
 
 
 
 
 

 

NPRM maakt resultaten H1-2022 bekend. 
Acquisities stuwen omzet omhoog 
 
 
Zaanstad, 25 oktober 2022  
 
De Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij NV (NPRM) maakt haar niet-gecontroleerde 
geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 zoals 
opgesteld volgens Dutch GAAP bekend.  
 
Financiële resultaten 
 
Voor de eerste helft van 2022 bedroeg de omzet € 1,1 miljoen, tegenover € 154k in de eerste helft 
van 2021. Het bedrijfsresultaat over het halfjaar bedroeg € 670k negatief, tegenover € 512k negatief 
in het eerste halfjaar van 2021. Het resultaat na belastingen bedroeg € 677k negatief, vergeleken 
met € 506k negatief in H1-2021. 
 
Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 

Bedragen in € Zes maanden eindigend 
 

 30 juni 2022 
Niet gecontroleerd 

30 juni 2021 
Niet gecontroleerd 

Netto omzet 1.112.160 153.577 
Kostprijs van de omzet 689.634 76.022 
Brutomarge 422.526 77.556 
Kosten 1.092.837 589.248 
Bedrijfsresultaat -670.311 -511.692 
Resultaat voor belastingen -675.228 -512.890 
Resultaat na belastingen -677.228 -505.890 

 
 
Verkorte geconsolideerde balans 
 

Bedragen in € 30 juni 2022 
Niet gecontroleerd 

30 juni 2021 
Niet gecontroleerd 

Vaste activa   
Immateriële vaste activa 792.619 726.324 
Materiële vaste activa 222.097 171.529 
Financiële vaste activa 63.261 62.924 
Vlottende activa   
Inventaris 186.421 0 
Vorderingen/voorschotten/overlopende activa 310.278 124.338 
Liquide middelen 1.194.435 2.424.151 



Totaal activa 2.769.112 3.509.266 
Eigen vermogen en verplichtingen   
Totaal eigen vermogen 2.511.579 3.300.125 
Totaal langlopende verplichtingen 0 0 
Totaal kortlopende schulden 257.533 209.141 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 2.769.112 3.509.266 

 
De stijging van de omzet tot € 1,1 miljoen in H1-2022 werd voornamelijk veroorzaakt door de 
overname van Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de in oktober 2021. 
 
De brutomarge in H1-2022 bedroeg € 423k, wat neerkomt op een brutowinstmarge van 38 %, 
vergeleken met € 78k in H1-2021, wat neerkomt op een brutowinstmarge van 50 %. De ontwikkeling 
van de brutomarge is het gevolg van de verandering in de omzetmix tussen de activiteiten van 
Veterinair Organisatiebureau Vitaux B.V. en de toegenomen online activiteiten. 
 
De totale kosten bedroegen € 1,1 miljoen in H1-2022, tegenover € 589k in H1-2021. De kostenstijging 
wordt meer specifiek veroorzaakt door hogere personeelskosten, verzendkosten, verkoopkosten en 
algemene kosten. 
 
De personeelskosten stegen tot € 216k in H1-2022 vergeleken met € 85k in H1-2021. Dit was het 
gevolg van de toename van het personeelsbestand na de overname van de online-activiteiten van 
Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de.  
 
Ook de verzendkosten namen toe als gevolg van de toegevoegde activiteiten en bedroegen € 190k in 
H1-2022. 
 
De verkoopkosten stegen tot € 233k in de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. De (online) 
bedrijfsactiviteiten van de groep werden ondersteund door mediacampagnes en reclame. 
 
De algemene kosten bedroegen € 341k in H1-2022, waarvan een aanzienlijk deel betrekking heeft op 
kosten ter voorbereiding van de eerder aangekondigde voorgenomen notering van NPRM-aandelen 
aan Euronext Growth Oslo. Voorts omvatten de algemene kosten kosten voor management en 
strategische ondersteuning. Over het geheel genomen had het grootste deel van de algemene kosten 
betrekking op de voorgenomen Euronext Growth Oslo notering. 
 
Het operationeel resultaat van H1-2022 werd beïnvloed door incidentele kosten in verband met de 
integratie en ontwikkeling van de activiteiten van Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de, in het 
bijzonder het opzetten van een eigen distributiecentrum en de investering in marketing in 
Nederland, Duitsland en België, alsmede de voorbereidingen voor de voorgenomen Euronext Growth 
Oslo-notering.  
 
Het resultaat na belastingen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 bedroeg € 677k 
negatief, vergeleken met € 506k negatief in H1-2021.  
 
Op 30 juni 2022 bedroeg het totale eigen vermogen € 2,5 miljoen, tegen € 3,3 miljoen op 30 juni 
2021. De liquide middelen bedroegen op 30 juni 2022 € 1,2 miljoen, tegen € 2,4 miljoen op 30 juni 
2021. 
 
 
 
 
 



Herdefinieerd businessplan 
 
Na de overname van Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de heeft de NPRM haar businessplan 
geherdefinieerd. Hoewel NPRM eerder, ten tijde van het verkrijgen van de notering van NPRM's 
certificaten van aandelen op Nxchange, zeven bedrijfsonderdelen had geïdentificeerd, is het 
geherdefinieerde businessplan gebaseerd op drie hoofdpijlers die de ruggengraat van NPRM's 
activiteiten zullen vormen: 
 
1.  de HuisdierenApp; 
2.  online verkoop van benodigdheden en geneesmiddelen voor huisdieren; en 
3.  de huisdieren tracker. 
 
De HuisdierenApp:  
Het doel voor de middellange en lange termijn is om van de HuisdierenApp een one-stop shop te 
maken voor alle diensten die de NPRM aanbiedt, inclusief de huisdieren tracker en de online 
verkoopkanalen. De HuisdierenApp is te downloaden en was op 30 juni 2022 meer dan 50.000 keer 
gedownload. Hoewel NPRM nog geen directe inkomsten genereert via de HuisdierenApp, had de app 
per 30 juni 2022 ongeveer 30.000 actieve gebruikers. Het huidige aantal downloads is voornamelijk 
bereikt door organische promotie. In de toekomst wil NPRM zich meer richten op direct marketing 
om de bekendheid onder huisdiereigenaren te vergroten. Huidige gebruikers zullen ook worden 
aangemoedigd om meer gebruik te maken van de tools die de HuisdierenApp biedt. Het 66% belang 
van NPRM in Veterinair Organisatiebureau Vitaux B. V. valt ook onder deze pijler (waar het in het 
vorige businessplan een aparte pijler vormde). 
 
Online verkoop: 
De pijler online verkoop is het verst gevorderd en de omzet van €1,1 miljoen in H1-2022 heeft 
voornamelijk betrekking op de online verkoopactiviteiten van NPRM die via de online 
verkoopkanalen Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de worden geëxploiteerd. De pijler online verkoop 
omvat ook het dierenvoedingsmerk Jachtinstinct en het verzamelen van big data. 
 
De huisdieren tracker:  
NPRM heeft de ontwikkeling van de huisdieren tracker voortgezet. De technologie werkt en er wordt 
gewerkt aan een grotere praktijktest. Ervan uitgaande dat verdere tests het product zullen valideren, 
zal de NPRM proberen fabrikanten te contracteren om de tracker op commerciële schaal te 
produceren. Wanneer de productie op schema ligt, kan de commerciële uitrol van de tracker 
beginnen.  
 
In verband met de herdefiniëring van de activiteiten zal worden voorgesteld de naam van de 
vennootschap te wijzigen in Pet Service Holding N.V., daar deze de huidige activiteiten van de 
vennootschap beter weerspiegeld.  
 
Bij het verkrijgen van de notering van de certificaten van aandelen NPRM op Nxchange heeft NPRM 
haar vorige op zeven pijlers gebaseerde businessplan met de markt gedeeld en tevens projecties en 
prognoses en een waardering op basis van het toenmalige businessplan verstrekt (ook via de 
businessplannen van januari en mei 2021). Deze prognoses en voorspellingen hadden betrekking op 
verschillende financiële en operationele indicatoren, waaronder bedrijfsresultaten, kasstromen, 
diverse kosten, kapitaaluitgaven, verkoop- en bedrijfsmarges, aantal downloads en actieve 
gebruikers, en aantal verkochte trackers.  
 
Gezien de aanzienlijke veranderingen in de activiteiten van NPRM sindsdien - bijvoorbeeld als gevolg 
van de overname van Dierenapotheek.nl en Drpetcare.de - en het feit dat het bedrijfsplan van NPRM 



is geherdefinieerd, trekt NPRM alle waarderingen, projecties, prognoses en toekomstgerichte 
verklaringen die zij eerder heeft gedaan en gecommuniceerd in. 
 
Euronext Growth Oslo noteringsproces 
 
Op 30 april 2022 heeft NPRM aangekondigd dat zij de mogelijkheden onderzoekt om een notering 
van de aandelen van NPRM te verkrijgen op Euronext Growth Oslo, een multilaterale handelsfaciliteit 
van de beurs van Oslo. Op 23 mei 2022 bevestigde NPRM haar voornemen om een notering aan 
Euronext Growth Oslo te verkrijgen. NPRM ziet een dergelijke notering als een logische volgende 
stap na de eerdere Nxchange-notering en als een manier om de liquiditeit van de aandelen te 
vergroten, afhankelijk van de marktomstandigheden op enig moment, en om in de toekomst zowel 
binnenlandse als internationale acquisities te vergemakkelijken. Bijgestaan door adviseurs werkt 
NPRM aan het verkrijgen van de Euronext Growth Oslo-notering later dit jaar. 
 
Toekomstgerichte verklaringen  
 
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht en 
weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van NPRM of, indien van toepassing, 
functionarissen van NPRM over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen 
brengen door hun aard een aantal bekende en onbekende risico's, onzekerheden en aannames met 
zich mee, waardoor de werkelijke resultaten, prestaties, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk 
kunnen verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt, verwacht 
of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen de resultaten en de 
financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden. Een 
veelheid van factoren kan ertoe leiden dat feitelijke gebeurtenissen, prestaties, verwezenlijkingen of 
resultaten aanzienlijk afwijken van verwachte of geïmpliceerde ontwikkelingen. Toekomstgerichte 
verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden mogen niet worden opgevat 
als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Als 
gevolg hiervan wijst NPRM uitdrukkelijk elke verplichting of gehoudenheid af om updates of 
herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht openbaar te maken in geval van 
veranderingen in verwachtingen of projecties, of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, 
aannames of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch 
NPRM, haar adviseurs of vertegenwoordigers, haar dochterondernemingen, noch de functionarissen 
of werknemers van deze personen, garanderen dat de aannames die ten grondslag liggen aan 
dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige 
verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit 
persbericht of het daadwerkelijk plaatsvinden van de verwachte of geïmpliceerde ontwikkelingen. U 
dient geen overmatig vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen die uitsluitend 
betrekking hebben op de datum van dit persbericht. 
 
Aandelen NPRM NV verhandelbaar via NXCHANGE 
Het aandeel is te koop (en te verhandelen) op de beurs van Nxchange, waar de koers bepaald wordt 
door vraag en aanbod. De aandelen zijn recent geplaatst tegen een prijs van €9,40. 
Huidige koers €6,20 https://www.nxchange.com/nl/nprm 
 
 
Ron van Veldhoven  
CEO NPRM NV 
info@nprm.nl 

https://www.nxchange.com/nl/nprm

