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Aan de directie van

Carver Europe B.V.  

Celsiusweg 26  
8912 AN  Leeuwarden

Veenendaal, 14 februari 2020

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw besloten vennootschap, waarin

begrepen de balans met tellingen van € 670.852 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een

negatief resultaat na belastingen van € 487.656, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Carver Europe B.V. te Leeuwarden is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de

winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben

daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële

verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het

lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met

onze kennis van Carver Europe B.V. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met

betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA

verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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3 FISCALE POSITIE

3.1 Berekening belastbaar bedrag 2019

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2019 is als volgt berekend:
2019

€ €

Resultaat voor belastingen -567.656

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten 437

Investeringsaftrek -14.031

-13.594

Belastbaar bedrag 2019 -581.250

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

3.2 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2019 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 581.250.

De verliezen kunnen binnen een termijn van zes jaar worden verrekend met toekomstige winsten. 

Voor deze compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen die is gewaardeerd

tegen het nominale belastingtarief van 15,0%.

3.2.1 Compensabele verliezen

Compensabele

aanspraak

per 1 januari

2019

€

Verlies in

2019

€

Compensabele

aanspraak

per 31

december

2019

€

Verekenbaar

t/m

2019 - 581.250 581.250 2025
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

MKB Accountants Veenendaal BV

C.H. Stunnenberg 

Accountant-Administratieconsulent 
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JAARREKENING
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

8 februari 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 74.095 -

Machines en installaties 8.634 -

Inventaris 39.118 -
Vervoermiddelen 14.374 -

136.221 -

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 80.000 -

Vlottende activa

Voorraden  (3) 359.245 -

Vorderingen  (4)

Handelsdebiteuren 47.404 -

Vorderingen op

groepsmaatschappijen 10.951 -

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 3.928 -

Overige vorderingen en overlopende

activa 13.849 1

76.132 1

Liquide middelen  (5) 19.254 -

TOTAAL ACTIVA 670.852 1

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden

 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2019

€ €

8 februari 2019

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (6)

Geplaatst kapitaal 1 1

Agio 749.999 -

Overige reserves -487.656 -

262.344 1

Kortlopende schulden  (7)

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 78.628 -

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 85.869 -

Overlopende passiva 244.011 -

408.508 -

TOTAAL PASSIVA 670.852 1

 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

Netto-omzet 88.613

Inkoopwaarde van de omzet 107.313

Bruto-omzetresultaat -18.700

Kosten

Lonen en salarissen  (8) 160.254

Sociale lasten  (9) 55.619
Pensioenlasten  (10) 40.087

Afschrijvingen  (11) 11.153

Overige bedrijfskosten  (12) 281.843

548.956

Resultaat voor belastingen -567.656

Vennootschapsbelasting  (13) 80.000

Resultaat na belastingen -487.656

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden

 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Carver Europe B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 73949892), statutair

gevestigd te Leeuwarden, bestaan voornamelijk uit de ontwikkeling, verkoop en productie van

voertuigen.

Groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Carver BV te 's Gravendeel aan het hoofd

staat.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders

wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten

of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een

materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de

desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de

verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden

 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.

De latente belastingvordering uit hoofde van het compensabel verlies is gewaardeerd tegen het

nominale belastingtarief van 15%.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs

of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door

individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden

 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties

en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd

tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten

van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat

alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan

op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoopwaarde van de omzet

De inkoopwaarde van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen,

bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige

directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet,
alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

Pensioenen

Carver Europe B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De

over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden

 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van

het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het

boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening

volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien

van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-

gebouwen

en -

terreinen

€

Machines

en

installaties

€

Inventaris

€

Vervoer-

middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 8 februari 2019
Aanschaffingswaarde - - - - -

Cumulatieve afschrijvingen - - - - -

- - - - -

Mutaties 
Investeringen 79.255 10.000 43.619 14.500 147.374

Afschrijvingen -5.160 -1.366 -4.501 -126 -11.153

74.095 8.634 39.118 14.374 136.221

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 79.255 10.000 43.619 14.500 147.374

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -5.160 -1.366 -4.501 -126 -11.153

Boekwaarde per 31 december 2019 74.095 8.634 39.118 14.374 136.221

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  10

Machines en installaties  20

Inventaris  20

Vervoermiddelen  20

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden

 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2. Financiële vaste activa

31-12-2019

€

Overige vorderingen

Latente belastingvorderingen 80.000

Naar verwachting zullen de aanwezige compensabele verliezen binnen de geldende termijnen

kunnen worden verrekend met toekomstige fiscale winsten. Bij het bepalen van de actieve latentie

is uitgegaan van het minimale tarief van 15% dat de komende jaren zal gelden. Daarmee wordt

invulling gegeven aan de contante waarde en het onzekere karakter van deze post.

3. Voorraden

Grond- en hulpstoffen 186.648

Gereed product en handelsgoederen 4.956

Vooruitbetaald op voorraden 167.641

359.245

4. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 47.404

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Carver B.V. 10.951

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.928

Overlopende activa

Huur 8.123

Verzekeringen 4.195

Voorschotten personeel 1.376

Overige 155

13.849

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2019

€

5. Liquide middelen

Rabobank 19.254

6. Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

100 Gewone aandelen nominaal € 0,01 1

2019

€

Agio

Stand per 8 februari 2019 -

Dotatie 749.999

Stand per 31 december 749.999

Overige reserves

Stand per 8 februari 2019 -

Resultaatbestemming boekjaar -487.656

Stand per 31 december -487.656

7. Kortlopende schulden

31-12-2019

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 78.628

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2019

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 40.895
Pensioenen 44.974

85.869

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 244.011

Overlopende passiva

Vakantiegeld 16.277

Vakantiedagen 11.698

Vooruitgefactureerde bedragen 135.203

Vooruitontvangen subsidies 80.833

244.011

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 2024 terzake van

huur van bedrijfsruimte (€ 95.000 per jaar). De totale verplichting bedraagt € 396.000, waarvan

€ 95.000 een looptijd van minder dan 1 jaar heeft en € 0 een looptijd langer dan 5 jaar heeft.

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

Personeelskosten

2019

€

8. Lonen en salarissen

Bruto lonen 362.503

Ontvangen subsidies -20.000

Geactiveerde ontwikkelingsuren -182.249

160.254

9. Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 55.619

10. Pensioenlasten

Pensioenlasten 40.087

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren 8 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

11. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 5.160

Machines en installaties 1.366

Inventaris 4.501

Vervoermiddelen 126

11.153

12. Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 23.426
Huisvestingskosten 96.960

Exploitatiekosten 22.630

Kantoorkosten 31.681

Autokosten 5.975

Verkoopkosten 97.303

Algemene kosten 3.868

281.843

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden

 
 

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2019

€

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen 7.733
Onkostenvergoedingen 188

Kantinekosten 3.155

Bedrijfskleding 4.535

Wervingskosten 7.530

Overige personeelskosten 285

23.426

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 79.167
Gas water licht 14.071

Onderhoud onroerende zaak 7.457

Onroerendezaakbelasting 165

Overige huisvestingskosten 267

101.127

Ontvangen subsidies -4.167

96.960

Exploitatiekosten

Kleine aanschaffingen 22.630

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 5.746

Automatiseringskosten 13.157

Telefoon 5.015

Verzekering 7.763

31.681

Autokosten

Brandstoffen 733

Overige autokosten 5.242

5.975

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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2019

€

Verkoopkosten

Relatiegeschenken 969
Reis- en verblijfkosten 10.543

Overige verkoopkosten 85.791

97.303

Algemene kosten

Accountantskosten 653

Advieskosten 1.850

Notariskosten 653

Bankkosten 90
Overige algemene kosten 622

3.868

13. Vennootschapsbelasting

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Leeuwarden,  14 februari 2020

Carver B.V.

Namens deze,
 

 

 

A. Rosier 

bij rapport d.d. 14-02-2020
Carver Europe B.V. te Leeuwarden
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire regeling winstbestemming

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig de statuten. Daarin is bepaald dat de winst ter
beschikking staat aan de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat de

vennootschap slechts uitkeringen kan doen, voorzover het eigen vermogen groter is dan het

geplaatst kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens wet of statuten moeten worden

aangehouden.

2 Verwerking van het verlies 2019

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 487.656 over 2019 in mindering

gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3 Accountantscontrole

Aangezien de besloten vennootschap valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde

grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de

jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

Carver Europe B.V. te Leeuwarden

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
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