
 

 

 
 

 

Sliedrecht, 27-02-2023 

Betreft: 2e Halfjaarcijfers 2022 Pool Trading Group B.V. 

Geachte obligatiehouder, 

Zoals we u al geïnformeerd hadden, is de 2e helft van 2022 erg succesvol geweest. Doordat er veel 
vraag en aanbod was in onze corebusiness en we in staat zijn geweest om twee grote deals af te 
ronden, is de omzet en het resultaat boven verwachting uitgekomen. Dit komt mede doordat na 
Covid-19 de markt zich stabiliseert. Daarnaast zijn fysieke klantbezoeken op kantoor mogelijk en 
kunnen onze medewerkers weer reizen.  

 

Onderwerp Juli t/m december 2022 

Omzet 4.394.708 

Kostprijs van de omzet 3.114.928 

Brutomarge 1.279.780 

Bedrijfskosten 715.795 

EBITDA 563.985 

Afschrijvingen 6.956 

EBIT 557.029 

Financiële baten en lasten -144.468 

EBT 412.561 

Belastingen 76.778 

Netto winst 335.783 

  
* Het bedrag aan afschrijvingen is excl. Goodwill à € 271.500 t.b.v. aankoop aandelen Pool 
Trading 

 

In het overzicht ziet u de omzet op circa 4,4 mln. staan. Hierin zit de additionele deal van 1,4 mln. 
verwerkt. Dat betekent dat de omzet voor het 2e halfjaar in onze corebusiness op 3 mln. is 

uitgekomen. Vanwege de lagere marge in de additionele deals, hebben we een brutomarge van 29% 

behaald. Daarnaast is het ook goed te melden dat de bedrijfskosten ongeveer gelijk zijn aan het         
1e halfjaar en dat het geheel binnen onze begroting is gebleven.     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Het nieuwe jaar zijn we weer ingegaan met een mooi gevulde orderportefeuille.                  
In de binnenvaart zijn de regels aangescherpt voor her-motorisering naar Stage-V emissies. De 
regerering geeft een subsidiemogelijkheid voor binnenvaartondernemers om hun schip naar 
deze nieuwe regelgeving om te kunnen bouwen. De verwachting is dat er komende tijd voor ons 
meer motoren vrij zullen komen om binnen ons wereldwijde netwerk te verhandelen. 
 
Voor dit jaar staan er voor ons team diverse reizen wereldwijd gepland, in de verwachting dat 
we onze bestaande business kunnen uitbreiden en ook nieuwe handel kunnen vinden.  
Kortom, we hebben voor de komende tijd voldoende uitdaging om het beoogde doel volgens 
onze prognose te kunnen bereiken.  
 
Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

  
  Met vriendelijke groet, 
 
  Management team Pool Trading Group B.V. 
 
  Namens deze, 
   
  G.J. van de Pol / CEO 
 


