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Aan het bestuur van
Pat-Kruger Group B.V.
Mangaan 6
5234 GD  's-Hertogenbosch

Rotterdam 12 juli 2022

Geachte directie,

1.1 Opdracht  
Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Pat-Kruger Group B.V. te 's-
Hertogenbosch samengesteld. Onze werkzaamheden in het kader van deze opdracht zijn verricht in
overeenstemming met de hiervoor geldende standaarden, zoals geformuleerd in Standaard 4410
Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten. De aard van de opdracht houdt in dat geen
accountantscontrole is toegepast. Derhalve geven wij geen verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening.

De samenstellingsverklaring is opgenomen in paragraaf 1.5 van dit rapport.

1.2 Algemeen

Bestuur
Per 31 december 2021 werd het bestuur gevoerd door C.J. Kleijwegt.

Vaststelling jaarrekening
De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening van 2020 op 20 oktober 2021 vastgesteld. Het
nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 2020 bedroeg € 157.360.

3



1.3 Geconsolideerde resultaten

Bespreking van de geconsolideerde resultaten
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

2021 2020
x 1.000 € €

Netto-omzet 4.726 5.470
Inkoopwaarde van de omzet -1.651 -1.984

Brutowinst 3.075 3.486

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 96 216
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 1.592 1.520
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleg-
gingen 83 144
Overige bedrijfskosten 1.429 1.284

Totaal van som der kosten 3.200 3.164

Totaal van bedrijfsresultaat -125 322
Financiële baten en lasten -133 -166

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen -258 156
Belastingen over de winst of het verlies -21 1

Totaal van resultaat na belastingen -279 157
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1.4 Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

31-12-2021 31-12-2020
x 1.000

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 1.543 1.417
Liquide middelen 82 198

1.625 1.615
Kortlopende schulden -2.657 -1.975

Liquiditeitssaldo -1.032 -360
Voorraden 1.531 1.706

Werkkapitaal 499 1.346

Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa 116 147
Materiële vaste activa 58 83
Financiële vaste activa 28 35

202 265

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 701 1.611

Financiering

Groepsvermogen 350 629
Voorzieningen 1 4
Langlopende schulden 350 978

701 1.611

5



1.5 Fiscale positie

Algemeen
Pat-Krüger Group B.V. vormt tezamen met haar dochtermaatschappijen:
- P&W Holding B.V.;
- Pat-Krüger Management B.V.;
- Pat-Krüger Systems B.V.;
- Pat-Krüger Traffic B.V.
een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 

De vennootschapsbelasting bij de dochtermaatschappijen wordt berekend alsof zij zelfstandig
belastingplichtig zijn en wordt verrekend in de rekening-courantverhouding met de moedermaatschappij.

2021
€

Berekening belastbaar bedrag
Totaal van resultaat voor belastingen -258.773

Bij
Fiscaal lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleg-
gingen 38.419

Af
Fiscaal hoger resultaat aandeel derden -177.406

-397.760
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 4.700

-393.060
Investeringsregelingen -3.766

Belastbaar bedrag -396.826
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Verliescompensatie

Jaar
Compensa-
bel verlies

Reeds ge-
compenseerd
in oude jaren

Nog te com-
penseren be-
gin boekjaar

Compensatie
in jaar 2021

Nog te com-
penseren ein-
de boekjaar

€ € € € €
2016 11.485 11.485 - - -
2017 102.073 102.073 - - -
2018 512.713 70.737 441.976 - 441.976
2019 308.767 - 308.767 - 308.767
2021 396.826 396.826

1.331.864 184.295 750.743 - 1.147.569

Deze verliezen zijn compensabel met eventuele toekomstige fiscale winsten. Deze vordering is deels
opgenomen op de balans, de rest is niet tot waardering gebracht en staat in de jaarrekening vermeld als
niet in de balans opgenomen activa.
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1.6 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans
per 31 december 2021 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021 met
de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Pat-Kruger Group B.V. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij-
zen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Wij vestigen de aandacht op de paragraaf ‘Informatieverschaffing over continuïteit’ in de
waarderingsgrondslagen van de jaarrekening alsmede de toelichting op de kortlopende, achtergestelde
leningen.

Rotterdam, 12 juli 2022

RSM Netherlands Accountants N.V.

drs. G.A. van der Waal RA                                                          
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2. Bestuursverslag
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Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

2.1 Bestuursverslag
De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling tot het opstellen van een bestuursverslag over 2021
zoals bedoeld in artikel 396 lid 7 BW2.
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3. Geconsolideerde jaarrekening
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Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 

(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 115.674 147.295

Materiële vaste activa 2 57.991 83.144

Financiële vaste activa 3 27.646 35.160

Som der vaste activa 201.311 265.599

Vlottende activa

Voorraden 4 1.531.377 1.705.635

Vorderingen 5 1.543.562 1.417.087

Liquide middelen 6 81.781 197.562

Som der vlottende activa 3.156.720 3.320.284

3.358.031 3.585.883
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31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Passiva

Groepsvermogen 7 350.117 629.490

Voorzieningen 8 902 3.576

Langlopende schulden 9 350.000 978.112

Kortlopende schulden 10 2.657.012 1.974.705

3.358.031 3.585.883
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Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Netto-omzet 11 4.726.073 5.470.376
Inkoopwaarde van de omzet -1.650.794 -1.983.798

Brutowinst 3.075.279 3.486.578

Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten 96.412 215.791
Lasten uit hoofde van personeelsbelo-
ningen

12 

1.978.381 1.931.594
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen

13 

83.094 144.356
Overige bedrijfskosten 14 1.042.685 872.882

Totaal van som der kosten 3.200.572 3.164.623

Totaal van bedrijfsresultaat -125.293 321.955

Financiële baten en lasten 15 -133.480 -165.859

Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoe-
fening voor belastingen -258.773 156.096

Belastingen over de winst of het verlies -20.600 1.264

Totaal van resultaat na belastingen -279.373 157.360

15



Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Pat-Kruger Group B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Mangaan 6, 5234 GD te 's-Hertogenbosch en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 66371600.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Pat-Krüger Group B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en haar
groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit internationale verkoop en service van industriele
elektronica, toegepast in lastmomentbeveiligingen en besturingssystemen voor kranen en andere
machines en industriele weeginstallaties.

Informatieverschaffing over continuïteit 
Gedurende het jaar 2021 is de omzet en het resultaat van de groep met name als gevolg van Covid-19
achtergebleven op de begroting 2021 en het voorgaande jaar (2020). Dit wordt in belangrijke mate
veroorzaakt door de activiteiten in Dubai. In het eerste halfjaar van 2021 lagen de werkzaamheden in
het Midden-Oosten als gevolg van Covid-19 vrijwel plat. Ook in het eerste halfjaar 2022 is er nog sprake
van vertraging in de omzet. Ook nu met name vanwege Covid-19 beperkingen in Dubai en vertraagde
levering van componenten uit China. De verwachting is dat vanaf tweede helft 2022 de activiteiten in
Dubai weer zullen aantrekken. De verwachting is dan ook dat de omzet zich vanaf het tweede halfjaar
2022 zal herstellen. 

Medio 2021 hebben de Pat Kruger Group en voormalige aandeelhouders overeenstemming bereikt over
een door Pat Kruger Group ingezette procedure die onder andere betrekking had op de koopprijs van de
aandelen van de Pat Kruger Group in 2016. Dit heeft geleid tot een compromis met de voormalige
aandeelhouders. Over en weer is finale kwijting verleend waarbij de voormalige aandeelhouders de
achtergestelde leningen (de vendor loans Mansyde B.V. en P.J.T.M.  van Erp) hebben verminderd tot €
500.000. De aflossing van deze schulden heeft in maart 2022 plaatsgevonden door middel van een
herfinanciering in de vorm van een achtergestelde obligatielening van ca. € 1,4 mln via NPeX. Deze
obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar. 

Gelet op bovenstaande verwachten wij geen continuïteitsissue voor de onderneming. Wij zijn dan ook
van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in
de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de onderneming. Derhalve is de jaarrekening
opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Vanzelfsprekend zijn wij bij de beoordeling van onze activa en passiva nagegaan of een aanpassing
nodig is vanwege de Covid-19 pandemie. Dat is niet het geval gebleken. 

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen 
Pat-Krüger Group B.V. te Rotterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

De consolidatiegrondslagen 
In de geconsolideerde jaarrekening van Pat-Krüger Group B.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van
de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De
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Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Pat-Krüger Group B.V.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in
het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot
uitdrukking gebracht.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen
rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum
worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde
goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van
afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt
verbroken.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers van Pat-Kruger Group B.V. en de volgende
dochteronderneming opgenomen:

-Pat-Krüger Management B.V., 's Hertogenbosch (100%)
-Pat-Krüger Traffic B.V., 's Hertogenbosch (100%)
-Pat-Krüger Systems GmbH, Essen, Duitsland (100%)
-Pat-Krüger Systems Global Ltd, Nicosia, Cyprus (100%)
-Pat-Krüger Systems B.V., 's Hertogenbosch (100%)
-Pat-Krüger Systems Ltd, Rugeley, Verenigd Koninkrijk (100%)
-Pat-Krüger Systems Middle East Ltd, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (100%)
-Pat-Krüger Holding B.V., 's Hertogenbosch (100%)

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

De wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met betrekking tot transacties in
vreemde valuta voor de balans 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.
Koerswinsten en -verliezen worden via de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen 

Immateriële vaste activa 
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Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde
van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de
verwachte economische gebruiksduur.

Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en
verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet
zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan
de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het
bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.
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Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op
basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij de tijdswaarde van geld niet materieel is. Als de periode waarover de uitgaven contant worden
gemaakt maximaal een jaar is, wordt de voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Latente belastingverplichtingen 
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening
gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de
belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende
jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
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de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording 
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen.

Overheidssubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening in het
jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het
actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische
levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-
en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.

Belastingen over de winst of het verlies 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het
behaalde fiscale resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in
rekening-courant met Pat-Kruger Group B.V.
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3.4 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa
Kosten van
ontwikkeling

Kosten van
verwerving

ter zake van
concessies,
vergunning-
en en rech-
ten van in-
tellectuele
eigendom

Kosten van
goodwill die
van derden
is verkregen

Totaal

€ € € €
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 268.294 - 522.301 790.595
Cumulatieve afschrijvingen -257.605 - -385.695 -643.300

Boekwaarde per 1 januari 2021 10.689 - 136.606 147.295

Mutaties 
Investeringen - 12.870 - 12.870
Afschrijvingen -10.689 -1.073 -32.729 -44.491

Saldo mutaties -10.689 11.797 -32.729 -31.621

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 268.294 12.870 522.301 803.465
Cumulatieve afschrijvingen -268.294 -1.073 -418.424 -687.791

Boekwaarde per
31 december 2021 - 11.797 103.877 115.674

De kosten van onderzoek en ontwikkeling betreffen productontwikkeling van software DS130.
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2  Materiële vaste activa
Gebouwen Software Inventaris Vervoer-

middelen
Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 113.823 79.999 230.317 58.249 482.388
Cumulatieve afschrijvingen -106.916 -64.307 -182.255 -45.766 -399.244

Boekwaarde per 1 januari 2021 6.907 15.692 48.062 12.483 83.144

Mutaties 
Investeringen 11.857 - 1.593 - 13.450
Afschrijvingen -5.632 -9.810 -16.719 -6.442 -38.603

Saldo mutaties 6.225 -9.810 -15.126 -6.442 -25.153

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 125.680 79.999 231.910 58.249 495.838
Cumulatieve afschrijvingen -112.548 -74.117 -198.974 -52.208 -437.847

Boekwaarde per
31 december 2021 13.132 5.882 32.936 6.041 57.991

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen 19.871 19.871
Overige vorderingen 7.775 15.289

27.646 35.160

Overige vorderingen
Garantieprovisie geldlening 7.775 15.289
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Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

4  Voorraden
Gereed product 1.586.377 1.760.635
Gereed product voorziening incourant -55.000 -55.000

1.531.377 1.705.635

5  Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1.423.150 1.299.098
Overlopende activa 120.412 117.989

1.543.562 1.417.087

Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren 1.456.621 1.336.759
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -33.471 -37.661

1.423.150 1.299.098

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 86.163 102.487
Nog te factureren omzet 24.197 6.591
Te verrekenen kosten 115 115
Overige vorderingen en overlopende activa 9.937 8.796

120.412 117.989

6  Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de besloten vennootschap.
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7  Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.
Het verschil tussen het eigen vermogen volgens de geconsolideerde balans en het eigen vermogen
volgens de enkelvoudige balans ad € 42.500 wordt verklaard door het feit dat gedurende het boekjaar
binnen de groep intellectueel eigendom is verkocht en geactiveerd. Dit staat in de enkelvoudige
jaarrekening van Pat-Krüger Systems Middle East ltd. geactiveerd. In de geconsolideerde jaarrekening is
dat niet het geval.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

8  Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen 902 3.576

9  Langlopende schulden
Achtergestelde leningen 200.000 200.000
Schulden aan banken 150.000 778.112

350.000 978.112

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Achtergestelde leningen
Achtergestelde lening Seahorse Enterprises B.V. 200.000 200.000

2021 2020
€ €

Achtergestelde lening Seahorse Enterprises B.V.
Stand per 1 januari
Hoofdsom 200.000 200.000

Saldo per 1 januari 200.000 200.000

Saldo mutaties - -

Stand per 31 december
Hoofdsom 200.000 200.000

Saldo per 31 december 200.000 200.000

De lening is achtergesteld ten opzichte van de verstrekte leningen door de Rabobank. De rente bedraagt
4% per jaar. Aflossing vindt plaats voor zover de liquiditeitspositie van de onderneming dit toelaat. Er
zijn geen zekerheden gesteld.

24



Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

2021 2020
€ €

Achtergestelde lening Mansyde B.V.
Stand per 1 januari
Hoofdsom 92.500 92.500
Aanpassing hoofdsom (agv correctie aankoopprijs) -42.500 -

Saldo per 1 januari 50.000 92.500

Mutaties
Aflossing - -42.500

Stand per 31 december
Hoofdsom 50.000 92.500
Aanpassing hoofdsom (agv correctie aankoopprijs) - -42.500
Kortlopend deel -50.000 -50.000

Saldo per 31 december - -

De lening is achtergesteld ten opzichte van de verstrekte leningen door de Rabobank. De rente bedraagt
5%. Er is geen aflossingsschema overeengekomen. De lening is in maart 2022 geheel afgelost en is
derhalve onder de kortlopende schulden opgenomen. Als zekerheid is een tweede pandrecht gevestigd
op de aandelen van de vennootschap.

2021 2020
€ €

Achtergestelde lening P.J.T.M. van Erp
Stand per 1 januari
Hoofdsom 832.500 832.500
Aanpassing hoofdsom (agv correctie aankoopprijs) -382.500 -

Saldo per 1 januari 450.000 832.500

Mutaties
Aflossing - -382.500

Stand per 31 december
Hoofdsom 450.000 832.500
Aanpassing hoofdsom (agv correctie aankoopprijs) - -382.500
Kortlopend deel -450.000 -450.000

Saldo per 31 december - -

De lening is achtergesteld ten opzichte van de verstrekte leningen door de Rabobank. De rente bedraagt
5%. Er is geen aflossingsschema overeengekomen. De lening is in maart 2022 geheel afgelost en is
derhalve onder de kortlopende schulden opgenomen. Als zekerheid is een tweede pandrecht gevestigd
op de aandelen van de vennootschap.
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Schulden aan banken
Leningen o/g 150.000 750.000
Financieringen - 28.112

150.000 778.112

Leningen o/g
Rabobank lening 0050020792 123.304 369.976
Rabobank lening 0050020791 - 300.000
Rabobank lening 0050020790 26.696 80.024

150.000 750.000

2021 2020
€ €

Rabobank lening 0050020792
Saldo per 1 januari 616.648 739.984
Aflossing -246.672 -123.336

369.976 616.648
Kortlopend deel -246.672 -246.672

Saldo per 31 december 123.304 369.976

Deze lening ad € 1.480.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van een deelneming. Aflossing
vindt plaats over een periode van 6 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,90% vast tot en met 2022. De
maandelijkse aflossing bedraagt € 20.556. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 18. 

Op 20 april 2020 is de aflossing op de lening voor een periode van 6 maanden (tot 1 oktober 2020)
opgeschort als noodmaatregel vanwege de Covid-19 crisis. Daarmee is de looptijd van de lening met 6
maanden verlengd.

2021 2020
€ €

Rabobank lening 0050020791
Saldo per 1 januari 300.000 300.000
Saldo mutaties - -
Kortlopend deel -300.000 -

Saldo per 31 december - 300.000

Deze lening ad € 300.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van deelneming. Aflossing vindt
eenmalig plaats per 31 december 2022. Derhalve is deze schuld opgenomen onder de kortlopende
schulden. Het rentepercentage bedraagt 3,95% vast tot en met 2022.
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Rabobank lening 0050020790
Saldo per 1 januari 133.352 160.016
Aflossing -53.328 -26.664

80.024 133.352
Kortlopend deel -53.328 -53.328

Saldo per 31 december 26.696 80.024

Deze lening ad € 320.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van een deelneming. Aflossing
vindt plaats over een periode van 6 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,90% vast tot en met 2022. De
maandelijkse aflossing bedraagt € 4.444. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 18.

Op 20 april 2020 is de aflossing op de lening voor een periode van 6 maanden (tot 1 oktober 2020)
opgeschort als noodmaatregel vanwege de Covid-19 crisis. Daarmee is de looptijd van de lening met 6
maanden verlengd.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Financieringen
Financiering IBM Lease - 28.112

2021 2020
€ €

Financiering IBM Lease
Saldo per 1 januari 70.280 112.448
Aflossing -42.168 -42.168

28.112 70.280
Kortlopend deel -28.112 -42.168

Saldo per 31 december - 28.112

Deze financiering ad €210.841 is verstrekt ter financiering van een nieuw ERP pakket. Aflossing vindt
plaats over een periode van 5 jaar. Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 4,71% over de gehele
looptijd. De maandelijkse aflossing bedraagt €3.514. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 8.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

10  Kortlopende schulden
Achtergestelde leningen 500.000 500.000
Schulden aan banken 1.045.478 527.502
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 356.830 406.472
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 146.147 174.918
Overige schulden en overlopende passiva 608.557 365.813

2.657.012 1.974.705
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Achtergestelde leningen
Aflossingsverplichting Mansyde B.V. 50.000 50.000
Aflossingsverplichting P.J.T.M. van Erp 450.000 450.000

500.000 500.000

Medio 2021 hebben de Pat Kruger Group en de voormalige aandeelhouders overeenstemming gereikt
over een door Pat Kruger Group ingezette procedure die onder andere betrekking had op de koopprijs
van de aandelen van de Pat Kruger Group in 2016. Dit heeft geleid tot een compromis met de
voormalige aandeelhouders welke is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Over en weer is
finale kwijting verleend waarbij voormalige aandeelhouders de koopprijs en daarmee de achtergestelde
leningen (de vendor loans Mansyde B.V. en P.J.T.M.  van Erp) hebben verminderd tot € 500.000. De
aflossing van deze leningen heeft in maart 2022 plaatsgevonden door middel van een herfinanciering in
de vorm van een achtergestelde obligatielening van ca. € 1,4 mln via NPeX. Deze obligatielening heeft
een looptijd van 5 jaar (tot maart 2017). De obligatielening is achtergesteld ten opzichte van de lening
van Rabobank. Het rentepercentage bedraag 8%.

Schulden aan banken
Rekening-courant banken 417.366 185.334
Aflossingsverplichtingen 628.112 342.168

1.045.478 527.502

Aflossingsverplichtingen
Aflossingsverplichting Rabobank lening 0050020792 246.672 246.672
Aflossingsverplichting Rabobank lening 0050020791 300.000 -
Aflossingsverplichting Rabobank lening 0050020790 53.328 53.328
Aflossingsverplichting financiering IBM Lease 28.112 42.168

628.112 342.168

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 5.393 72.353
Loonheffing 100.087 87.204
Vennootschapsbelasting 28.675 9.036
Pensioenen 11.992 6.325

146.147 174.918

De vennootschap heeft ten aanzien van de loonheffingen een beroep gedaan op het bijzondere uitstel
als bedoeld in het Besluit noodmaatregelen Coronacrisis van 16 juni 2020.
Het bijzonder uitstel inzake de loonheffingen bedraagt € 44.588 en zal vanaf 1 oktober 2022 in 60
maandelijkse termijnen van € 743 worden terugbetaald.
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Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld 39.198 39.990
Vakantiedagen 35.800 35.800
Nog te ontvangen facturen 533.559 290.023

608.557 365.813

Zakelijke zekerheden
Ten opzichte van de Rabobank zijn de navolgende zekerheden gesteld:

- Pandrecht voorraden, immateriële vaste activa, bedrijfsinventaris, transportmiddelen en
rechten/vorderingen binnen de Pat-Krüger Groep.
- Pandrecht aandelen op naam van Pat-Krüger Group B.V., Pat-Krüger Holding B.V. en de
onderliggende Nederlandse entiteiten waarin Pat-Krüger Holding B.V. de aandelen houdt.

Voor de financiering gelden op groepsniveau (geconsolideerde jaarrekening) de volgende voorwaarden:
- voldoen aan een door de bank gedefinieerde solvabiliteitsratio van minimaal  25% van het
vennootschappelijke vermogen van Pat-Krüger Group B.V. einde boekjaar 2021 en volgende jaren.
Hieraan wordt per jaareinde 2021 voldaan. 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Door de tot de groep behorende vennootschappen zijn de volgende huurverplichtingen aangegaan:
- een contract lopend tot 1 januari 2025, waarvan de verplichting in totaal € 38.000 op jaarbasis
bedraagt.
- een contract lopend tot 31 mei 2022 waarvan de resterende verplichting in totaal € 28.000 op jaarbasis
bedraagt.
- een contract lopend tot 31 augustus 2022 waarvan de resterende verplichting € 6.000 bedraagt.
- een contract lopend tot 12 juni 2022 waarvan de verplichting in totaal € 70.000 op jaarbasis bedraagt. 

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid 
De vennootschap staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond
daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als
geheel. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties 
Per 31 december 2021 zijn bankgaranties afgegeven voor een totaalbedrag van €8.832 ten behoeve van
de huur van bedrijfsruimte.  

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa 
Compensabele verliezen in Pat-Krüger Systems Ltd. ter grootte van € 110.878 zijn niet tot waardering
gebracht.
Compensabele verliezen van de Nederlandse fiscale eenheid Pat-Krüger Group B.V. ter grootte van €
1.015.000 zijn niet tot waardering gebracht. De reden hiervoor is dat de winsten in de komende jaren
voornamelijk buiten de Nederlandse fiscale eenheid worden verwacht. 

Informatieverschaffing over operationele leases 
Door de vennootschap zij operational leaseverplichtingen aangegaan tot en met 2025. De totale
leaseverplichting tot het einde van de looptijd bedraagt € 106.000. De verplichting voor 2022 bedraagt €
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36.000.
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3.5 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021

11  Netto-omzet
De netto-omzet is in 2021 ten opzichte van 2020 met 13,7% gedaald.

2021 2020
€ €

12  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen 1.294.246 1.232.753
Sociale lasten 195.433 182.703
Pensioenlasten 102.395 104.677
Overige personeelsbeloningen 386.307 411.461

1.978.381 1.931.594

Onder de loonkosten zijn over 2020 NOW-baten verantwoord ten bedrage van € 92.940. Over 2021
heeft de onderneming geen recht op NOW.

13  Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Afschrijvingen immateriële vaste activa 44.491 104.842
Afschrijvingen materiële vaste activa 38.603 39.514

83.094 144.356

2021 2020
€ €

Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingskosten van ontwikkeling 10.689 33.190
Afschrijvingskosten concessies en vergunningen 1.073 -
Afschrijvingskosten goodwill die van derden is verkregen 32.729 71.652

44.491 104.842

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingskosten gebouwen 5.632 3.260
Afschrijvingskosten software 9.810 14.123
Afschrijvingskosten inventaris 16.719 14.889
Afschrijvingskosten vervoermiddelen 6.442 7.242

38.603 39.514
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14  Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 188.016 227.122
Verkoopkosten 121.785 95.483
Autokosten 155.139 171.887
Kantoorkosten 143.259 145.488
Algemene kosten 364.929 219.816
Vrachtkosten 73.747 120.134
Overige posten als gevolg van settlement verkopers -4.190 -107.048

1.042.685 872.882

2021 2020
€ €

15  Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -127.708 -136.460
Valutakoersverschillen -5.772 -29.399

-133.480 -165.859

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente belastingen 1.776 392
Rente leningen o/g 54.250 54.250
Betaalde bankrente 71.682 81.818

127.708 136.460

Rente leningen o/g
Rente achtergestelde lening Seahorse Enterprises B.V. 8.000 8.000
Rente achtergestelde lening Mansyde B.V. 4.625 4.625
Rente achtergestelde lening P.J.T.M. van Erp 41.625 41.625

54.250 54.250

Betaalde bankrente
Rente financiering IBM Lease 4.967 4.967
Rente Rabobank lening 0050020792 14.791 20.148
Rente Rabobank lening 0050020791 12.015 12.048
Rente Rabobank lening 0050020790 4.357 5.934
Betaalde bankrente en -kosten 35.552 38.721

71.682 81.818
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3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland 

16,00 17,00

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten
Nederland 

9,00 7,00

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 
25,00 24,00
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4.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2021 

(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 16 115.673 131.606

Financiële vaste activa 17 1.609.511 1.671.051

Som der vaste activa 1.725.184 1.802.657

Vlottende activa

Vorderingen 18 1.637.720 1.619.708

Liquide middelen 16.553 30.370

Som der vlottende activa 1.654.273 1.650.078

3.379.457 3.452.735
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31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Passiva

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapi-
taal 100.000 100.000
Wettelijke en statutaire reserves 19 - 10.689
Overige reserve 20 292.618 518.802

392.618 629.491

Langlopende schulden 21 350.000 950.000

Kortlopende schulden 22 2.636.839 1.873.244

3.379.457 3.452.735
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4.2 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Afschrijvingen immateriële vaste activa 23 28.803 66.652
Overige bedrijfskosten 24 26.899 -192.430

Totaal van som der kosten 55.702 -125.778

Totaal van bedrijfsresultaat -55.702 125.778

Financiële baten en lasten 25 -84.491 -137.221

Totaal van resultaat voor belastingen -140.193 -11.443

Belastingen over de winst of het verlies -42.654 44.002

-182.847 32.559

Aandeel in resultaat van ondernemin-
gen waarin wordt deelgenomen

26 

-54.026 124.801

Totaal van resultaat na belastingen -236.873 157.360
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4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de
onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

Grondslagen 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Pat-Kruger Group B.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk
instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de
grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan
Pat-Kruger Group B.V. wordt toegerekend.

38



Jaarrekening 2021
bij accountantsrapportage d.d. 12 juli 2022
Pat-Kruger Group B.V. te 's-Hertogenbosch

4.4 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2021

Vaste activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

16  Immateriële vaste activa
Kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten
van intellectuele eigendom 11.797 -
Kosten van goodwill die van derden is verkregen 103.876 131.606

115.673 131.606

Immateriële vaste activa
Kosten van
verwerving

ter zake van
concessies,
vergunning-
en en rech-
ten van in-
tellectuele
eigendom

Kosten van
goodwill die
van derden
is verkregen

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs - 447.301 447.301
Cumulatieve afschrijvingen - -315.695 -315.695

Boekwaarde per 1 januari 2021 - 131.606 131.606

Mutaties 
Investeringen 12.870 - 12.870
Afschrijvingen -1.073 -27.730 -28.803

Saldo mutaties 11.797 -27.730 -15.933

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 12.870 447.301 460.171
Cumulatieve afschrijvingen -1.073 -343.425 -344.498

Boekwaarde per
31 december 2021 11.797 103.876 115.673
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

17  Financiële vaste activa
Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming
in groepsmaatschappijen

1.581.865 1.635.891

Latente belastingvorderingen 19.871 19.871
Overige vorderingen 7.775 15.289

1.609.511 1.671.051

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen
Deelneming in Pat-Krüger Holding B.V. 1.581.865 1.635.891

2021 2020
€ €

Deelneming in Pat-Krüger Holding B.V.
Boekwaarde per 1 januari 1.635.891 -
Investeringen - 4.511.090
Resultaat -54.026 124.801
Ontvangen dividend deelneming - -3.000.000

Boekwaarde per 31 december 1.581.865 1.635.891

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

18  Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.637.667 1.611.883
Overlopende activa 53 7.825

1.637.720 1.619.708

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Rekening-courant Pat-Krüger Holding B.V. 1.626.253 1.596.712
Rekening-courant Pat-Krüger Traffic B.V. 11.414 9.793
Rekening-courant Pat-Krüger Systems GmbH - 5.378

1.637.667 1.611.883

Over de rekening-couranten wordt 2,5% rente berekend (2020: 2,5%). Er zijn geen zekerheden en
aflossingsverplichtingen overeengekomen.

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 53 7.825
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Eigen vermogen

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 
Geplaatst en volgestort zijn 100.000 gewone aandelen nominaal € 1,00.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

19  Wettelijke en statutaire reserves
Wettelijke reserve deelnemingen - 10.689

2021 2020
€ €

Wettelijke reserve deelneming
Stand per 1 januari 10.689 43.879
Onttrekking -10.689 -33.190

Stand per 31 december - 10.689

Dit betreft het niet uitkeerbare deel van de reserves van Pat-Krüger Systems B.V. a.g.v. de reserve voor
onderzoek en ontwikkeling. 

20  Overige reserve
Stand per 1 januari 518.802 328.252
Uit resultaatverdeling -236.873 157.360
Overboekingen 10.689 33.190

Stand per 31 december 292.618 518.802
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

21  Langlopende schulden
Achtergestelde leningen 200.000 200.000
Schulden aan banken 150.000 750.000

350.000 950.000

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Achtergestelde leningen
Achtergestelde lening Seahorse Enterprises B.V. 200.000 200.000

Schulden aan banken
Leningen o/g 150.000 750.000

Leningen o/g
Rabobank lening 0050020792 123.304 369.976
Rabobank lening 0050020791 - 300.000
Rabobank lening 0050020790 26.696 80.024

150.000 750.000

22  Kortlopende schulden
Achtergestelde leningen 500.000 500.000
Schulden aan banken 600.000 300.000
Schulden aan groepsmaatschappijen 1.521.322 1.055.735
Overige schulden en overlopende passiva 15.517 17.509

2.636.839 1.873.244
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Achtergestelde leningen
Aflossingsverplichting Mansyde B.V. 50.000 50.000
Aflossingsverplichting P.J.T.M. van Erp 450.000 450.000

500.000 500.000

Medio 2021 hebben de Pat Kruger Group en de voormalige aandeelhouders overeenstemming gereikt
over een door Pat Kruger Group ingezette procedure die onder andere betrekking had op de koopprijs
van de aandelen van de Pat Kruger Group in 2016. Dit heeft geleid tot een compromis met de
voormalige aandeelhouders welke is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Over en weer is
finale kwijting verleend waarbij voormalige aandeelhouders de koopprijs en daarmee de achtergestelde
leningen (de vendor loans Mansyde B.V. en P.J.T.M.  van Erp) hebben verminderd tot € 500.000. De
aflossing van deze leningen heeft in maart 2022 plaatsgevonden door middel van een herfinanciering in
de vorm van een achtergestelde obligatielening van ca. € 1,4 mln via NPeX. Deze obligatielening heeft
een looptijd van 5 jaar (tot maart 2017). De obligatielening is achtergesteld ten opzichte van de lening
van Rabobank. Het rentepercentage bedraag 8%.

Schulden aan banken
Aflossingsverplichtingen 600.000 300.000

Aflossingsverplichtingen
Aflossingsverplichting Rabobank lening 0050020792 246.672 246.672
Aflossingsverplichting Rabobank lening 0050020791 300.000 -
Aflossingsverplichting Rabobank lening 0050020790 53.328 53.328

600.000 300.000

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening-courant Pat-Krüger Management B.V. 750 -
Rekening-courant Pat-Krüger Systems B.V. 41.132 30.973
Rekening-courant Pat-Krüger Systems Middle-East Ltd. 1.391.211 972.820
Rekening-courant Pat-Krüger Systems GmbH 34.988 -
Rekening-courant Pat-Krüger Systems Ltd. 53.241 51.942

1.521.322 1.055.735

Over de rekening-couranten wordt 2,5% rente berekend (2020: 2,5%). Er zijn geen zekerheden en
aflossingsverplichtingen overeengekomen.

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te ontvangen facturen 15.517 17.509

Zakelijke zekerheden
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Ten opzichte van de Rabobank zijn de navolgende zekerheden gesteld:

- Pandrecht voorraden, immateriële vaste activa, bedrijfsinventaris, transportmiddelen en
rechten/vorderingen binnen de Pat-Krüger Groep.
- Pandrecht aandelen op naam van Pat-Krüger Group B.V., Pat-Krüger Holding B.V. en de
onderliggende Nederlandse entiteiten waarin Pat-Krüger Holding B.V. de aandelen houdt.

Voor de financiering gelden op groepsniveau (geconsolideerde jaarrekening) de volgende voorwaarden:
- voldoen aan een door de bank gedefinieerde solvabiliteitsratio van minimaal  25% van het
vennootschappelijke vermogen van Pat-Krüger Group B.V. einde boekjaar 2021 en volgende jaren.
Hieraan wordt per jaareinde 2021 voldaan. 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid 
De vennootschap staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond
daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als
geheel.
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4.5 Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021

2021 2020
€ €

23  Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingskosten concessies en vergunningen 1.073 -
Afschrijvingskosten goodwill die van derden is verkregen 27.730 66.652

28.803 66.652

24  Overige bedrijfskosten
Algemene kosten 26.899 -52.843
Overige posten als gevolg van settlement verkopers - -139.587

26.899 -192.430

25  Financiële baten en lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 40.757 253
Rentelasten en soortgelijke kosten -125.248 -137.474

-84.491 -137.221

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente vorderingen groepsmaatschappijen 40.757 253

Rente vorderingen groepsmaatschappijen
Rente rekening-courant Pat-Krüger Holding B.V. 40.512 -
Rente rekening-courant Pat-Krüger Traffic B.V. 245 187
Rente rekening-courant Pat-Krüger Systems GmbH - 66

40.757 253

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente schulden groepsmaatschappijen 32.025 34.320
Rente leningen o/g 54.250 54.250
Betaalde bankrente 38.973 48.904

125.248 137.474
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2021 2020
€ €

Rente schulden groepsmaatschappijen
Rente rekening-courant Pat-Krüger Holding B.V. - 13.740
Rente rekening-courant Pat-Krüger Management B.V. - 24
Rente rekening-courant Pat-Krüger Systems B.V. 1.174 7.905
Rente rekening-courant Pat-Krüger Systems Middle-East Ltd. 29.186 12.010
Rente rekening-courant Pat-Krüger Systems GmbH 366 -
Rente rekening-courant Pat-Krüger Systems Ltd. 1.299 641

32.025 34.320

Rente leningen o/g
Rente achtergestelde lening Seahorse Enterprises B.V. 8.000 8.000
Rente achtergestelde lening Mansyde B.V. 4.625 4.625
Rente achtergestelde lening P.J.T.M. van Erp 41.625 41.625

54.250 54.250

Betaalde bankrente
Rente Rabobank lening 0050020792 14.791 20.148
Rente Rabobank lening 0050020791 12.015 12.048
Rente Rabobank lening 0050020790 4.357 5.934
Betaalde bankrente en -kosten 7.810 10.774

38.973 48.904

26  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Resultaat deelnemingen Pat-Krüger Holding B.V. -54.026 124.801

's-Hertogenbosch, 12 juli 2022

C.J. Kleijwegt
Directeur
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