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Ontwikkelingen 

In het 1e halfjaar van 2022 heeft Bouman Industries na een moeizame Coronaperiode boven de 

begroting gekoerst. De orderportefeuille is dusdanig goed gevuld voor de 2e helft van 2022 dat de 

verwachting is dat de begroting voor 2022 meer dan gerealiseerd gaat worden.  

Voor High Tech Machining zijn een aantal specifiek langlopende orders geplaatst vanuit de defensie 

en semiconductor industrie.  

De ontwikkeling voor verduurzaming van de scheepvaart heeft een verdere vlucht genomen. Zowel 

de overheid, de industrie als internationale rederijen zien CO2 afvang op bestaande en nieuwe 

schepen als een van de belangrijkste technologieën om de uitstoot te verminderen.  

De voorgenomen verkoop van 65% van de aandelen in Bouman Property BV (onroerende zaken) 

teneinde liquiditeit vrij te maken voor de tijdige aflossing van Obligatielening I, alsmede uitbreiding 

van de productielocatie, is voorbereid zoals in het persbericht van 15 juni jl. aangekondigd. Vanwege 

een onvoorzien fiscaal issue, welke op het laatste moment naar voren kwam, werken we momenteel 

aan een oplossing.  

Een strategische partner is voornemens aan boord te komen binnen Bouman Industries BV. Naast 

ondersteuning in management, uitbreiding en optimalisering van de productiecapaciteit, komt 

daarmee ook voldoende werkkapitaal beschikbaar om de groei te kunnen realiseren en goede 

structuur voor de toekomst. 

De verwachting is dat binnen 3 maanden de herfinanciering van € 2,5 mio na toetreding van de 

strategische partner realiseerbaar wordt. 

 

Periode Q1 & Q2 2022 

De bezetting bij High Tech Machining is 30% boven budget voor geheel 2022.  

De projecten voor Systems/Productie  komen langzaam op gang, mede door enige vertraging vanuit 

engineering, echter voor de tweede helft van 2022 is de bezetting vol.  

Procestechnologie en Engineering zijn naast de externe klanten ook volledig bezet met de 

ontwikkelingen en projecten voor CarboTreat. 

De EBITDA voor het 1e halfjaar 2022, en de verwachting voor geheel 2022, ligt boven budget. Deze 

zal ruim boven het niveau liggen van 2020. Hierbij vermeldt dat het jaar 2021 vanwege de Covid 

omstandigheden gericht was op continuïteit. 

Als bijlage de Winst- en Verliesrekening FY20-FC23 inclusief KPIs. 
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Winst- en Verliesrekening   |   FY20-FC24

 * €000 FY20 FY21 FC22 FC23 FC24

Omzet 13.955              8.703        15.500     17.375     19.375     

Kostprijs verkopen -10.140            -5.527      -11.037    -12.456    -13.896    

Contributie marge 3.815                3.176        4.463        4.919        5.479        

Overige personeelskosten -203 -225 -242 -253 -261

Overige OPEX -1.738              -1.627      -1.855      -1.964      -2.023      

OPEX -1.941              -1.852      -2.097      -2.217      -2.284      

EBITDA 1.874                1.324        2.366        2.702        3.195        

Afschrijvingen -1432 -1104 -1300 -980 -980

Financieel resultaat -578 -522 -501 -451 -381

VPB 49 121 -136 -269 -388

Resultaat deelnemingen 10 18 12 12 12

Buitengewone baten en lasten -253 0

Netto resultaat -330                  -163          441           1.014        1.458        

KPIs

J-o-J omzet stijging -38% 78% 12% 12%

Omzet per FTE 140 89 155 167 185

Contributie marge 27% 36% 29% 28% 28%

FTE 100 98 100 104 105

EBITDA marge 13% 15% 15% 16% 16%


