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De cijfers

Voorwoord
SCHERPSTELLEN

De verplichting om als beursgenoteerd bedrijf
ieder half jaar te rapporteren zorgt voor een
geweldig fotomoment voor de organisatie. Als
ondernemer dwingt dit je om even uit de sneltrein
te stappen, te reflecteren op wat er is en wat er
komen gaat. Met trots vertellen we hoe het staat
met onze "purpose" en laten we als team onze
prestaties zien. Veel plezier met het lezen van dit
halfjaarverslag.
Quintus

Het fotomoment
Wij zijn
Share
Council

Wij zijn samen met jou op weg om onze purpose te
halen, namelijk de kapitaal kloof voor eens en altijd te
dichten. Het is de meest efficiënte manier om een 
economische transformatie tot stand te brengen die
daadwerkelijk goed is voor iedereen.

Hoe het
allemaal
begon

Share Council is 5 jaar geleden bedacht als oplossing
om ervaren medewerkers aan je bedrijf te binden.
Aandelen worden in kleine digitale stukjes gesneden
en digitaal beschikbaar gesteld aan iedereen die een
bijdrage wil leveren aan het bedrijf. Voor start-ups is
het een waanzinnig model om medewerkers te
betrekken die je normaal niet kunt betalen. Voor
gevestigd en groter MKB is de toegevoegde waarde
een innovatief en efficiënt systeem te leveren dat
niet alleen PDF's vervangt, maar participatieplannen
nieuw leven inblaast en participanten (medewerkers)
écht verwelkomt. Voor beiden is een grote winst dat
er automatische begeleiding is om het juiste
participatieplan te kunnen kiezen.

Share Council is aanvankelijk gebouwd voor intern
gebruik bij een software bedrijf dat makkelijk die paar
medewerkers mede-eigenaar wilde maken. Maar het
kunnen verkleinen van de vermogenskloof is wat de
ogen heeft geopend en ervoor zorgde dat er een
"Social Enterprise" is opgezet. Deze "purpose" is
voor iedereen de blijvende drijfveer om dag in dag uit
van deze onderneming een weergaloos succes te
maken.

De
realisatie

Het moment dat we besefte met medeeigenaarschap de kapitaalkloof in Europa te kunnen
dichten gaf ons een motivatie en kracht die niet te
stoppen is. Het verkleinen van de scheve
kapitaalverdeling zorgt ervoor dat een economie
stabieler wordt, er meer inclusiviteit ontstaat en zelfs
zaken als verzuimkosten voor de maatschappij
omlaag kunnen gaan. Deze stabiliteit zorgt natuurlijk
voor veel meer kansen, zeker wanneer het goed gaat
met de economie. Maar wat écht anders is, deze
stabiliteit is blijvender en kan daadwerkelijk zorgen
voor economische vrijheid. Dit in tegenstelling tot ons
huidige economische systeem of onze huidige
economische standaarden.
Tegenwoordig maakt Share Council het digitaliseren
in elke vorm van participatie mogelijk.
Tevens zorgt Share Council ervoor dat alle bedrijven
de juiste infrastructuur krijgen om groei te realiseren.

Blijf dicht
bij jezelf

Het is natuurlijk heel fijn dat er zoveel voordelen
voor jou (en andere bedrijven) zijn om participatie in
te richten. Hiermee halen wij dan ook veel
organisaties over de streep. Maar de kern van ons
bedrijf blijft:
"die kloof van de onevenredige kapitaalverdeling in
Europa te dichten"
Hiermee heeft Share Council een aantal grote
verantwoordelijkheden op zich genomen. Ons doel is
niet alleen dat we iedereen mede-eigenaar maken.
Ons doel is ook dat deze nieuwe mede-eigenaren
daadwerkelijk snappen wat ze hebben, ermee
kunnen en dat ze er ook daadwerkelijk iets mee
gaan doen. Alleen zo kunnen we met medeeigenaarschap ervoor zorgen dat vermogen een
nieuwe verdeling gaat vinden.
Hierom staat onder anderen het opzetten van
trainingen,
een
academie
en
volledig
geautomatiseerde hulp bij onboarding op het
programma. Nu wij steeds beter de onderneming
hebben ingericht zien wij de ruimte om hier
doeltreffend mee aan de slag te gaan.
De ambitie is groot, de uitvoering eenvoudig en het
succes in zicht.
Groet
Het team

Het fotomoment
VAN HET AFGELOPEN HALF JAAR
De vaart zit er in
Inmiddels hebben 56 vooral trouwe bedrijven en ongeveer
2.500 gebruikers op het platform. Het doel is in Nederland naar
de 2 miljoen participanten. Dit is namelijk 25% van de 8 miljoen
mensen die voor het MKB werken. En anneer je een kwart van
de groep mee hebt is er een start van een revolutie.

Het fotomoment
VAN HET AFGELOPEN HALF JAAR
Waar hebben ze het nou over?
In de SaaS wereld wordt veel waarde gehecht aan drie
variabelen, de Monthly Recurring Revenue (MRR), de Customer
Aquisition Costs (CAC) en de Customer Lifetime Value (CLV).
Onze CLV is gebaseerd op klanten die gemiddeld 5 jaar blijven.
Dit is een logische aanname door het stijgende aantal klanten
dat direct bij het eerste contract al voor 5 jaar tekent.
Uiteindelijk moet vooral die MRR omhoog om een stabiel goed
functionerend platform te zijn. Ons doel is deze zo snel
mogelijk naar € 50k te krijgen. Het begin is er.

START 2021
MRR

CAC

CLV

€ 3,5k

€ 4,5k

€ 8,8k

MID 2021
MRR

CAC

CLV

€ 9,5k

€ 3,3k

€ 13,7k

Financiëel Overzicht
JULI 2021
ACTIVA

mid 2021

start 2021

€ 194.094,64
€ 12.331,96
€ 194.283,33
€ 4.860,66
€ 405.770,59

€ 194.094,64
€ 12.331,96
€ 116.272,00
€ 6.522,76
€ 329.221,36

mid 2021

start 2021

- € 121.999,68
- € 32.026,00
- € 160.564,52
- € 348.273,17

€ 29.431,59
- € 32.026,00
- € 160.564,52
- € 305.824,94

- € 662.863,37

- € 468.983,87

mid 2021

start 2021

€ 139.762,51
€ 117.330,27
€ 257.092,78

€ 139.762,51
€ 139.762,51

€ 0,00

€ 0,00

Immateriële vaste activa
Financïele vaste activa
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Revenue to Distribute (vooruitgefactureerd)

- € 49.682,19

Passiva

RESULTAAT
Resultaat (Te verwerken)
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)
Resultaat

BALANS TOTAAL

Zie in de balans
de oplopende tekorten.
Dit was verwacht in onze
businesscase. Om dit als
groeibedrijf op te vullen
halen we 1,5 miljoen
euro op.

Financiëel Overzicht
JULI 2021
OMZET
opbrengsten tot juli
incl. vooruit gefactureerd
verwacht einde jaar

€ 104.936,91
€ 154.619,10
€ 259.556,01

2019

2020

2021

2019

2020

2021

KOSTEN
kosten tot juli
verwacht einde jaar

€ 222.267,18
€ 424.534,36

WINST
resultaat tot juli
verwacht einde jaar

Belangrijk om te
zien is dat we steeds beter
presteren (meeromzet en
minder verlies) maar
duidelijk nog
investeringsgeld nodig
hebben om te kunnen
groeien.

2019

- € 92.489,18
- € 164.978,35

2020

2021

Uitdagingen
VOOR DE KOMENDE MAANDEN

UITROL NIEUW PLATFORM + ONBOARDING
In de maand september en oktober wordt er een geheel nieuw platform
gelanceerd. Dit doen we vooral om ervoortezorgen dat het stabiel, eenvoudig
bruikbaar en makkelijk op te zetten is. We zijn met een geheel geautomatiseerde
onboarding flow bezig inclusief het opzetten van entiteiten als BV's en STAK.
Hiervoor putten wij veel uit de door ons geleide werkgroep Digital Notary vanuit
2Tokens (2Tokens is een stichting die adviseren aan de overheid over
blockchain.).

B-CORP CERTIFICAAT
Als volwaardig Social Enterprise willen we als Share Council onze waardes goed
vastleggen en zeker zijn dat dit bedrijf altijd diens "purpose" aanhoudt. Hiervoor
zijn we begonnen met de aanvraag voor een B-Corp certificaat dat (vooral) door
Corona vertraagd is. Op dit moment hebben wij de opdracht vanuit B-Corp om
twee artikelen aan onze statuten toe te voegen waarna de certificering realtief
snel zou moeten kunnen gaan.

KAPITAALRONDE OPHALEN
Om te kunnen blijven groeien naar een cash positief bedrijf hebben we nog een
volgende kapitaalronde nodig. In de laatste AvA van juni is goedgekeurd dat we
tegen voorwaarden nog weer 1,5 miljoen euro aan kapitaal mogen ophalen.
Hiervoor zijn inmiddels enkele experts bij het bedirjf aangesloten om ervoor te
zorgen dat we voor het einde van het jaar de eerste investeringen veilig hebben
gesteld.
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