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Slim Opgewekt tussentijdsbericht: - 30  juni 2021 
 
Slim Opgewekt heeft een turbulente tijd meegemaakt. Van het realiseren van de doorstart, het 
herinrichten van de organisatie naar opnieuw een lockdown situatie. In onderstaand bericht wordt een 
update gegeven.  
 
Jaarrekening 2020 en halfjaarcijfers 2021 
De (geconsolideerde) jaarrekening 2020 is gepubliceerd op de website van NPEX. Binnenkort volgt een 
uitnodiging voor de toelichting hierop. Tevens worden binnenkort de halfjaarcijfers (eerste helft 2021) 
gedeeld.  
 
Update eerste helft 2021 
Impact lockdown  
De duur van de tweede/derde golf en de lockdown vanaf medio december 2020 heeft vele malen 
langer geduurd dan verwacht en zorgde in de eerste helft van dit jaar voor vertraging in de 
besluitvorming bij scholen, sportclubs en zorginstellingen. De dealflow kwam binnen deze 
doelgroepen wederom stil te staan. Hierdoor staat de cashflow van Slim Opgewekt Groep nog steeds 
onder druk. Door de impact van de coronacrisis en de bijbehorende liquiditeitsdruk is er besloten om 
de belastingverplichtingen door te schuiven. Vanaf oktober 2022 zal de achterstand in 60 maanden 
moeten worden terugbetaald.  
 
Ontwikkelingen eerste helft 2021 
De klantgroepen van Slim Opgewekt hebben behoefte aan ondersteuning om aan de huidige en 
toekomstige vereiste klimaatmaatregelen te voldoen. Slim Opgewekt vult deze behoefte in door onder 
andere in te zetten op de aanvraag van ventilatiesubsidie (SUVIS) voor scholen en het uitvoeren van 
energiescans voor sportclubs. De SUVIS-aanvragen zijn bijna allemaal toegekend. Daarnaast zijn er 
diverse adviesopdrachten verkregen met potentie tot conversie naar duurzameprojecten in de 
toekomst.  
 
Raad van Advies (RvA)  
De RvA is inmiddels ingesteld en er zijn diverse gesprekken gevoerd met de directie. De druk op de 
cashflow leidt ertoe dat Slim Opgewekt Groep nog niet stabiel is waardoor op dit moment een 
omzetting van een RvA naar RvC niet gewenst is. De verwachting is dat bij stabiliatie in 2022 de RvA 
omgezet kan worden naar een RvC.  
 
Toename adviesopdrachten 
De Slim Opgewekt Groep heeft begin 2021 haar propositie uitgebreid met warmte- en 
ventilatieoplossingen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zodat ze aardgasvrij 
kunnen worden. Er is in dit kader een toename in het aantal adviesopdrachten binnen de groep. Dit 
geeft de directie het vertrouwen dat de bredere propositie aansluit op de behoefte vanuit de markt. 
Gevolg hiervan is een beter en kwalitatief gevulde sales funnel.  
 
Toekomstperspectief na corona  
Het vaccinatieprogramma is inmiddels goed opgang gekomen en er zijn belangrijke stappen gezet 
richting versoepeling. De verwachting is dat met de bredere propositie en normalisatie van de 
marktomstandigheden een inhaalslag mogelijk is doordat de klantgroepen van Slim Opgewekt nog 
altijd aan de klimaateisen moeten gaan voldoen. Geleidelijk ontstaat er weer meer aandacht voor 
verduurmzaming en het toekomstbestendig maken van maatschappelijk vastgoed.   
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