
 
 

Onderwerp: Halfjaarbericht BOB Autowas B.V. 

Datum: 28 februari 2023 

Na een mooi eerste halfjaar heeft het tweede halfjaar van 2022 ons alle zeilen laten bijzetten. Door 
het aanhoudende slechte weer hebben de perioden september tm november ervoor gezorgd dat er 
een bijzonder slecht resultaat is komen te staan voor deze laatste periode. Daarnaast hebben de 
negatieve effecten van de hoge inflatiecijfers en energiekosten ervoor gezorgd dat de kosten verder 
zijn opgelopen. Een stijging hadden we voorzien maar dat het in deze mate zou doorlopen in onze 
organisatie heeft ons wel kritischer doen kijken naar ons model.  

Halfjaarcijfers 2022-2 

Onderwerp Periode 1 juli 2022 – 31 
december 2022 
 

Zelfde periode voorgaande 
jaar (2021) 

Omzet € 3.944.745 € 3.612.081 
Kostprijs van de omzet -/- € 559.621 -/- € 371.860 
Brutomarge € 3.345.124 € 3.240.221 
Bedrijfskosten -/- € 3.141.879 -/- € 2.485.592 
EBITDA € 243.244 € 754.629 
Afschrijvingen -/- € 461.700 -/- € 371.199 
EBIT € -218.454 € 383.430 
Financiële baten en lasten -/- € 155.200 -/- € 161.192 
EBT € -373.654  € 222.238 
Belastingen   
Nettowinst   

 
De groei in omzet en in aantal wassingen is t.o.v. dezelfde periode in 2021 voornamelijk gekomen door 
de toevoeging van de vestiging Winschoten aan BOB Autowas B.V. Daarnaast zijn de oplopende kosten 
oorzaak van het slechte resultaat. De piek van de energielasten hebben we gehad in de periode 
augustus 2022, hierna zijn de prijzen gelukkig weer gaan dalen.   

Om nog terug te komen op het resultaat van de prijsaanpassing welke we in september 2022 gehad 
hebben op onze abonnementen. De churnrate in de periode na de prijsaanpassing is uitgekomen onder 
de 5%. Dit is geheel naar verwachting en laat zien dat onze klanten ook de waarde inzien van ons 
product.  

 
Vooruitblik op de komende periode 

We zien gelukkig dat de rust weer terug aan het komen is in de energiemarkt. De prijzen van de eerste 
2 maanden in 2023 zijn vele malen lager dan de prijzen in het gehele afgelopen jaar. Dit geeft ons rust 
om de juiste stappen te nemen om het gehele energiemanagement verder in te richten. Dit is een 
traject waar we vorig jaar mee gestart zijn maar waar we nu gelukkig de vruchten van kunnen plukken. 
Daarnaast zijn de weergoden ons goedgezind en hebben we in de periode januari en februari mooie 
aantallen mogen draaien met al onze locaties en is februari zelfs een van de recordmaanden van de 
afgelopen 4 jaar.  



 
 

Na het eerste kwartaal van 2023 zullen we een prijsaanpassing gaan doorvoeren op al onze locaties. 
Door de aanhoudende hogere prijzen zijn we genoodzaakt hierop actie te ondernemen. We zullen de 
prijzen van onze abonnementen niet gaan aanpassen. Dit omdat deze trouwe klantengroep zorgt voor 
een stabiele inkomstenbron.  

Aflossing NPEX 2023 

In de periode van december hebben we besloten dat we de lening van de NPEX graag elders willen 
onderbrengen. Deze maand worden de definitieve stukken ingediend bij de bank en verwachten we 
de eerste stappen te maken naar een nieuwe financiële structuur voor onze groep. Ik zal u eind eerste 
kwartaal een update geven. 

Dank voor uw aandacht 

 

Remco Trebus 

BOB Autowas B.V. 


