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Toelichting geconsolideerde cijfers Q1-2021  

Dit is een toelichting op de cumulatieve geconsolideerde Q1 cijfers van Carver B.V..  

In deze toelichting geven wij een update op de algehele gang van zaken en worden door 

het management de belangrijkste gebeurtenissen toegelicht op de gang van zaken,  

Supply Chain, Sales en wordt er een uitgebreide toelichting op de cumulatieve Q1-2021 

cijfers gegeven.  

Een geüpdate Last Estimate voor 2021 hebben we niet gemaakt (die zou hoger liggen) 

dus LE is budget 2021.  

Executive Summary  

Het eerste kwartaal was op vele vlakken uitdagend en succesvol. Ten eerste hebben wij 

binnen 4 dagen € 1.500.000,- opgehaald via een converteerbare obligatielening via 

NPEX. Waarmee wij de middelen voor de voorgenomen investeringen in vestigingen en 

werkkapitaal gearrangeerd hebben en Carver haar uitrol in Europa kan gaan waarmaken.  

Op Technisch en Supply chain gebied zijn ook mooie stappen gemaakt en hebben wij de 

kwaliteit van de producten wederom weten te verbeteren. Wij hebben de eerste Carver 

Cargo’s in Korea geproduceerd en de eerste zijn inmiddels gearriveerd in Leeuwarden.  

Helaas staat de eerste batch van 8 witte Carvers 

Cargo vast op de Ever Given welke aan de ketting 

ligt. Betekent ook dat wij onder Averij Grosse een 

extra rekening gepresenteerd kunnen gaan krijgen 

voor de claims welke op en aan het schip hangen.  

Commercieel en zichtbaarheid van de Carver was 

goed. De eerste influencer (bekende Guido Spek) 

rijdt in zijn zwarte Carver en trekt andere bekende 

Nederlanders aan. En de tweede influencer 

(Sylvana van Ijsselmuiden, met name actief in 

autosport) krijgt haar Carver op korte termijn.  

Verder waren wij zichtbaar bij Miljoenenjacht en waren wij trending met een mooie 1 

april grap gemaakt door het salesteam waarbij er een Carver amfibie werd 

aangekondigd. De grap werd wel doorzien maar het filmpje werd veel gedeeld op de 

Socials.      

Supply Chain  

Het eerste kwartaal is een spannend kwartaal geweest. Ten eerste was er de “start of 

production” (SOP) van de Carver Cargo in Korea. Daarnaast zijn we druk geweest met de 

prototype productie van de Koreaanse Carver met de Samsung batterij welke nu vanaf 

eind deze maand door onze Koreaanse partner verkocht gaat worden.   

Verder is door allerlei efficiencyslagen de efficiency met 70% verbeterd en verwachten 

we in Q2 nog een verdere verbetering door te voeren. Er is inmiddels gestart met de na-

leveringen van de chauffeur stoelhoezen en zwarte velgen. Daarmee zijn nu alle 

producten en aftersales onderdelen uit voorraad leverbaar. 

De eerste Carver Cargo voertuigen zijn geproduceerd in Korea en in het eerste kwartaal 

succesvol verscheept welke in April gearriveerd zijn in Leeuwarden. Er vindt wekelijkse 
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afstemming plaats met het team van DSEV om de juiste aantallen en uitvoeringen te 

verschepen voor de behoefte in Europa. Op een 8 tal Carvers Cargo na welke helaas op 

de Ever Given staan. Het is voor ons onduidelijk wanneer deze in Nederland zullen 

arriveren.  

Wat ons veel zorgen baart zijn de transportkosten van Korea naar Rotterdam. Deze zijn 

enorm hoog en liggen op bijna 400% van het reguliere tarief. Indicaties zijn dat deze 

containerprijzen (mede door Covid) voor een groot deel van 2021 nog hoog zullen 

blijven. In Q2 gaan we onderzoek doen naar alternatieve wijze van transport zoals Roll-

on, Roll off (RoRo/autocarriers) of andere modaliteit om de kosten en distributierisico’s te 

reduceren. Ook het verder optimaal benutten van een container is één van de opties.  

Er zijn dit kwartaal 60 voertuigen uitgeleverd aan klanten.  

 

Sales & Marketing 

In het eerste kwartaal hebben we duidelijk ingezet op het vergroten van onze 

naamsbekendheid. Er lopen meerdere platform samenwerkingen met VvAA, TLN, 

Thuisbezorgd.nl en andere bekende partijen. We maken gebruik van Social Media Ads 

voor promotie van proefritlocaties en we hebben gewerkt aan de frequentie en kwaliteit 

van onze Social Media Posts en content. 

De eerste Carver Influencer is op de weg en we zien groei in het aantal website 

bezoekers en de activiteit op onze kanalen.  

Verder zijn er in het eerste kwartaal zijn er, direct en via het dealer kanaal, 66 

voertuigen verkocht  

In Q2 gaan we live met onze scherpe Lease propositie. Hierbij gaan we klanten bedienen 

welke graag ontzorgt willen worden met een Operational Lease of die middels 

financiering willen aanschaffen. 

In Juni start de sales in Korea met een groot Launch event te weten, EV Trend Korea 

2021. We zullen met een paar mensen bij dit event aanwezig zijn om technische 

ondersteuning te bieden en Carver te vertegenwoordigen. De beurs wordt mede mogelijk 

gemaakt door de Nederlandse ambassade in Seoul waar we nauwe banden mee 

onderhouden.  

Voor de Chinese markt verkenning is er een samenwerking gestart met een Nederlandse 

partner ter plekke. Deze partner gaat vanaf augustus 2021 voor Carver op zoek naar een 

potentiële licentie partner om de Chinese markt mee te betreden. Deze partner zal 

ondersteund worden door het economisch team van het consulaat in Shanghai en de 

RVO.   

Dealers & Large accounts 

Ons dealer netwerk is inmiddels gegroeid tot 28 dealer locaties waar een Carver en/of 

Carver Cargo staat voor proefritten. Daarnaast kan op al deze locaties ook service en 

onderhoud worden verleend.   
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We hebben dealer locaties in Hamburg en Krefeld (DE) bevestigd gekregen. Daarnaast is 

er een Carver en Carver Cargo uitgeleverd aan een nieuwe dealer in Rome (I). Verder is 

er een demo voertuig aangeschaft door een potentiële dealer in Noorwegen.  

In Q2 gaan we aan de slag met verkoop kanalen voor de hoofdsteden in Europa middels 

de voorgenomen FlagStores.   

 

 

We zijn in gesprek met een aantal large accounts 

waaronder KPN. Met KPN draait inmiddels een pilot 

met 2 voertuigen 

 

 

 

Research & Development 

De meest belangrijke technische ontwikkelingen zijn in de afgelopen periode de volgende 

geweest:   

• Een optie voor een geheel nieuwe battery box systeem waarvoor een nieuw achter 

frame en swingarm ontwikkeld zijn. Daardoor kan er een Samsung batterijpakket 

toegepast worden. Deze was absoluut nodig voor de Koreaanse markt en dit type 

biedt ook mogelijkheden voor de Europese markt.   

• Voor dit type is ook nieuwe software ontwikkeld voor de Battery Management System 

controller. 

• Het ontwerp van de Cargo is productie klaar (voor en in Korea) gemaakt en afgerond. 

• Diverse kwaliteit optimalisaties en kostenreducties zijn doorgevoerd. 

• Migratie naar een nieuw CAD en data-management systeem is voltooid. Hierdoor zal 

in de toekomst efficiënter ontwikkeld worden. 

Verzekeringen, leasing en financiering 

Een belangrijke hindernis bij de verkoop in het afgelopen half jaar waren de 

verzekeringen. Deze waren qua premie aan de hoge kant en versnipperd qua 

aanbiedingspartners. Voor de financiële producten gold hetzelfde. De ene 

leasemaatschappij wilde wel deze sector bedienen, maar een andere weer niet. 

Bovendien waren de tarieven naar onze mening te hoog.  

Daarom is besloten om te onderzoeken of dit intern te organiseren is. Het plan is om 

verzekeringen en financiële producten te kunnen aanbieden onder eigen merk. Dit is een 

goed businessmodel en hiermee kunnen we de ‘total cost of ownership’ voor onze klanten 

sterk terugbrengen en daardoor nog grotere aantallen verkopen.  

Met een verzekeringspartner hebben we het aanbod nu op orde en gaan we deze in Q2 

verder uitrollen. Na een uitgebreid onderzoek in de afgelopen drie maanden, beginnen de 

contouren al zichtbaar te worden van de eigen Carver Financial Services.  
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Cijfers  

De cijfers zijn op basis van geconsolideerde cijfers van Carver B.V. met haar 100% 

dochtervennootschap Carver Europe B.V.. Wij hanteren vooralsnog voor geheel 2021 nog 

steeds het oorspronkelijke budget over 2021 (zoals deze in de prospectus staat).   

Hieronder geven wij per onderwerp de opmerkingen weer.   

 

Verlies en winstrekening  

Omzet en Inkoopwaarde omzet  

• Gepland was om 66 Carvers te verkopen en factureren. Er zijn tot en met maart 60 

Carvers gefactureerd waarmee het nadelige verschil in omzet is verklaard.  

• Inkoopwaarde van de omzet ligt in lijn met het budget ondanks lagere aantallen 

verkochte Carvers. De kostprijs van de omzet is derhalve gestegen, dit komt met 

name omdat de transportkosten sinds eind vorig jaar extreem zijn gestegen >300 tot 

400%. Dit zal bij ongewijzigde pricing tot een nadelige impact leiden op de bruto 

marge voor geheel 2021.  

• Vooralsnog houden we de prognoses ongewijzigd.  

 

Bruto marge  

Concluderend kunnen we stellen dat de bruto marge ten opzichte van de 

geprognosticeerde bruto marge tot en met Q1-2021 is gedaald door 6 minder 

gefactureerde Carvers en hogere kostprijs Carvers door hogere transportkosten   

Kosten   

Personeelskosten 

De personeelskosten liggen tot en met maart onder het budget voor de periode. Dit komt 

omdat wij de personeelskostenstijging in het budget over het gehele jaar gelijk hebben 

verdeeld. Vooralsnog ligt dit ruim binnen budget. Mede door een bate onder de NOW4 

(opgenomen onder bijzondere baten) ad EUR 215.250,- liggen de netto personeelskosten 

daarom onder budget. Voor geheel 2021 hanteren wij nog dezelfde prognose voor de 

personeelskosten.  

Huisvestingskosten/Exploitatiekosten 

Deze kosten liggen iets onder de prognose derhalve in lijn met Budget voor geheel 2021.   

Kantoorkosten 

Liggen in lijn met prognose.  

Verkoopkosten/autokosten 

Verkoopkosten en autokosten liggen iets boven prognose voor deze periode. Er is veel 

geïnvesteerd in het dealernetwerk waarvoor de investeringen zijn opgenomen in de 

verkoopkosten. Kopers willen rijden in de Carver voordat ze kopen dus een netwerk van 

verkooppunten is van belang. Budget in lijn voor geheel 2021.   
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Overige bedrijfskosten 

De overige kosten liggen redelijk in lijn met budget behoudens de algemene kosten 

welke door de totale kosten voor de NPEX notering (kosten advocaat ca. EUR 12k, fee 

NPEX ad EUR 47k) ad EUR 59k hoger liggen dan het budget. Deze kosten stonden niet 

separaat in het budget omdat we deze eerst zouden activeren en deze nu in één keer 

nemen in het resultaat.  

Totale bedrijfskosten 

Door met name de NPEX kosten ad EUR 59k liggen de totale bedrijfskosten boven 

budget. Als we deze kosten buiten beschouwing laten liggen de totale bedrijfskosten 

onder budget waarbij we de bijdrage vanuit de NOW buiten beschouwing laten.  

EBITDA 

De EBITDA ligt tot en met Q1-2021 ca. EUR 45k onder budget. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de NOW bijdrage van EUR 212k. Voor geheel 2021 gaan we vooralsnog uit 

van het oorspronkelijke budget voor geheel 2021.  

Afschrijvingen IVA en MVA 

De afschrijvingen op IVA en MVA lagen in lijn met budget. Er is iets meer geïnvesteerd in 

MVA (alleen noodzakelijke zaken).  

Rentelasten 

Rentelasten liggen tot en met Q1-2021 in lijn met prognose. Hierbij zijn twee 

opmerkingen te maken;  

1. In de rentelasten in het budget is rekening gehouden met een converteerbare 

obligatielening van EUR 1 mio (gemiddelde tussen de EUR 0,5 mio en EUR 1,5 mio) 

en deze is EUR 1,5 mio geworden.  

2. Verder is er een fee voor behandelingskosten aan de NOM/FOM betaald van EUR 30k 

voor het doorschuiven van de aflossingen over 2021. Deze was niet voorzien en zat 

niet in het budget.  

 

Vooralsnog houden wij de rentelasten op hetzelfde niveau maar zullen deze na Q2-2021 

gaan herzien.   

Bijzondere baten/lasten 

De bijzondere baten bestaan naast de NOW bijdrage uit een totaal van EUR 3k lasten 

zijnde verkoopkortingen ad EUR 2k en valuta verschillen ad EUR 1k.  

Belastingen 

Wij houden geen rekening met vennootschapsbelasting in de tussentijdse cijfers en dit is 

ook niet nodig (non cash) vanwege het grote fiscaal verrekenbare verlies.  
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Balans 

Immateriële activa 

Er zijn geen dotaties meer gedaan aan de IVA waardoor deze gedaald zijn middels de 

afschrijvingen ad EUR 73k.  

MVA 

In de bedrijfsgebouwen is niets geïnvesteerd.  

Investeringen in Q1-2021 bedroeg met name EUR 22k in machines en installaties zijnde 

tooling 5-in 1 led headlight. Deze zal naar verwachting vanaf Q4-2021 in de Carvers 

gemonteerd gaan worden.  

Verder werd er in Q1-2021 voor EUR 33k geïnvesteerd in vervoermiddelen (nog een 

Peugeot Boxer welke middels financial lease 0% is gefinancierd).  

Financieel vaste activa 

De financiële vaste activa zijn gelijk aan aanvang dit jaar.  

Voorraden 

De voorraden zijn per Q1-2021 met EUR 187k toegenomen. Dit is verdeeld in i) goederen 

onderweg welke met EUR 82k stijgen en ii) de voorraden in Leeuwarden ad EUR 105k. 

De voorraad gereedstaande Carvers is met EUR 79k laag en de voorraad Carvers welke 

nog afgebouwd moeten worden bedragen EUR 274k) en voorraad parts (voorraad 

subassembly/parts overig).    

De voorraad goederen onderweg wordt gedeeltelijk gefinancierd met leverancierskrediet 

(onder crediteuren) mits dit binnen de betalingstermijn met Korea valt (circa FOB +30 

dagen). De voorraad goederen onderweg zullen per ultimo 2021 verder stijgen in lijn met 

de omzet naar circa EUR 2,5 mio welke voor circa EUR 600k gefinancierd zal worden 

middels leverancierskrediet van onze Koreaanse producent.  

Onze uitdaging blijft om de Koreanen naar een langere betalingstermijn te krijgen. Tot op 

heden zijn ze wel genegen geweest deze op te rekken maar ligt deze nog niet op het 

gewenste niveau.   

De voorraad positie in van EUR 2,5 mio per ultimo 2021 is gebaseerd op 17 weken 

voorraad positie (dit is inclusief parts en goederen onderweg welke voor ruim 8 weken 

meetellen in de voorraad ook al zijn ze niet in Leeuwarden).  

Vlottende activa 

Debiteuren liggen in lijn van verwachting maar zullen naar het einde van het jaar gaan 

toenemen mede gelet op de meer zakelijke transacties aan grotere accounts en 

leasemaatschappijen. Wij verwachten rond de EUR 240k uit te hebben staan per ultimo 

2021.  

Voor de rest is de grootste toename de vordering nog te factureren bedragen ad EUR 

639k restantbetalingen vanuit Korea zijnde de rest van de licentiedeal, waarvan US$ 

270k in mei/juni wordt betaald.  

En de restant vordering op de NOW 1, 2 en 3 ad EUR 331k.  
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Liquide middelen 

De liquide middelen zijn met EUR 1,5 mio ruim welke is ontstaan door de netto 

uitbetaling van de lening (onder aftrek van de fees aan NPEX ad EUR 46k).  

Eigen vermogen 

In Q1-2021 is het eigen vermogen gestegen met EUR 600k middels uitgifte van ca. 10% 

van de aandelen in Carver. De wettelijke reserves dalen door afschrijvingen op het IVA 

welke de negatieve reserve positief wordt gecorrigeerd. Per saldo daalde het EV door het 

negatieve resultaat over de eerste drie maanden met EUR 108.757.  

Langlopende leningen 

Op de achtergestelde leningen van de FOM/NOM en de ROM en aandeelhouderslening 

wordt niet afgelost in 2021.  

De nieuwe lening ad EUR 1.500k betreft de converteerbare obligatie van NPEX en er 

werd een nieuw lease contract afgesloten ad EUR 25k voor een Peugeot Boxer (0% 

rente).    

Schuld betreft de aandeelhouderslening plus rente ad EUR 396k.    

Kortlopende schulden 

Vooruit ontvangen bedragen namen licht af doordat alle preorders (=aanbetalingen) 

inmiddels uitgeleverd zijn en het moment tussen betalen en leveren nu kort is; in 

principe betaalt bijna iedereen nog voor aflevering vooruit.   

Crediteuren zijn in Q1 iets toegenomen vanwege de grotere productie vanuit Korea.  

Belastingen en premies sociale verzekeringen namen toe met EUR 94k door met name 

uitleveringen van Carvers.  

Verder zijn er geen bijzondere ontwikkelingen.  

Samenvattend 

Het eerste kwartaal is nagenoeg verlopen conform prognose waarmee de positieve 

ontwikkeling wordt voortgezet. Nu de Carver Cargo leverbaar is en wij na de zomer 

verwachten nog een Carver versie te kunnen gaan leveren verwachten wij deze positieve 

trend sterker voort te zetten.   

 

Leeuwarden, 20 mei 2021 

Anton Rosier (CEO) 

René van de Graaf (CFO) 



 

Jaarrekening 2021

Carver geconsolideerd
 
  



Carver geconsolideerd

Balans per 31 maart 2021
 
     

ACTIVA

Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2.722.148  2.795.398  

 2.722.148  2.795.398
     
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 64.188  66.170  
Machines en installaties 396.412  399.959  
Inventaris 53.505  56.620  
Vervoermiddelen 126.369  99.640  

 640.474  622.389

Financiële vaste activa
latente belastingvordering 320.000  320.000  

 320.000  320.000

Voorraden en onderhanden werk
Voorraad 1.048.771  943.690  
goederen onderweg 442.369  360.500  

 1.491.140  1.304.190

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 56.383  114.894  
belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen 110.827  -70.478  
Overige vorderingen 1.017.729  1.098.204  
Overlopende activa 56.130  54.104  

 1.241.069  1.196.724

Liquide middelen
Rekening courant bank 1.552.062  -298.785  
afrondingsverschil 1  3  

 1.552.063  -298.782

  7.966.894  5.939.919

31 dec 202031 mrt 2021
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Carver geconsolideerd

Balans per 31 maart 2021
 
     

31 dec 202031 mrt 2021

PASSIVA

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal 1.661.000  1.620.000  
Agio 1.499.000  940.000  
Wettelijke reserves 2.722.148  2.795.398  
Overige reserve -4.625.331   -4.702.909  
resultaat boekjaar -491.241   4.330  

 765.576  656.819

Langlopende schulden
Onderhandse leningen 4.114.498  4.114.498  
Converteerbare leningen 1.500.000  0  
Financiële lease verplichtingen 43.783  19.953  
Schulden aan participanten 396.917  396.917  

 6.055.198  4.531.368

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 134.090  160.945  
Schulden aan leveranciers 465.008  335.467  
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 436.411  159.537  
Schulden ter zake van pensioenen -2.048  482  
Overige schulden 110.159  88.650  
Overlopende passiva 2.500  6.651  

 1.146.120  751.732

  7.966.894  5.939.919
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Carver geconsolideerd

Resultatenrekening over 2021
 
 

 

Omzet 553.672  2.585.804  
Kostprijs van de omzet -423.900  -682.463  
Brutomarge  129.772  1.903.341

Personeelskosten 437.969  1.433.681  
Afschrijvingen 111.278  432.615  
Huisvesting 49.509  213.064  
Exploitatiekosten 3.178  19.496  
Autokosten 12.175  30.641  
Kantoorkosten 15.238  67.354  
Verkoopkosten 41.864  127.022  
Algemene kosten 73.697  104.147  
ontwikkelingskosten 18.099  44.340  
Reis- en verblijfkosten 6.661  0  
Totaal kosten  769.668  2.472.360

Bedrijfsresultaat  -639.896  -569.019

Financiële baten & lasten -63.378  -261.354
Diverse baten en lasten 212.033  834.703

    
Resultaat voor belastingen  -491.241  4.330

    
    

31 mrt 2021 31 dec 2020
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 31 maart 2021

 
Immateriële vaste activa

Een overzicht van de immateriele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Aanschaffingen 3.230.000
Cum. afschrijving -434.602
Boekwaarde begin 2.795.398

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -73.250
Mutaties -73.250

Boekwaarde einde 2.722.148

 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Aanschaffingen 79.255
Cum. afschrijving -13.085
Boekwaarde begin 66.170

(Des)investeringen -1
Afschrijvingen -1.981
Mutaties -1.982

Boekwaarde einde 64.188

Machines en installaties

Aanschaffingen 528.155
Cum. afschrijving -128.196
Boekwaarde begin 399.959

(Des)investeringen 22.222
Afschrijvingen -25.769
Mutaties -3.547

Boekwaarde einde 396.412

Inventaris
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 31 maart 2021

Aanschaffingen 85.954
Cum. afschrijving -29.334
Boekwaarde begin 56.620

(Des)investeringen 990
Afschrijvingen -4.105
Mutaties -3.115

Boekwaarde einde 53.505

Vervoermiddelen

Aanschaffingen 130.366
Cum. afschrijving -30.726
Boekwaarde begin 99.640

(Des)investeringen 32.902
Afschrijvingen -6.173
Mutaties 26.729

Boekwaarde einde 126.369

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

latente belastingvordering
Latente belastingvorderingen 320.000

320.000

31 mrt 2021 31 dec 2020
Voorraden en onderhanden werk

Voorraad   
voorraad Carvers 79.038 119.939
voorraad parts battery box 472.331 470.943
voorraad subassembly/parts overig 474.666 339.164
voorraad overig 12.342 3.393
goederen in bewerking 10.394 10.251

1.048.771 943.690

goederen onderweg   
nog te ontvangen goederen/facturen 448.823 377.036
aanbetalingen DSEV 0 -12.639
emballage DSEV -6.454 -3.897
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 31 maart 2021

442.369 360.500

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 56.383 114.894

56.383 114.894

belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen   
Te vorderen BTW 192.065 0
afdrachten BTW -81.238 -70.478

110.827 -70.478

Overige vorderingen   
nog te factureren bedragen 639.533 729.204
nog te ontvangen NOW 331.253 369.000
vooruitbetaalde bedragen 46.943 0

1.017.729 1.098.204

Overlopende activa   
Uitgestelde kosten 32.105 12.737
Overlopende activa 0 24.025
Kruisposten 0 17.342
waarborgen 24.025 0

56.130 54.104
Liquide middelen

Rekening courant bank   
Rabobank 1.552.062 -298.785

1.552.062 -298.785

afrondingsverschil   
Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen 1 3

1 3

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal 1.661.000 1.620.000
Agio 1.499.000 940.000
Wettelijke reserves 2.722.148 2.795.398
Overige reserve -4.625.331 -4.702.909
resultaat boekjaar -491.241 4.330
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 31 maart 2021

765.576 656.819

Lening NOM rente

Boekwaarde begin 1.599.374

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 1.599.374

Lening FOM rente

Boekwaarde begin 1.599.374

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 1.599.374

Lening COL (NOM)

Boekwaarde begin 900.000

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 900.000

Lening COL (NOM) rente

Boekwaarde begin 15.750

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 15.750

Converteerbare leningen

converteerbare obligatielening NPEX

Boekwaarde begin 0

Aflossingen 1.500.000
Mutaties 1.500.000

Boekwaarde einde 1.500.000
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 31 maart 2021

Financiële lease verplichtingen

Peugeot financial lease

Boekwaarde begin 19.953

Aflossingen 23.830
Mutaties 23.830

Boekwaarde einde 43.783

Schulden aan participanten

Schuld aan Urban Vision opgeschorte rente

Boekwaarde begin 91.862

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 91.862

Schuld aan Urban Vision COL

Boekwaarde begin 300.000

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 300.000

Schuld aan Urban Vision COL rente

Boekwaarde begin 5.055

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 5.055

Kortlopende schulden
31 mrt 2021 31 dec 2020

Vooruitontvangen bedragen
vooruitgefactureerde bedragen 78.257 105.112
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 31 maart 2021

vooruitontvangen subsidie gemeente 15.833 15.833
vooruitontvangen subsidie provincie 40.000 40.000

134.090 160.945

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 465.008 335.467

465.008 335.467

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Af te dragen BTW 219.414 0
Af te dragen loonheffing 216.997 159.537

436.411 159.537

Schulden ter zake van pensioenen
premies bedrijfstakregeling -2.048 482

-2.048 482

Overige schulden
Te betalen reservering vakantiegeld 67.202 45.693
Vakantiedagenverplichting 42.957 42.957

110.159 88.650

Overlopende passiva
Overlopende passiva 2.500 3.690
toe te rekenen kosten 0 2.961

2.500 6.651
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