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Onderwerp: Halfjaarbericht [Qlayers Holding] 

Datum: 28-2-2023 

 

Inleiding 

Qlayers is een jong bedrijf uit Delft dat in 2017 is opgericht door Josefien Groot en Ruben Geutjens. 

Qlayers is gespecialiseerd op het gebied van het robotisch aanbrengen van coating. De robots die de 

coating aanbrengen worden momenteel gebruikt voor opslagtanks, schepen en windturbinebladen 

(zowel bladen als torens). De robots van Qlayers maken het mogelijk om te coaten met minimale 

overspray. Op dit moment zijn we bezig met het aantrekken van een subsidie voor het ontwikkelen 

van een robot die dynamische oppervlakten kan coaten (de X10D, extend). 2022 betrof het eerste 

jaar waarin we écht commercieel actief zijn geweest, resulterende in een omzetgroei van 500%. In 

het begin van 2022 hebben we 9 robots verkocht, in de tweede helft van het jaar is onze omzet met 

name gebaseerd op het doen van betaalde projecten.  

Halfjaarcijfers 

Onderwerp Periode (bijvoorbeeld: 1 juli – 
31 december 2022) 
 

Zelfde periode voorgaande 
jaar (bijvoorbeeld: 1 juli – 30 
december 2021) 

Omzet 559.339 295.666 

Kostprijs van de omzet -258.652 -54.717 

Brutomarge 300.687 240.949 

Bedrijfskosten -777.380 -375.764 

EBITDA -476.693 -134.815 

Afschrijvingen -119.876 -85.168 

EBIT -596.569 -219.983 

Financiële baten en lasten -60.477 -25.439 

EBT -657.046 -245.422 

Belastingen 0 0 

Nettowinst -657.046 -245.422 

 

Toelichting op de halfjaarcijfers en het afgelopen halfjaar 

De omzet toont een mooie ontwikkeling ten opzichte van 2021. De totale omzet van 2022 betrof EUR 

2 miljoen; het zwaartepunt van de omzet lag dientengevolge in de eerste helft van 2022. In het begin 

van 2022 hebben we 9 robots verkocht, in de tweede helft van het jaar is onze omzet met name 

gebaseerd op het doen van projecten. De bedrijfskosten zijn flink toegenomen, daar we onze 

organisatie aan het uitbouwen zijn op het gebied van (after)sales. We zullen actiever onze 

coatingrobots in de markt zetten, waar we dus ook een sterk salesteam voor nodig hebben. Ook 

hebben we moeten investeren om service en maintenance wereldwijd te waarborgen.  

Eventuele relevante wijzigingen binnen de onderneming 

Er hebben zich geen relevante wijzigingen binnen de onderneming voorgedaan.  

 

Vooruitblik op de komende periode 
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In 2023 staat commercialisering centraal. Aan het einde van 2023 trachten we 26 actieve 

coatingrobots in het veld te hebben. Op dit moment maken we die verwachtingen waar. We hebben 

getekende contracten met drie nieuwe klanten en we zijn in onderhandeling met vele 

gekwalificeerde leads.   

Op dit moment hebben we twee grote subsidies aangevraagd. Qlayers zit in de laatste ronde van de 

EIC, waarbij we een voorstel hebben ingediend voor de aanvraag van een subsidie ter hoogte van 

EUR 2.500.000 voor de ontwikkeling van een nieuwe coating robot. Deze robot maakt het mogelijk 

om dynamische oppervlakten te coaten (curved surfaces). Daarnaast hebben wij een subsidie 

aangevraagd binnen het programma “Groeifonds – Luchtvaart in Transitie”. Binnen dit programma 

zullen wij ons focussen op het aanbrengen van microstructuren op vliegtuigen.  

Om de aantallen uit de eerste alinea te halen, zijn wij onze productie aan het opschalen. Voor onze 

productie werken wij samen met een productiepartner. Wij richten onze organisatie in om aan deze 

capaciteitsverwachtingen te voldoen. Vanaf  2023 zullen wij beginnen met het aflossen van de 

Rabobankleningen welke wij sinds 2021 hebben. De één jaar grace-periode is verstreken.  

 

Qlayers Holding B.V. 

Jonno van der Donk - CFO 


