
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
 
2022 kenmerkt zich als een overgangsjaar. De NPEX-financiering met aflossing van restant 
van de vendorloans hebben in Q1 veel tijd en kosten gevraagd. Tegelijkertijd de extreme 
externe omstandigheden, de oorlog in Ukraine, die ook een aantal van onze afnemers raakt 
en de nasleep van Corona hebben geleid tot een zwakke start van 2022. De opstart van Atla 
Propulsion Controls en de overname van Elite Tranducers LTD (Elite) zijn daarentegen wel 
succesvol maar hebben veel management aandacht gevraagd. Gevolg is dat 1H van 2022 de 
omzet achtergebleven is op het budget en pas in 2H een eerste herstel te zien is. Dit herstel 
zien we ook in de eerste 2 maanden van 2023.  
 
 
Halfjaarcijfers 
 

 
 
 

Omzet  €                                   2.603.119,88  €                                   2.489.233,00 

Kostprijs van de omzet  €                                      -756.900,02  €                                      -764.573,00 

Brutomarge  €                                   1.846.219,86  €                                   1.724.660,00 

Bedrijfskosten  €                                  -1.871.903,21  €                                  -1.605.821,00 

EBITDA  €                                         -25.683,35  €                                        118.839,00 

Afschrijvingen  €                                         -26.607,58  €                                         -43.638,00 

EBIT  €                                         -52.290,93  €                                           75.201,00 

     nvt 

Incidentele baten en lasten  €                                         -75.707,88 

Financiële baten en lasten  €                                         -67.757,14  €                                         -62.299,00 

EBT  €                                      -195.755,94  €                                           12.902,00 

Belastingen  €                                                               -    €                                         -15.000,00 

Winst uit deelnemingen  €                                        130.130,98  nvt 

Winst na belasting  €                                         -65.624,96  €                                            -2.098,00 
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Toelichting op de halfjaarcijfers en het afgelopen halfjaar 
• Elite is met effectieve datum 01-10-2021 overgenomen, met dien verstande dat de SPA pas 

in januari van dit jaar getekend is. De omzet van Elite bedroeg in het gebroken boekjaar         

€ 1.804.114. Dit is in lijn met de door ons opgestelde prognose. Ook de laatste 3 maanden 

van 2022 zijn weer goed te noemen met een omzet van € 497.253 en een                           

EBITDA van € 34.125. 

• Atla Propulsion Controls BV heeft zoals al eerder aangegeven een vliegende start gemaakt. 

De omzet in het eerste jaar komt uit op € 508.478.  

Met andere woorden de 2 deelnames/overnames waar uiteindelijk een deel van de NPEX 
gelden voor bedoeld zijn zorgen voor een serieuze bijdrage in de cijfers.  
 
De accountant zal de cijfers van Elite Tranducers LTD via de balans verwerken omdat door 
het onderteken van de SPA in januari van dit jaar, 2023, boekhoudkundig pas vanaf dit jaar 
geconsolideerd kan worden. Vandaar dat wij in de cijferpresentatie alleen de omzet 
gegevens hebben weergegeven van de PAT-Krüger Group BV cs.  
 
2022 heeft een groot aantal incidentele kosten gekend. Dat alles had te maken met 
de opstart van Atla Propulsion Controls BV en de overname van Elite Tranducers 
LTD.  
 
De incidentele lasten, de kosten voor het opstellen van de documentatie en kosten 
i.v.m. uitboeken, om uiteindelijk de NPEX-lening te verwerven zijn aanzienlijk 
geweest. Daarnaast hebben we naast Due Dilligence op de Engelse Sensor 
onderneming ook hier veel advies en documentatiekosten gehad.  
 
Eventuele relevante wijzigingen binnen de onderneming 
Management:  

- De komst van de nieuwe financial manager per 1 juli heeft ervoor gezorgd dat we veel meer 

in control zijn. 

- De MIS (managementinformatiesysteem) is sterk verbeterd en de rapportagelijn is eerder 

gereed. 

- Dat geldt ook voor de komst van de operationeel manager in Nederland. Deze is ook van 

belang i.v.m. de ontwikkeling binnen het Propulsion Controls bedrijf. 

 
Vooruitblik op de komende periode 
Met de overname van het Engelse Sensor bedrijf, de te verwachten grote opdrachten uit het 
Midden-Oosten en de aanzienlijk hoger dan geprognosticeerde omzet bij het Propulsion 
Controls bedrijf zijn we nog steeds van mening dat de in de prospectus gehanteerde 
uitgangpunten gehandhaafd blijven.  
 
 



 

 

Kortom:  

• Verwachte omzet (geconsolideerd met het Engelse Sensor bedrijf en de extra 

werkzaamheden via het Propulsion Controls bedrijf) handhaven wij op € 7.558.000 

en dat geldt ook voor de EBIT ad € 441.00. M.a.w. we handhaven het budget.; 

• Sterke afname eenmalige kosten zorgen voor verbetering resultaat; 

• In het Midden-Oosten zijn enkele grotere opdrachten in installatie stadium. De vraag 

in het Midden-Oosten is sterk; 

• De Nederlands/Europese markt trekt weer wat aan en nemen de reguliere 

opdrachten toe; 

• Ontwikkeling van ons leveringsprogramma met additionele PLC’s is in eindfase. Dit 

geeft meer flexibiliteit voor met name de maritieme oplossingen; 

• Externe omstandigheden die impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering blijven 

onveranderd: schaarste voor chips, geopolitieke ontwikkelingen en terugval 

productiviteit door corona. 
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