen liggen voor de Trotter.

Al met al was de afgelopen periode een roerige tijd met de nodige 
uitdagingen. De omzet met Trotters zien wij zowel in Nederland 
als in het buitenland doorgroeien. Wij zien de komende jaren mèt 
of zonder Covid dan ook met vertrouwen tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

M. Truijen,
Directeur


