Management Rapportage cumulatief t/m April-2022 plus LE-2022
(=budget).
Voor u ligt de uitgebreide cumulatieve rapportage t/m april 2022 van de geconsolideerde
cijfers van Carver BV. Deze management rapportage bevat een executive summary en
een management rapportage op de algehele gang van zaken waarin door het
management de belangrijkste gebeurtenissen worden toegelicht op de gang van zaken,
Supply Chain en Sales en een uitgebreide toelichting op de cumulatieve cijfers tot en met
april 2022 wordt gegeven.
De cijfers ontvangt u later dan gebruikelijk van ons daarom hebben wij deze
geconsolideerde cijfer-set op niveau van Carver B.V. gebaseerd op de realisaties tot en
met april-2022.
Op basis van de april-2022 cijfers, de sales funnel/vooruitzichten voor dit jaar is de
prognose/budget voor 2022 gelijk gehouden (LE-2022 is budget 2022).

In de bijlage vindt u:
•
•

•

De geconsolideerde jaarrekening tot en met april-2022 met vergelijking van de
balans en verlies en winstrekening per ultimo 2021.
De budgetrapportage. Dit is één sheet met de geconosolideerde verlies en
winstrekening tot en met 4-2022 waarbij budget wordt afgezet tegenover de
realisatie. De budgetmanager sheet laat in de laatste kolom de afwijkingen zien.
De forecastrapportage. Eveneens 1 sheet met de geconsolideerde verlies en
winstrekening tot en met 4-2022 waarbij het oorspronkelijke budget voor 2022 wordt
vergeleken met de prognose (=LE-2022) welke ontstaat door de afwijkingen over de
eerste vier maanden.

Executive summary
De groei van verkopen is in het eerste kwartaal aanzienlijk toegenomen ten opzichte van
vorig jaar. Echter halen we tot op heden niet de aantallen zoals gebudgetteerd. Dit
maakt dat we niet tevreden zijn met de snelheid van de groei.
Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen.
1. Ten eerste hebben wij eind vorig jaar de prijzen drastisch moeten verhogen als
gevolg van de gestegen grondstofprijzen en de gestegen transportkosten.
2. Een andere reden is dat het marketingbudget te beperkt blijkt om Carver breed in de
markt te zetten.
Om deze oorzaken het hoofd te bieden hebben wij begin dit jaar een project
gedefinieerd, waarin wij de kostprijs in de volle breedte terugbrengen. Dit loopt van
inkoopgesprekken met onze leveranciers, het terugbrengen van het aantal versies, tot
het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden van transport.
Omdat financiële ruimte ontbreekt om het marketingbudget te verhogen, is gekozen voor
een nieuwe aanpak. Ten eerste is meer geld vrijgemaakt voor een effectieve PRcampagne om hiermee ‘free-publicity’ te krijgen. Dit blijkt erg effectief en zal de
komende maanden worden doorgezet. Ten tweede zullen de marketinginspanningen
meer op deelmarkten worden gefocust. Hiermee wordt efficiënter gebruik gemaakt van
de beschikbare middelen.
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Tot slot besteden we meer aandacht aan comfort van het voertuig waarmee we de prijs –
productbeleving verbeteren om zo de koopbereidheid van potentiële klanten te verhogen.
We willen de conversie van proefritboeking naar order bij dealers hiermee verbeteren.
We zien dus een aanzienlijke groei in verkopen ondanks de prijsverhogingen in Q4 2021.
Inmiddels mogen we de S+ ook uitleveren doordat we type goedkeur en hernieuwde
CoP-certificering van de RDW hebben ontvangen. Dit zal de verkopen in de komende
maanden ook verder opstuwen.
Naast het bovengenoemde project zijn nog twee speerpunten voor dit jaar gedefinieerd
om meer snelheid in de groei te creëren en de kosten verder te beheersen. Naast het
kostprijs-project hebben we gekozen om ons in 2022 te concentreren op kwaliteit en
verbetering van de organisatie.
Dit laatste is het belangrijkst om met beperkte resources enkel bezig te zijn met een
aantal kernactiviteiten. Voor de organisatie betekent dit dat kwaliteit,
productontwikkeling en sales & marketing onze focus heeft. Overige taken zijn we aan
het afstoten of gaan we uitvoeren in samenwerking met professionele partners.
We willen op het gebied van kwaliteit het aantal garantie verzoeken terugbrengen, de
beleving van de klant verbeteren en de rijklaar werkzaamheden in Leeuwarden
reduceren. Hierdoor kunnen we met hetzelfde team meer voertuigen afleveren en de
groei versnellen, terwijl de kosten niet toenemen.
In het eerste kwartaal zijn de uitleveringen ook begonnen aan klanten in Korea en
Hongkong.

Supply chain
Productie in Zuid-Korea voor de R+/S+ en de Koreaanse Carver variant loopt. Wel moet
onze VCM (vehicle contract manufacturer) regelmatig ad-hoc acties uitvoeren om de
materiaal aanvoer van onderdelen veilig te stellen in verband met Covid lockdowns in de
regio. Inmiddels gaan alle voertuig transporten vanuit Zuid-Korea met RoRo transport
naar Nederland. De kosten voor deze vorm van transport is lager dan containertransport
maar nog steeds hoog. Afleveringen via Mainfreight aan de eindklant lopen soepel.
De doorlooptijd van eindassemblage en rijklaar controle in Leeuwarden wordt korter
doordat het niveau van assemblage in Zuid-Korea verbetert en de voertuigen steeds
verder worden afgemaakt.

Sales
We maken groei door op order intake niveau en ook de afleveringen laten groei zien. Met
name de keuze voor een ander type dealers zorgt voor een verbetering in Nederland. De
groei is echter nog niet zoals gewenst en blijft achter op budget.
In België hebben we inmiddels meerdere dealer punten aangesteld. Deze maken een
goede start. Verder zijn de eerste S+ voertuigen in London uitgeleverd en staat de
volgende batch voor het VK in de boeken. In Zuid-Korea zijn we inmiddels ook op de
markt en de eerste voertuigen zijn uitgeleverd.
Het Captive lease product in samenwerking met een grote lease partij gaat live in juli
2022. De huidige Carver lease vloot zal vervolgens worden verkocht, we zijn in gesprek
met een geïnteresseerde partij.
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Marketing
Na verdere analyse van de klant data verzameld in Q3 2021 zijn we tot de conclusie
gekomen dat de verkopen de technological adoption lifecycle curve volgen. Om de
zogehete “early majority” markt te betreden is een geconcentreerde marktsegment
aanpak nodig. In Q2 2022 gaan we met deze segment aanpak starten.
Daarnaast hebben we een brandbook update doorgevoerd welke beter past bij het
product en onze merkwaarden. In H2 2022 zullen we deze overal doorvoeren.
We hebben in Q1 2022 extra aandacht gegeven aan onze pr-activiteiten welke direct tot
een groot aantal leuke artikelen en reviews heeft geleid in landelijke media.
Met onze focus op een hoger niveau van dealers hebben we on shop in shop materiaal
verbeterd. Dit materiaal is ook eenvoudig in te zetten voor events.
Fully Charged
Europe en
Nefkens utrecht

Kwaliteit & Service
Afgelopen kwartaal hebben we de nieuwe type goedkeuring voor de S+ en R+ behaald.
Ook is onze CoP licentie verlengd.
We hebben onze service en maintenance documentatie een update gegeven en digitaal
beschikbaar gemaakt voor monteurs van onze dealers. Samen met deze documentatie is
ook een digitaal trainingssysteem gebouwd zodat we op afstand nieuwe dealers en
distributeurs kunnen trainen tot Carver certified technician. Dit betekent dat inmiddels
veel onderhoud direct bij onze dealers kan gebeuren.

Verzekeringen
Inmiddels kunnen klanten via een grote intermediair alle Carver versies verzekeren.
Helaas is de digitale aanvraagstraat nog niet actief, we verwachten dat dit in Q2 afgerond
kan worden door deze partij.
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Development update Dec 2021 t/m april 2022, de belangrijkste
ontwikkelingen:
Vanwege het hoge vermogen van het S+ voertuig, warmt het
batterijpakket in deze voertuigen te snel op. Om de thermische
prestaties van het S+ voertuig te verbeteren is uitgebreid
onderzoek gedaan naar koeling van het batterijpakket.
Verschillende concepten zijn getest, de keuze is gevallen op
geforceerde luchtkoeling in een gesloten (waterdicht) systeem.
Prototypes van dit koelsysteem zijn getest, en functioneren naar
verwachting.

De implementatie van de Israëlische HUB-motorcontrollers verloopt
volgens schema. Deze controllers zijn van betere kwaliteit, goedkoper
en meer geavanceerd dan de huidige controllers. Om deze controllers
te implementeren is het ontwerp van de battery-box en het achter
frame aangepast. Bijkomend voordeel is dat de controllers op de
nieuwe locatie beter zullen koelen, waardoor deze met name in warme
klimaten voor langere tijd zwaar belast kunnen worden.

De service tickets van bestaande voertuigen wijzen uit dat er grote variatie
zit in de levensduur van de remblokken. Op de hiervoor ontwikkelde
testopstelling is de remblokslijtage geanalyseerd, en is vastgesteld dat de
slijtage grotendeels veroorzaakt wordt door vuil op de remschijven. Om te
voorkomen dat de remblokken vervuilen zijn afschermkappen ontwikkeld.

Spuitgiet ontwerp ontwikkeld voor de behuizing voor de nieuwe
beepercontroller. Deze behuizing is kwalitatief veel beter dan de huidige
constructie, en bovendien goedkoper en lichter.

De water- en winddichtheid aan de voorzijde van het voertuig is sterk
verbeterd door het afdichten van de gaten en kieren tussen het
voertuigframe en de bodypanelen.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan om de toegepaste Hubmotoren te unificeren. Voor de
Nederlandse en Koreaanse S+ voertuigen zal dezelfde motor toegepast worden. Dit
resulteert in lagere kosten en een versimpelingen in supply chain en productie.
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Door het toepassen van een instelbare stuurdemper. In samenwerking met de
fabrikant is een stuurdemper ontwikkeld die verschillende kwaliteitsproblemen
oplost, en bovendien het comfort van de Carver sterk verbeterd.

Om service en reparatie uit te besteden zijn een service manual en diagnose
documentatie opgesteld. De technische documentatie is in een Cloud omgeving opgezet,
waardoor de documentatie makkelijk toegankelijk is, eenvoudig vertaald kan worden
voor internationale gebruikers, en op ieder moment aangepast kan worden.
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Cijfers
De kwartaalcijfers ontvangt u later dan gebruikelijk van ons.
Daarom hebben wij deze geconsolideerde cijfer set op niveau van Carver B.V. gebaseerd
op de realisaties tot en met april-2022. Op basis van de april-2022 cijfers, de sales
funnel/vooruitzichten voor dit jaar is de prognose/budget voor 2022 gelijk gehouden (LE2022 is budget 2022).

In de bijlage vindt u:
•
•

•

De geconsolideerde jaarrekening tot en met april-2022 met vergelijking van de
balans en verlies en winstrekening per ultimo 2021.
De budgetrapportage. Dit is één sheet met de geconsolideerde verlies en
winstrekening tot en met 4-2022 waarbij budget wordt afgezet tegenover de
realisatie. De budgetmanager sheet laat in de laatste kolom de afwijkingen zien.
De forecastrapportage. Eveneens 1 sheet met de geconsolideerde verlies en
winstrekening tot en met 4-2022 waarbij het oorspronkelijke budget voor 2022 wordt
vergeleken met de prognose (=LE-2022) welke ontstaat door de afwijkingen over de
eerste vier maanden.

De belangrijke cashflow drivers voor de onderneming zijn:
1.
2.
3.
4.

Volumes qua verkoop aantallen;
Daarmee samenhangend verkoopprijs en verkoopmix van de diverse modellen;
Kostprijs van de Carvers;
Transportkosten van de Carvers van Korea naar Nederland (momenteel nog extreem
hoog);
5. Distributiekosten;
6. R&D kosten in verhouding tot de omzet.
Wij doen ons uiterste best om de prognoses zo zorgvuldig mogelijk op te stellen aan het
einde van het voorgaande jaar. De veronderstellingen en prognoses zijn gebaseerd op
onze opgebouwde ervaringen, die wij als redelijk beschouwen. Niet alleen bekende
gegevens maar ook (onzekere) toekomstontwikkelingen spelen een rol. Het is lastig om
onze verwachtingen ten aanzien van het aantal verkopen te onderbouwen met objectieve
informatie. Derhalve is er een redelijke onzekerheid omtrent het voorspellen van de
verkoopaantallen.

Dit komt omdat:
•

•

•
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de omvang van de markt voor de Carver modellen nog lastig in te schatten is we
bevinden ons nog in het begin van een verandering van vervoersmodaliteit en
verduurzaming;
de prijs van de huidige Carver nog aan de bovenkant van de markt ligt. Gelet op het
feit dat alternatieven nog goedkoop aan te schaffen zijn met conventionele motoren
(=brandstof) ook al zijn deze momenteel duur door hoge brandstofkosten is de
overstap voor veel mensen qua aanschaf nog groot;
de Carver leveren we in een 45 km/h en een 80 km/h versie. In zowel personen als
cargo uitvoering. Hiermee begeeft het voertuig zich tussen de markt van tweewielers
(brommers/scooters, motors en fietsen) en vierwielers (bijvoorbeeld lichte stadauto’s
tot 45 km/h) en motorfietsen voor de 80 km/h versie. Voor de 80 km/h versie is geen
directe concurrent niet anders dan het A-segment van auto’s en (lichte) motoren;

•

wij beschikken nog maar beperkt over uitgebreide historische data van het aantal
verkopen of orders. Dit komt omdat de Carver pas sinds eind 2019 in de productie en
verkoop is.

Omzet en inkoopwaarde omzet
De verkoopaantallen, verkoopprijs, verkoopmix met daarbij de kostprijs van de Carvers
en distributiekosten bepaald de omzet en inkoopwaarde en brutomarge.
Het budget voor 2022 is eind 2021 opgesteld. Wij hebben voor 2022 ingeschat 1.587
Carver’ s te verkopen. Dit betreft zowel verkopen in NL, Europa en buiten Europa en
betreft een mix van 45 km/h versies en 80 km/h versie in personen en cargo uitvoering.
•

•

•

•

•
•

•

Tot en met april hadden wij gepland 286 Carvers te verkopen en te factureren
(=afleveren). Er zijn tot en met maart 125 Carvers gefactureerd/afgeleverd. Hiervan
zijn 11 ingezet als demo/lease vloot en niet in de omzet opgenomen (en in de
gerapporteerde verkochte aantallen) maar rechtstreeks op de balans geboekt worden
tegen kostprijs (inclusief een transportkosten component de rest wordt rechtstreeks
geboekt in de V&W onder de inkoopwaarde).
In de maand april hebben we 61 Carvers afgeleverd (waarvan 1 aan de eigen
leasevloot). Tot en met april hebben we dus 125 Carver’s afgeleverd waarvan 11 voor
onze demo/leasevloot. Per saldo worden er 114 Carver’s in de verkochte aantallen
opgenomen welke wij rapporteren.
In januari hebben wij maar 9 Carvers kunnen afleveren omdat onze RDW licenties
begin dit jaar vernieuwd moesten worden (mede door de nieuwe S+ versie = 80
km/h versie) wat heeft geleid tot een tijdelijke afleverstop in de maand januari. De
S+ wordt pas vanaf 1-3-2022 afgeleverd omdat we niet eerder kentekens konden
registreren.
De afleveringssnelheid gaat nog niet naar tevredenheid omdat we nog veel nawerk
hebben op de bestaande voorraad. De nieuwere afleverserie welke momenteel uit
Korea komt is verbeterd en geeft minder rijklaarwerk en kan dus sneller afgeleverd
worden.
De totale orderportefeuille bedraagt per ultimo april 122.
Inkoopwaarde van de omzet tot en met april ligt nog boven budget per Carver. De
kostprijs van de omzet ligt boven budget omdat we met de aanwezige voorraad nog
steeds moeten rekenen met hoge transportkosten. We leveren uit voorraad uit op
basis van First in/First out. Hierbij hebben we met een serie Carver’s nog te maken
met transportkosten van bijna EUR 2k per stuk. Vanaf april leveren we ook de R+
(met Samsung batterij) en S+ uit welke met RoRo transport komen. Dit is een stuk
goedkoper dan met de container maar nog steeds aan de hoge kant. Deze daling zal
naar onze verwachting doorzetten.
Vooralsnog houden we de prognose voor 2022 ongewijzigd.

Brutomarge
Concluderend kunnen we stellen dat de brutomarge ten opzichte van de
geprognosticeerde brutomarge tot en met april-2022 sterk is achtergebleven door het
achterblijven van gefactureerde voertuigen. Een ontvangst van EUR 162k aan NOWsubsidie zorgt ervoor dat de totale brutomarge tot en met april 2022 nog maar iets
achter budget blijft (-/- EUR 24k). Deze is geboekt onder overige opbrengsten.
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Kosten
Personeelskosten
De personeelskosten liggen tot en met april iets boven het budget voor de periode
(+1,5%). Wij hebben begin dit jaar nog recht gehad op een NOW bijdrage van EUR 162k
die geboekt is onder overige opbrengsten (in lijn met voorschrift jaarrekening).

Huisvestigingskosten/exploitatiekosten
De kosten liggen EUR 13k boven budget door met name EUR 11k hogere kosten op
huisvestingskosten. Dit komt met name door hogere GWE kosten, schoonmaak en
onderhoudskosten en huur op het pand. Pand Leeuwarden is per 1-1-2022 verhoogd met
2,7% en ’s Gravendeel vanaf Q2-2022 zelfs met 5,2%.

Autokosten
De autokosten waren tot en met april EUR 21k hoger dan budget.
De reden hiervoor is hogere lease kosten (aan een externe leasemij voor Carvers welke
wij verhuren aan derden), brandstofkosten (voor drie bussen en 1 auto voor service en
sales) en flink hogere verzekeringspremies op het wagenpark (+EUR 6k).

Kantoorkosten
De kantoorkosten bedroegen tot en met april EUR 93k en lag daarmee ruim EUR 53k
boven budget. De reden hiervoor zijn toegenomen automatiseringskosten ad EUR 43k en
assurantiekosten ad EUR 9k. De gestegen automatiseringskosten komen met name door
investeringen in een digitale service manual die gemaakt wordt (voor de dealers) en de
ontwikkeling van de nieuwe website inclusief een configuratietool om de Carver te
kunnen bestellen. Dit wordt zeer de dealers gewaardeerd om deze te krijgen. De
verzekeringspremies zijn harder gestegen dan voorzien.

Verkoopkosten
Verkoopkosten bedroegen tot en met april EUR 134k en lagen daarmee ruim EUR 38k
onder budget. Door met name minder promotiekortingen weg te geven en er nog steeds
minder events zijn heeft dit geleid tot lagere verkoopkosten en reis- en verblijfkosten.
Daarnaast worden kortingen voor de dealers niet langer onder de verkoopkosten geboekt
maar in mindering gebracht op de verkoopprijs. Reis- en verblijfkosten zullen wel weer
gaan toenemen nu er weer naar Korea gevlogen kan worden.

Algemene kosten
Algemene kosten bedroegen tot en met april EUR 68k en lagen daarmee ruim EUR 38k
boven budget. De reden hiervan was hogere accountantskosten, advieskosten, keuringen
van S+ ad EUR 12k en kosten voor financieringen waaronder jaarlijkse kosten NPEX ad
EUR 10k.

R&D kosten
De R&D kosten/ontwikkelingskosten lagen met EUR 18k op budget.
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Totale bedrijfskosten
De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) bedroegen tot en met april EUR 1.287k
en liggen daarmee EUR 177k boven budget.

EBITDA
De EBITDA lag met -/- EUR 791.189 ruim onder budget tot en met april. Het verschil van
-/- EUR 131.636 ligt daarbij ruim onder de begroting. De EBITDA werd positief beïnvloed
door de ontvangen NOW in het eerste kwartaal ad EUR 162k.

Afschrijvingen IVA en MVA
De afschrijvingen op IVA en MVA lagen met EUR 206k met EUR 45k boven budget.
Hiervan kwam EUR 35k voor rekening van de IVA welke ultimo 2021 toch hoger waren
dan eerder gebudgetteerd (meer geactiveerd). De rest kwam voor rekening van de MVA
omdat er meer geïnvesteerd is in de Carver vloot dan gebudgetteerd.

Rentelasten
De rentelasten liggen tot en met april met EUR 112k onder de prognose ad EUR 120k
waarbij sommige rentelasten ook pas ultimo 2022 geboekt worden derhalve lopen de
rentelasten in lijn met het budget.

Belastingen
Wij houden geen rekening met vennootschapsbelasting in de tussentijdse cijfers. Dit is
ook niet nodig vanwege het grote fiscale verrekenbare verlies van de onderneming.
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Balans

Immateriële activa
Er zijn tot en met april 2022 geen dotaties meer gedaan aan de IVA waardoor deze dalen
middels de afschrijvingen ad EUR 134k.
Voor geheel 2022 verwachten we geen verdere dotaties te doen.

MVA
In de bedrijfsgebouwen, machines & installaties en inventaris werd nagenoeg niets
geïnvesteerd tot en met april 2022 en alleen maar afgeschreven.
Investeringen in 1e 4 maanden 2022 bedroeg EUR 79k in transportmiddelen. Er werd met
name geïnvesteerd in uitbreiding van de demo/leasevloot 11 Carver’s welke per 30-42022 uit 55 voertuigen bestaat.
We zijn momenteel in onderhandeling om een belangrijk deel van de lease vloot extern
onder te brengen en zien dat onze strategie heeft gewerkt om de leasemarkt verder te
ontginnen voor Carver (is nieuw product/merk in de markt) tegen concurrerende
tarieven.

Financieel vaste activa
De financiële vaste activa zijn gelijk aan aanvang dit jaar.

Voorraden
De voorraden lijken ten opzichte van ultimo 2021 toegenomen te zijn van EUR 1.623k
naar EUR 1.957k. Hierbij moet opgemerkt worden dat de accountant (einde boekjaar) de
openstaande facturen onder de “varende voorraad” heeft afgetrokken van de voorraad en
van de crediteurenpositie. Deze “varende voorraad” van 170 stuks is in januari en
februari binnengekomen.
Op basis van de cijfers in de bijlage neemt de voorraad toe met EUR 334k, verdeeld in:
•
•

goederen onderweg welke ten opzichte van eind 2021 gedaald zijn van EUR 493k
naar EUR 220k;
voorraad en onderdelen Carvers. Die zijn gestegen naar EUR 1.130k naar EUR 1.737k
derhalve met EUR 607k. De grootste stijging is de voorraad Carvers welke gestegen
zijn met EUR 262k en voorraad onderdelen welke steeg met EUR 328k. De voorraad
is inclusief EUR 16k aan jong gebruikte Carvers welke geëxporteerd gaan worden.

De voorraad goederen onderweg wordt gedeeltelijk gefinancierd met leverancierskrediet
(onder crediteuren) mits dit binnen de betalingstermijn met Korea valt (circa FOB +45
dagen). De positie goederen onderweg nam (ten opzichte van eind 2021) af met EUR
272k waarbij de totale crediteurenpositie met EUR 514k toenam (zie opmerking
hierboven deze positie was feitelijk dus hoger).
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Deze positie zal binnenkort voor ruim EUR 0,5 mio afgewikkeld worden omdat de
Koreaanse partner nog voor ruim US$ 567k als voorlopig laatste termijn onder de eerste
licentiedeal moet betalen waarmee Carver haar Crediteurenpositie zal betalen.

Vlottende activa
Debiteuren zijn ten opzichte van eind 2021 toegenomen met EUR 515k tot een bedrag
van EUR 842k. Hiervan is dus US$ 432k van onze Koreaanse partner en is het restant
met name uitstaande facturen op nieuwe grote dealers van ons. De debiteuren positie
ligt daarmee ruim boven verwachting en zal het komend kwartaal weer gaan dalen naar
een bedrag van rond de EUR 300k.
De overige vorderingen zijn tot en met april gedaald ten opzichte van eind 2021. Onder
de overige vorderingen staat nog een bedrag te vorderen NOW van EUR 26k en een
bedrag van EUR 600k nog te ontvangen Agio onder de verplichting van BNR welke in
termijnen zou betalen.
Wij verwachten dat in juli 2022 de overige vorderingen dalen met EUR 600k.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn ten opzichte van eind 2021 met EUR 90k afgenomen. Op basis
van verder afbouw voorraad (+/- EUR 1 mio), afbouw debiteurenpositie (+/- 500k),
inning laatste agiostorting BNR Capital ad EUR 600k en betaling van de uitstaande
facturen aan Korea ad EUR 500k zal de liquiditeitspositie verruimd worden en kan het
huidige verlies goed opgevangen worden.

Eigen vermogen
Eind 2021 is het aandelenkapitaal versterkt met EUR 1,8 mio door een investering van
BNR Capital in Carver BV. De waardering lag in lijn met de aandelenparticipatie welke
begin ad EUR 600k plaatsvond door De Mijl Beheer BV. Totaal nam het aandelenkapitaal
(inclusief agio) toe met EUR 2,4 mio. in 2021.
De obligatiehouders van NPEX hebben middels de uitgifte van aandelen aan BNR Capital
een conversierecht gekregen. Er zijn begin dit jaar 375 obligaties aangemeld voor
conversie. Hiervoor zijn 28.675 aandelen C uitgegeven (en zijn de huidige aandelen
gesplitst in 1.000 aantallen). De aandelen zijn inmiddels uitgegeven en zouden per 18
mei volgestort worden door conversie van de aangemelde obligaties. Omdat een LEI code
niet op tijd verkregen werd van de KvK is e.e.a. met maximaal een maand vertraagd.
Het aandelenkapitaal stijgt in het komende kwartaal derhalve met ca. EUR 375k.
De wettelijke reserves dalen door afschrijvingen op het IVA waarmee de negatieve
reserve positief wordt gecorrigeerd.
Per saldo daalde het EV in het Q1-2022 door het negatieve resultaat over de eerste drie
maanden ad EUR 778k. Hierbij is er nog geen belastinglatentie opgenomen (zou op basis
van 15% EUR 117k bedragen).
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Langlopende leningen
Op de achtergestelde leningen (inclusief Accrued interest tot en met 2021) van de
FOM/NOM/ROM en aandeelhouderslening wordt niet afgelost in 2022.
Op de obligatielening van EUR 1.500k zal in Q2-2022 een bedrag van EUR 375k worden
geconverteerd naar aandelen en met dit bedrag zal de lening dalen.
Het leasecontract betreft de lease van twee Peugeot Boxers waar regulier op wordt
afgelost onder het leasecontract. Deze staat per 31-3-2022 hoger omdat per ultimo 2021
de aflossingsverplichtingen ad EUR 9.578 zijn opgenomen onder de kortlopende
schulden.
De schuld aan participanten betreft de aandeelhouderslening van UrbanVision ad EUR
300k (=voorwaarde ROM) plus de nog te betalen rente (3% p.j.) aan UrbanVision ad EUR
14k over deze lening.

Kortlopende schulden
De RC-schuld bij de Rabobank nam ten opzichte van eind 2021 af met EUR 35k mede
door de storting van de tweede termijn door BNR Capital ad EUR 600. Zie ook de
opmerking bij liquide middelen.
Onder de kortlopende schulden staat nog een aflossingsverplichtingen aan UrbanVision
zijnde de rente over de lening van EUR 1 mio. Deze lening is begin 2020 omgezet in 1
cumulatief preferent aandeel (5% dividendrecht). Deze schuld staat onder kortlopende
schulden maar is niet op korte termijn betaalbaar.
De aflossingsverplichtingen namen met EUR 9.578 af omdat per einde boekjaar de
aflossingsverplichtingen van de lease onder de kortlopende schulden staan en per 31-32022 weer onder de langlopende leaseverplichtingen staan.
Vooruit ontvangen bedragen namen flink toe met EUR 182k doordat er op orders aan
betalingen gedaan moesten worden door klanten.
Crediteuren zijn flink toegenomen en betreffen met name de goederen onderweg en nog
een post te betalen Carver’s ad EUR 450k (we moeten de Koreanen nog EUR 530k
betalen voor Carvers en hebben nog EUR 80k te vorderen op de Koreanen voor geleverde
onderdelen. De schuld aan de Koreanen matchen we tot op heden qua betaalverplichting
met nog te ontvangen restant licentie fee plus dus de levering van onderdelen.
Belastingen en premies sociale verzekeringen namen toe met EUR 146k door met name
uitleveringen van Carvers en post loonheffing. Loonheffingen ad EUR 69k voor 2022/01
en 2022/02 zijn niet betaald en worden meegenomen in de Coronaregeling bij de
belastingdienst.
Verder zijn er geen bijzondere ontwikkelingen te vermelden.
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Samenvattend
De eerste 4 maanden zijn qua afgeleverde voertuigen minder goed verlopen dan
budget/LE-2022.
De eerste en tweede maand werden we met afleveringen nog opgehouden door de
licentieverlenging van het RDW. Er wordt nu met man en macht gewerkt aan het rijklaar
maken van verkochte voertuigen waarmee de hoge voorraadpositie afgebouwd kan
worden en de nodige liquiditeit vrijkomt. De netto voorraad positie (voorraad inclusief
goederen onderweg minus crediteuren) moet rond de EUR 750k bedragen en biedt
derhalve voldoende ruimte om de nodige liquiditeit te genereren. Dit creëert ruimte
naast de vorderingen welke wij nog hebben op onze Koreaanse partner en nog te storten
agio door BNR Capital.
Het productgamma welke wij nu kunnen leveren is compleet met de nieuwe R versies
(meer range) en S+ versies (80 km/h) welke zowel in personen als in cargo versies te
leveren zijn. De tractie in de markt is aanwezig zowel in NL als in buitenland derhalve
kijken wij met belangstelling naar de ontwikkelingen de komende maanden.

Leeuwarden, 23 mei 2022
Anton Rosier (CEO)
René van de Graaf (CFO)
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