
Obligatiehouders-
bijeenkomst

29 September 2021



1. Opening
2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting 

Obligatiehoudersbelangen
3. Toelichting jaarrekening 2020 (beschikbaar 

op NPEX website)

4. Toelichting eerste halfjaar; halfjaarbericht en -
cijfers (beschikbaar op NPEX website)

5. Presentatie ontwikkelingen en koers bedrijf

6. Rondvraag
7. Sluiting

Programma



Omzet 2020: € 2.0 mln.

Resultaat: -€ 228.000

• Negatief resultaat grotendeels door kosten doorstart.
• Geen overheidssteun NOW of TVL na doorstart.
• Effecten corona door nieuwe lockdown, deze effecten zijn 

doorgegaan in 2021.

Toelichting jaarrekening 2020



Omzet Q1-Q2: € 1.2 mln

Resultaat: -€ 340.000

• Corona zet onze markt op slot 
• Vertraging van 9 maanden tov prognose

• Geen overheidssteun, doorschuiven belasting verplichtingen
• Eerste lichte herstel merkbaar sinds zomervakantie
• Herstel markt onvoorspel

Halfjaarcijfers Q1-Q2 2021



- Bancaire rente en eerste aflossing voorrang op 
obligatiehouders

- Afspraken met bank:
- Renteaflossingen bij < 1,0 mln. debt & debet < 3,5 x ebitda
- Aflossing bij < 0,5 mln. debt & debet < 2,5 x ebitda

- Debt bank is gering afgenomen met 90k naar 1,54 mln.

- Verzoek aan bank om aflossingen uit te stellen. 

Wat betekent dit voor u?



• Team is zich volwaardig blijven inzetten
• Turnaround, nieuwe proposities in de markt gezet:

• Leveren van denkkracht: adviesmodel 
• Uitbreiding Warmte propositie 
• SUVIS aanvragen voor scholen 

• 4 aanbestedingen gewonnen

• Schade opgevangen  zonder NOW/ TVL
• Ondanks de marktomstandigheden nog duurzaam 

resultaat bereikt. 

Wat hebben we bereikt?



Ontwikkelingen

• Complexiteit verduurzaming vastgoed 
neemt toe

• Grote opgave op Transitie Visie Warmte 
(TVW) en Regionale Energie Strategie 
(RES)

• Congestie op net beperkt uitrol duurzame 
energie

• Druk vanuit overheid om klimaat 
doelen te realiseren

• Stimulans overheid 
middels duurzaamheidssubsidies

• Tekort aan gekwalificeerde personeel

Ontwikkelingen en koers
Koers

1. Denkkracht:
• Verder uitbouwen 

advieswerkzaamheden

2. Projecten: 
• Bestaande kanalen en klanten + 

Conversie uit advies
• Aanbestedingen 

3. Oplossingen
• Kansen benutten; Educube / DEI+

4. Algemeen: 
• Schakelen op nieuwe subsidies 

(gemeente/prov./rijk)

5. Organisatie
• Behouden huidige teamleden 
• Service onderdeel 



Vooruitblik: Q3/Q4
SOS: 

1. Focus op conversie suvis aanvragen + nieuwe ronde
2. Uitwerking campagne Zuilichem / gezonde/frisse aardgasvrije scholen
3. Bewustmaking + ombouwen naar corona leerachterstand gelden
4. Advies via netwerk + bekendheid vergroten
5. Aanbestedingen in projecten en advies

OZIO: 
1. ‘maatwerk’ Bewustmaking – campagne 
2. Week vd duurzaamheid mini campagne  
3. Nieuwe projecten via bestaande klanten 

SPO: 
1. Conversie 5 projecten 
2. Prijsafspraken met uitvoeringspartners vastgelegd



Bedankt voor uw aandacht. 
Vragen en opmerkingen.




