
Obligatiehouders-
bijeenkomst

17 januari 2020



1. Opening
2. Binnengekomen stukken: 

mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen
3. Toelichting jaarrekening 2018 

(beschikbaar op NPEX-website)

4. Toelichting persbericht 22 november 2019
(beschikbaar op NPEX-website)

5. Presentatie over 2019-2020: trends en ontwikkelingen
6. Rondvraag
7. Sluiting

Programma



• Omzet 2018: 6,7 mln.
• Resultaat na belasting € 442.000,-
• Omzet is 17% achtergebleven op prognose 2018
• Oorzaak onvoldoende uitvoeringscapaciteit
• Bedrijfskosten in lijn met prognose Q4 - 2018

Toelichting jaarrekening 2018



Tot en met Q3 een verlies van 2 mln (na belasting)
• Oorzaken:

• 1e half jaar investeringen in organisatieontwikkeling
• Grote deals: 4,6 mln. afgeblazen
• Uitval personeel (Sales) / onvoldoende salescapaciteit

• Renteverplichtingen zijn niet in het geding

• Eind Q3: Ingreep door oprichters Rob & Leonn

• Hilde van Dijk heeft ontslag ingediend als bestuurder en manager

Toelichting persbericht - 2019



1. Kostenreductie:
• Reductie in FTE en inhuur
• Overhead teruggebracht

2. Flexibiliseren 'projectorganisatie'

3. Voorzien in kapitaalbehoefte:
• Inbreng vermogen Rob & Leonn
• Liquide maken andere bedrijfsonderdelen

Maatregelen (1)



4. Optimaliseren Salesproces:
• 'No-cure-no pay' verkleinen + opknippen propositie
• Risico’s verlagen realisatie (meerwerk) grote projecten
• Capaciteit en kwaliteit sales op peil brengen

5. Organisatieontwikkeling:
• MT opgeheven – exit Managing Director - Operations Manager
• Overstap naar nieuw financieel systeem (Visma)

6. Structureel bedrijfsadvies
• Advies van een ervaren CEO aan de directie

Maatregelen (2)



• Meer volwassenheid Solarmarkt 
• Meerwaarde aanpak SO beter zichtbaar

• Overheidsregelingen:
• Sportclubs -> BOSA-regeling -> 30% subsidie
• Grootverbruikers (VO/Zorg): SDE+(+) regeling 2020
• Kleinverbruikers (PO): Saldering (zeer) beperkte afbouw

• Klimaatakkoord 
• Voorbeeldrol maatschappelijk vastgoed is gedefinieerd
• Gasloos-propositie biedt kansen

Doorkijk 2020: Inspelen op markttrends



• Markpotentie Totale sales-funnel:
• 98 potentiele deals (na kennismaking klant)
• Gewogen waarde 11,5 mln.
• Waarvan SDE+:

• Aangevraagd 1e fase 4,2 mln. (16 locaties), 2e fase 2,5 mln. (11 locaties)

• Organisatie:
• Personeel:

• Start 2 nieuwe sales
• Nieuwe structuur operationeel (directie en teamleiders)

• Gasloos:
• Eerste concrete aanvragen binnen

Doorkijk 2020: Slim Opgewekt



• Regelmatige kwartaalupdates

• Vragen en opmerkingen

Vervolg


