
 
 

Onderwerp: Halfjaarbericht BOB Autowas B.V. 

Datum: 25 oktober 2022 

Allereerst wil ik u danken voor uw geduld. Dit bericht heeft langer op zich laten wachten dan u zou 
mogen verwachten van ons. De afgelopen periode hebben we zeker niet stil gezeten, helaas zijn we 
wel veel bezig geweest met de negatieve effecten van energiecrisis, de hoge inflatie en de oorlog in 
Oekraïne. Echter, kijken we met gepaste trots terug op het eerste halfjaar van 2022. We zijn per heden 
actief bezig om de externe invloeden zoveel mogelijk proberen te beperken en ervoor te zorgen dat 
we de middelen op de juiste manier inzetten. 

Halfjaarcijfers 

Onderwerp Periode 1 januari 2022 – 30 
juni 2022 
 

Zelfde periode voorgaande 
jaar (2021) 

Omzet € 4.154.458 € 3.466.903 
Kostprijs van de omzet -/- € 543.197 -/- € 479.388 
Brutomarge € 3.611.261 € 2.987.515 
Bedrijfskosten -/- € 3.069.815 -/- € 3.009.500 
EBITDA € 683.717 € 440.167 
Afschrijvingen -/- € 142.271 -/- € 462.152 
EBIT € 541.446 € -21.985 
Financiële baten en lasten -/- € 178.945 -/- € 178.335 
EBT € 362.500 €-200.320 
Belastingen   
Nettowinst   

 
We kijken terug op een mooi half jaar waarin we ondanks de onrust op de energiemarkt en de naweeën 
van Corona toch een mooi resultaat hebben weten neer te zetten. We hebben in deze periode ruim 
12% meer auto’s gewassen, tegen een hogere gemiddelde prijs. Dit resultaat wordt mede gevormd 
door een waanzinnig drukke periode in maart. Deze maand gaat de boeken in als een van de drukste 
ooit. Het resultaat wordt in negatieve zin beïnvloed door de hogere energielasten die we dragen. In 
het eerste half jaar zijn de energielasten bijna driemaal zo hoog als in de vergelijkbare periode vorige 
jaar. 

 
Nieuw binnen de organisatie 

Zoals reeds aangekondigd is BOB Autowas sinds medio juni een vestiging rijker in het mooie noorden 
van ons land. De vestiging in Winschoten is een mooie aanvulling op de bestaande locaties van BOB 
Autowas. De vestiging is reeds omgekleurd naar BOB Autowas, later dit jaar zullen we de vestiging 
ombouwen naar achteraf betalen. Hierbij zal ook de fastlane geïntroduceerd worden. 

Vooruitblik op de komende periode 

Door de huidige onrust op de energiemarkt en de hoge inflatie zal ons resultaat verder onder druk 
komen te staan. We zullen ons de komende perioden gaan focussen op het verbeteren van de 
gemiddelde prijs en het slimmer en effectiever inzetten van de energie. Hierbij zullen we diverse  



 
 

energiebesparende maatregelen doorvoeren. Zo zal veel van onze verlichting vervangen worden door 
LED. Daarnaast zullen we onze klantenkring goed in de gaten houden om ervoor te zorgen dat ze ons 
blijven bezoeken. 

Vanuit onze leveranciers hebben we ook te maken met problemen zoals lange levertijden en 
doorbelasting van de hogere kosten. Dit heeft directe invloed op onze brutomarge en het 
bedrijfsresultaat. We zijn voortdurend met onze leveranciers in gesprek om te kijken waar we kunnen 
verbeteren. 

In september hebben we een wijziging doorgevoerd in onze abonnementstarieven, door de huidige 
inflatiecijfers zijn wij genoodzaakt dit ook door te rekenen aan onze klanten. Dit is de eerste 
prijsaanpassing sinds de introductie van ons abonnement. De impact van deze prijsaanpassing op onze 
churnrate, kunnen we over 2 maanden vaststellen. Vooralsnog ziet dit percentage er gunstig uit.  

De aflossing van de lening van de NPEX in juni 2023 staat bij ons hoog op de agenda. We zijn in gesprek 
met de bank en gaan inventariseren wat voor ons de juiste vervolg stap is. Hierbij zijn verschillende 
scenario’s denkbaar. Zo zal een gedeeltelijke herfinanciering via de NPEX ook een optie zijn. We zullen 
hierover in Q4 van 2022 een definitieve beslissingen nemen.  

Extra noot over de ontwikkelingen op de energiemarkt 

Voornamelijk hebben wij last van de schommelingen en ontwikkelingen in de elektraprijzen. Gas 
verbruiken zijn bij ons te beperken en hebben wij niet nodig voor ons productieproces. De elektra is 
wel direct van invloed op ons productieproces. Dus hebben we ook te maken met de hogere kosten. 

Door de hogere kosten zullen onze marges direct onder druk staan en zal dit nadelige gevolgen hebben 
voor ons financieel resultaat. 

We zijn bezig met de plannen om de wasstraten te verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Hiervoor hebben we een partnership gesloten om het gehele energiemanagement beter op orde te 
krijgen. 

 

Dank voor uw aandacht 

 

Remco Trebus 

BOB Autowas B.V. 


