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Toelichting geconsolideerde cijfers Q2-2021 plus LE-2021  

Dit is een toelichting op de cumulatieve geconsolideerde halfjaarcijfers 2021 plus een 

aangepaste forecast voor geheel 2021.  

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 en Sales en een uitgebreide toelichting op de cumulatieve Q2-2021 cijfers 

gegeven. Op basis van het eerste halfjaar hebben we ook een Last Estimate voor 2021 

(=LE-2021) opgesteld welke met name geraakt wordt door de exorbitante stijging van de 

transportkosten (> 400%).  

In de bijlage vindt u: 

• De geconsolideerde jaarrekening tot en met Q2-2021 met vergelijking van de balans 

en verlies en winstrekening per ultimo 2020. 

• De budgetrapportage. Dit is één sheet met de geconsolideerde verlies en 

winstrekening tot en met Q2-2021 waarbij budget wordt afgezet tegenover de 

realisatie. De budgetmanager sheet laat in de laatste kolom de afwijkingen zien.    

• De forecastrapportage. Eveneens één sheet met de geconsolideerde verlies en 

winstrekening tot en met Q2-2021 waarbij het oorspronkelijke budget voor 2021 

wordt vergeleken met de aangepaste forecast (=LE-2021).    

Executive Summary  

Het eerste halfjaar was op vele vlakken uitdagend en succesvol. Begin dit jaar hebben wij 

vóór plaatsing van de NPEX obligatie € 600.000,- aan nieuwe aandelen uitgegeven (en 

het kapitaal dus versterkt) en is er middels een converteerbare obligatielening via NPEX 

€ 1.500.000,- opgehaald. Hiermee is de liquiditeitspositie met € 2.100.000,- versterkt 

waarmee de voorgenomen investeringen in vestigingen en werkkapitaal gearrangeerd is.      

Op Technisch en Supply chain worden veel verbeteringen doorgevoerd, maar hebben wij 

ook nog te maken met kwaliteitsproblemen. Eén daarvan heeft geleid tot een 

terugroepactie waarbij de Koreaanse fabrikant de kosten volledig vergoed. De 

kwaliteitssystemen die in het afgelopen half jaar zijn ingevoerd, bieden een goed zicht op 

het aantal issues, de oorzaken en de snelheid van oplossen.   

Een mooie prestatie van het ontwikkelteam in 

combinatie met de Koreanen en het Supply Chain 

team is dat wij de eerste Carver Cargo’s in Korea 

hebben weten te produceren. Helaas stond de 

eerste batch van 8 witte Carvers Cargo op de Ever 

Given die na het stranden aan de ketting lag. Dit 

betekent naast de vertraging ook dat wij onder 

Averij Grosse een extra rekening gepresenteerd 

kunnen krijgen voor de claims welke aan het schip 

hangen. In ieder geval zijn de eerste Carver 

Cargo’s in Leeuwarden aangekomen en inmiddels 

ook uitgeleverd aan klanten en zijn de 8 witte              

Carver Cargo’s onderweg naar Leeuwarden.  

Commercieel was het eerste half jaar zeer uitdagend door de Corona pandemie en zijn 

verkoopaantallen achtergebleven op de gebudgetteerde aantallen. Door de activiteiten 

die wel mogelijk waren is de zichtbaarheid van de Carver goed te noemen. Nu er steeds 
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meer Carvers worden uitgeleverd, wordt de zichtbaarheid op straat steeds groter. Dit 

speelt een belangrijke rol bij de grotere bekendheid en daarmee ook bij het verhogen 

van de verkopen.  

In het eerste halfjaar zijn meer dan 30 dealers aangesloten en opgeleid. Deze zijn 

inmiddels actief en dragen steeds meer bij aan de verkoopaantallen. Door de 

verminderde coronamaatregelen (in de loop van Q2) kunnen ook weer volop 

proefritevenementen worden georganiseerd.     

Supply Chain  

Het eerste halfjaar is spannend geweest.  

• Ten eerste was er de “start of production” (SOP) van de Carver Cargo in Korea en 

daarnaast zijn we druk geweest met de prototype productie van de Koreaanse Carver 

met Samsung batterij-pakket. We zijn hiervoor op locatie geweest in Korea. In 

augustus zal er weer een bezoek worden afgelegd om de Koreanen ook op te leiden in 

het rijklaar maken van de voertuigen voor de Koreaanse markt.  

• Daarnaast worden tijdens de bezoeken ook oplossingen gezocht voor de resterende 

kwaliteitsissues. De samenwerking met de Koreanen is nog steeds uitstekend te 

noemen en de ambitie om topkwaliteit te leveren wordt versterkt doordat zij nu ook 

zelf de markt op gaan. 

• Wij meten de kwaliteit van productie middels het aantal service tickets. Deze is in de 

afgelopen periode gedaald en het aantal openstaande interne issue Reports loopt 

verder terug. We hebben de directe productietijd in Leeuwarden kunnen 

terugbrengen met 70% en verwachten in de loop van Q2 hier nog een verdere 

verbetering op door te kunnen voeren.  

• De eerste Carver Cargo voertuigen zijn geproduceerd in Korea en zijn in mei in 

Leeuwarden aangekomen. Er vindt wekelijkse afstemming plaats met het team van 

DSEV om de juiste aantallen en uitvoeringen te verschepen voor de behoefte in 

Europa.  

• De transportkosten blijven een grote zorg. De containerprijzen zijn (ondanks andere 

verwachtingen begin dit jaar) in het tweede kwartaal nog verder opgelopen. De extra 

kosten welke we moeten betalen, laten de marge op de Carver’s bijna geheel 

verdampen. Als mogelijk oplossing hebben we alternatieve wijze van transport zoals 

Roll-on, Roll off (RoRo/autocarriers) onderzocht. Dit lijkt een alternatief te kunnen 

zijn wanneer wij ook in Korea de batterijpakketten laten monteren. Dit zou naar 

verwachting vanaf het vierde kwartaal mogelijk zijn. Vooralsnog is door onze R&D 

Department een tussenoplossing gevonden door nieuwe vervoersrekken te ontwerpen 

welke momenteel worden geproduceerd en na de zomer in gebruik kunnen worden 

genomen. Hiermee kan het aantal Carvers per container worden verhoogd van 8 naar 

12 stuks (daling transportkosten hiermee 33%!).  

Er zijn in het eerste halfjaar 133 voertuigen uitgeleverd aan klanten en is de 

orderportefeuille gegroeid naar 63 nog uit te leveren voertuigen. 
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Sales & Marketing 

Het aantal actieve saleskanalen groeit en hiervoor worden ook separate doelen en 

plannen opgesteld. De saleskanalen zijn: Online, directe verkoop (Showroom 

Leeuwarden, proefritevenementen en large accounts), dealers, leasemaatschappijen en 

export. De verkoop van alle kanalen groeit en onderstaand zal kort worden ingegaan op 

ontwikkelingen in de verschillende kanalen. 

Online 

De groeiende naamsbekendheid en het feit dat steeds meer mensen de Carver zien 

rijden, zorgt ervoor dat ook meer orders ‘spontaan’ via ons online kanaal binnenkomen. 

Dit is een belangrijke focus voor de marketingafdeling (geen marge aan dealers te 

betalen). 

Directe verkoop 

Dit is vrij breed. Zo worden in Leeuwarden proefritten met picknick aangeboden en 

komen ook regelmatig klanten vanuit het hele land binnengelopen. De 

proefritevenementen worden vaak samen met de dealers georganiseerd, maar ook 

regelmatig bij andere evenementen. Ook hier komen orders uit. De directe verkoop B2B 

en met name aan large accounts, zal voor de grootste versnelling in de verkoop moeten 

zorgen. Inmiddels lopen er proeven met KPN, PostNL, Domino’s, Rentokil en een aantal 

kleinere partijen. 

Dealers 

In een half jaar tijd zijn meer dan 30 dealers aangesteld, opgeleid en geactiveerd. 

Hoewel de verkopen ook in dit kanaal groeien, zal hierin nog veel energie moeten worden 

gestoken. Naamsbekendheid en zichtbaarheid zal ook meer mensen naar de showroom 

trekken. 

Leasemaatschappijen 

Na een langzame start komen nu ook vaker orders van leasemaatstappijen binnen, 

waarbij het goede nieuws is dat de vraag vanuit de bestaande klanten van de 

leasemaatschappijen komt. De strategie om zelf een scherp leasetarief aan te bieden, 

werkt goed en dwingt leasemaatschappijen ook om met interessante aanbiedingen te 

komen. In de komende periode zal ook geprobeerd worden om samen met de 

leasemaatschappijen acties te ontwikkelen, zoals het actief benaderen van hun 

klantenbase. 

Export 

In het eerste half jaar zijn distributeurs gevonden in Noorwegen, Estland, Engeland, 

Duitsland en Italië. Op dit moment wordt gesproken met een grote partij in Frankrijk. In 

verband met Corona konden de dealers/distributeurs (nog) niet actief worden bezocht, 

waardoor de verkoop nog té langzaam op gang komt. 

In Juni is de sales in Korea gestart met een groot Launch event, EV Trend Korea 2021, 

en naar verwachting zullen de eerste Carvers eind augustus in Korea de weg op gaan.  
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Marketing 

In de eerste zes maanden lag de nadruk voor de marketing op naamsbekendheid.  

Hieraan is op verschillende manieren 

aan gewerkt: 

✓ Social media campagnes       

       (LinkedIn, Instagram,  

       Facebook)Google displays +     

       adwords 

✓ Influencers (2 acties) 

✓ A0 campagne 

✓ Guerilla marketing 

✓ PR 

✓ Magazine advertenties 

✓ ANWB 

✓ VvAA (Arts en auto) 

✓ Max magazine 

✓ Deelname Miljoenenjacht 

 

De resultaten van deze inspanningen kunnen als volgt worden samengevat:  

• bereik online via Social Media is van 164.000 (januari) naar 600.000 (juni) 

gestegen; 

• contact momenten op Google (display ad, adwords, etc.) gestegen van 100.000 in 

januari naar 400.000 in juni; 

• website bezoeken van 20.000 (januari) naar 34.000 (juni) gestegen; 

• brochure downloads/aanvragen gestegen van 20 in januari naar 300 in juni; 

• proefrit boekingen van 47 in januari naar 196 in juni. 

Helaas zijn door Corona veel offline geplande evenementen afgeblazen. Pas in de 

afgelopen maand zijn de geplande events weer volop georganiseerd. Voor de komende 

maanden komt de nadruk van de communicatie te liggen op de ‘think fase’, waarbij de 

‘voordelen voor jou’ worden benadrukt. 

 
Prijsbeleid en marge 

 

Door de hoge vervoersprijzen worden we gedwongen, net als vele producten/ 

leveranciers, om de verkoopprijzen aan te passen.  

 

In het najaar zal de Carver+ (=met Samsung battery pack, met meer bereik en andere 

specificaties) en de Carver S+ (80km versie) worden geïntroduceerd.  

 

Dit geeft ons de mogelijkheid om de prijsstructuur gefundeerd aan te passen en de 

marges weer richting het oorspronkelijke niveau te brengen, zonder dat een ‘botte’ 

prijsverhoging wordt doorgevoerd. In de opbouw van de prijs zal een instapmodel onder 

de 10k beschikbaar blijven voor de Carver met verzekeringsplaatje (gelijk aan heden).  

 

De opbouw zal er, zoals wij dit nu gepland hebben, als volgt gaan uitzien: 
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Carver S+ (80 km/h versie) 

Personen uitvoering  

Carver Limited   9.400* Euro inclusief  9% BTW 

Carver   10.490* Euro inclusief 21% BTW 

Carver +  12.990* Euro inclusief 21% BTW en full options 

Carver S+  13.990* Euro inclusief 21% BTW en full options 
* Exclusief EUR 500,- (incl.btw) afleveringskosten   

 

Zakelijk 

Carver Cargo    9.490* Euro exclusief BTW 

Carver Cargo + 10.990* Euro exclusief BTW 

Carver Cargo S+ 11.990* Euro exclusief BTW 
*Exclusief EUR 500,- afleveringskosten   

 

Met een heldere nieuwe prijsstructuur hopen we de impact op de sales aantallen beperkt 

te houden en de groei te kunnen stimuleren. Uiteraard zullen deze marges verder 

oplopen zodra de vervoersprijzen weer normaliseren en wij 12 voertuigen per container 

kunnen vervoeren.  

 

Voor de komende jaren verwachten we hierdoor dat de transportkosten ten opzichte van 

2021 met de volgende getallen zullen dalen (zowel transportkosten en meer Carvers per 

container): 

2022 => ca EUR 500 per Carver 

2023 => ca EUR 750 per Carver 

 

Voor de jaren erna zullen de inkoopkosten verder gaan dalen omdat we dan ook richting 

de > 7.000 Carvers per jaar gaan. Een belangrijke trigger voor onze producent naar high 

production over te gaan met dito inkoop- en productievoordelen (prijsdaling van > € 

1.500,- per Carver).    
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De belangrijkste technische ontwikkelingen van de afgelopen periode:  

 

• Het keuringstraject van het L5A (80 km/h) 

voertuig is in volle gang. De motorvermogen test 

en verbruiks tests zijn inmiddels succesvol 

afgerond, en de tests bij de RDW zijn ook 

afgerond en zijn zonder noemenswaardige 

problemen verlopen.  

• Eind 

juli is 

de EMC 

her-test 

de 

laatst te 

nemen horde tot typegoedkeuring voor de 

L5a 80km/h.. 

• Ontwerp optimalisatie van de nieuwe 

battery box voor het Samsung 

batterijpakket. Met het oog op 

productiekosten, assemblagekosten en 

maintainability is het ontwerp van de battery box verbeterd. 

• Een dual-charger oplossing is ontwikkeld om het batterijpakket sneller op te kunnen 

laden. Vanwege de toegenomen batterijcapaciteit was dit een zeer welkome feature. 

Daarnaast worden de laders uitgerust met een externe temperatuur 

begrenzingsregeling om de kwaliteit van de laders te waarborgen. 

• De hardware (printplaat) ontwikkeld voor een verbeterde beeper controller. Met deze 

controller wordt het voertuig voorbereid op elektronische 

deurvergrendeling en compatible gemaakt met E-

Connectivity systemen. Daarnaast geeft deze controller 

veel flexibiliteit om in de toekomst accessoires in te 

passen zoals bijvoorbeeld een achteruitrijdcamera en een 

LED Headlight unit. 

• Research traject gestart naar de implementatie van 

stuurbekrachtiging in de Carver. De verwachting is dat dit 

de veiligheid van het voertuig zal bevorderen. Daarnaast 

kan het stuur en kantelgedrag nog nauwkeuriger 

ingeregeld worden, wat het rijcomfort zal verbeteren. 

• Het ontwerp van de schuiframen verbeterd op basis 

van de bevindingen met het prototype. 

 

 

 

 

 

Motorvermogenstest
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Verzekeringen, leasing en financiering 

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

verzekeringen. Deze waren duur en versnipperd. Zo werd de polis voor WA-particulier, 

door de ene maatschappij aangeboden en moest voor het Casco deel weer naar een 

andere maatschappij worden gekeken. Zakelijk gaf dit nog veel meer problemen en 

bovendien waren veel verzekeringen erg duur, zodat dit de verkoop hinderde.  

Voor de financiële producten gold hetzelfde. De ene leasemaatschappij wilde wel deze 

sector bedienen, maar een andere weer niet. Bovendien waren de tarieven soms ook 

buitensporig 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. Niet 

alleen kan dit zeer lucratief zijn, het is gewoon ook broodnodig om de ‘total cost of 

ownership’ sterk terug te brengen en daardoor grote aantallen te kunnen verkopen. 

Na een uitgebreid onderzoek in de afgelopen drie maanden, beginnen de contouren al 

zichtbaar te worden van de eigen Carver Financial Services. In de 

Aandeelhoudersvergadering van 6 juli 2021 is goedkeuring gegeven om Carver Financial 

Services B.V. op te richten, door Carver B.V. (dus 100% dochter) en heeft het 

management van Carver mandaat gekregen om met een financieel plan voor financiering 

van deze vennootschap te komen.  
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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..  

De cijfer set betreft het eerste halfjaar en een aangepaste prognose voor het tweede 

halfjaar leidende tot een Last Estimate 2021 (LE-2021). De prognose voor het tweede 

halfjaar 2021 is opgesteld op basis van de realisaties eerste halfjaar en op basis van een 

paar belangrijke veranderingen in cash flow drivers van de onderneming (zie 

hieronder).  

Dit resulteert in een LE-2021.  

De wijzigingen van de LE-2021 versus oorspronkelijk budget 2021, betreffen:  

✓ een belangrijke strategiewijziging in de verkoopprijzen (verhoging) van de Carvers 

door introductie van nieuwere versies van de Carver zijnde de Carver + en Carver S+ 

(zie voor nadere toelichting hierover bij paragraaf prijsbeleid/marge); 

✓ aanpassing in de absolute bruto marge voor een deel van het jaar omdat er meer 

verkopen via dealers verlopen dan eerder aangenomen werd. Hiermee wordt de netto 

verkoopprijs van voertuigen verlaagd omdat de marge aan dealers van de 

verkoopprijs wordt afgetrokken maar inkoop niet veranderd (en dus bruto marge 

gedaald).  

✓ Voor de rest van het jaar wordt er een aanpassing van de dealermarge doorgevoerd 

naar een lagere basis van 6% met bonus structuur. Reden hiervoor is dat Carver 

Europe B.V. veel marketing investeringen doet waar de dealers van profiteren en 

verkopen mee realiseren. Met een bonusstructuur kan er beter gestuurd worden en 

grotere dealers beter beloond (zie tevens strategie/marketing/verkoop); 

✓ bijstelling (neerwaarts) van de totale verkoopaantallen van de Carvers die in het 

eerste halfjaar licht achterlopen door o.a. nog steeds de Covid-19 effecten en in 

belangrijke mate ook door latere levering van de Carver Cargo’s in Nederland 

waardoor deze verkoop later opstart. Het blijft nog steeds lastig de aantallen te 

duiden omdat dit voor geheel Europa geldt waarbij ruim 1.000 stuks geen grote 

aantallen zijn; 

✓ als laatste en meest belangrijke factor zijn de transportkosten van de Carvers van 

Korea naar Nederland extreem  gestegen. We hebben te maken met een factor 4 = 

400%). Er was door Covid-19 eerst een tijdelijk effect op de containerprijzen 

verwacht. Maar deze blijft in tegenstelling tot eerdere verwachting (begin dit jaar) 

langer van kracht dan algemeen aangenomen werd (dit heeft te maken met 

containercapaciteit en de hoge prijzen welke de containerrederijen blijven 

berekenen). Dit leidt ertoe dat we dit door moeten berekenen. We hebben een 

ontwikkeling doorgevoerd met onze R&D department waardoor een andere manier 

van belading van de containers kan plaatsvinden. We kunnen dan 12 Carvers in 

plaats van 8 meenemen in een 40 ft container (besparing 33%).   

De dataset bestaat uit:  

• De geconsolideerde jaarrekening (inclusief specificaties) tot en met Q2-2021 met 

vergelijking van de balans en verlies en winstrekening per ultimo 2020. 

• De budgetrapportage. Dit is één sheet met de geconsolideerde verlies en 

winstrekening tot en met Q2-2021 waarbij budget wordt afgezet tegenover de 

realisatie. De budgetmanager sheet laat in de laatste kolom de afwijkingen zien.    
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• De forecastrapportage. Eveneens één sheet met de geconsolideerde verlies en 

winstrekening tot en met Q2-2021 waarbij het oorspronkelijke budget voor 2021 

wordt vergeleken met de aangepaste forecast (=LE-2021).    

 

Hieronder geven wij per onderwerp de opmerkingen weer.   

Verlies en winstrekening  

Omzet en Inkoopwaarde omzet  

1e halfjaar 2021 

• Gepland was tot en met juni was 246 Carvers te verkopen en te factureren 

(=afleveren). Deze aantallen waren gebudgetteerd omdat uitgangspunt was dat de 

Cargo vanaf april te leveren zou zijn. Dit is 2 maanden later geworden waarbij de 

eerste badge (8 stuks) voor bijna 2 maanden vast heeft gestaan op de Ever Given.  

• Tot en met juni zijn er 133 Carvers gefactureerd (waarvan 30 verkooporders per 

ultimo 2020 openstonden). Er zijn tot en met juni 2021 => 164 Carvers verkocht. Per 

saldo zijn er per 1 juli nog ruim 60 Carvers uit te leveren. Hiermee is het nadelige 

verschil in omzet voor het grootste deel verklaard (naast de gememoreerde marge 

richting de dealers).  

• De gemiddelde gebudgetteerde omzet per Carver over 2021 was in het 

oorspronkelijke budget gebaseerd op € 9.250 als mix tussen de modellen (Carver en 

Carver Cargo).  

o De gemiddelde omzet per Carver kwam in het eerste halfjaar uit op € 8.266;  

o daarnaast bedroeg de omzet over het 1e halfjaar voor onderdelen € 91k 

accessoires en overige omzet (waaronder afleveringskosten) ad € 115k. Er 

was een bescheiden lease omzet van € 9k;   

• De omzet over 1e halfjaar per Carver had hoger moeten zijn omdat; 

o er nog weinig tot geen Cargo’s afgeleverd konden worden;  

o een belangrijke “negatief effect” is dat de dealermarge van de verkoopprijs 

wordt afgetrokken bij Carver. Deze is gemiddeld € 700,- per Carver. Het 

aantal verkopen via dealers was lager ingeschat (met andere woorden meer 

directe sales via de site). Klanten willen de Carver toch eerst even proberen 

c.q. proefrijden en dat wil men graag vlakbij het woonadres te doen en tevens 

voor service is dit belangrijk. Hierbij speelt Covid ook nog steeds een 

belangrijke rol waarbij 1:1 proefrijden gedaan moest worden bij de dealers. 

Ook fabrikanten als Tesla zijn meer fysieke showrooms gaan openen voor de 

sales, omdat alleen het directe kanaal in de praktijk onvoldoende blijkt te zijn;  

o latere uitlevering van de Cargo’s. Hierdoor zijn er (nog) minder Carvers 

verkocht aan Large Corporates (=wat met name directe levering is) dus 

zonder tussenkomst dealers = meer marge. Per voertuig scheelt dit ca. €700,- 

aan verkoopkosten derden;  

o de Carver Cargo’s zijn ook duurder (kostprijs technisch gezien minder grote 

stijging) waardoor de gemiddelde verkoopprijs en marge zou moeten stijgen;  

o de gemiddelde omzet per voertuig bleef daarmee achter. De absolute daling is 

beperkt gebleven omdat het aantal voertuigen in 1e halfjaar beperkt was 

ingeschat.    
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Inkoopkosten 

• Bij de Q1-2021 rapportage gaven we al aan dat de stijging van de transportkosten 

(algemeen effect in de markt) een zeer nadelig resultaat zou gaan geven op de bruto 

marge als de situatie niet zou gaan veranderen. De verwachting begin dit jaar was 

dat de situatie zich zou gaan normaliseren en dat dit in de loop van 2021 weer zou 

bijtrekken. Vooralsnog is dit niet het geval, sterke nog het is erger geworden, en 

verwachten wij niet dat dit in 2021 nog gaat gebeuren.  

• Pas in de loop van 2022 zal dit naar onze verwachting gaan normaliseren en rekenen 

we met minimaal € 250,- daling van de transportkosten per Carver. We hebben naar 

onze prijsstelling en productaanbod gekeken en gaan middels introductie van nieuwe 

modellen hier wijzigingen in aanbrengen (zie sales/marge).  

• De inkoopwaarde van de omzet stijgt in het 1e halfjaar per voertuig van € 6.400,- per 

stuk naar € 8.094,-.  

• Deze grote stijging komt door:  

o stijging van transportkosten per Carver van € 315,- per Carver naar € 1.260,- 

(=400% stijging) => een stijging van bijna € 1.000,- per Carver. Waarbij 

opgemerkt moet worden dat alle geleverde Carvers vanuit Korea worden 

geboekt in de voorraad tegen € 320,- transportkosten.  

o De werkelijke kosten lagen ruim € 700,- hoger per Carver welke direct in de 

inkoopkosten zijn genomen. Effect ongeveer € 37.000,- over 1e halfjaar (effect 

€ 350,- per Carver);  

o daarnaast zit in de totale inkoopkosten ook de levering van opties en 

accessoires. Die was in 2020 nog bijna nihil maar neemt door de groei in 

verkoop en levering aan dealers en klanten sterk toe tot totaal € 239k voor 

geheel 2021;  

 

De last estimate 2021 is op basis hiervan bijgesteld   

Voor geheel 2021 (LE-2021) prognosticeren we: 

• dat we in het 2e halfjaar circa 930 Carvers gaan verkopen. Daarmee zullen er in 

totaal 1.065 Carvers worden verkocht in 2021.  

• Dit is een negatieve bijstelling van ca. 135 Carvers met name door achterblijven van 

de verkopen in het eerste halfjaar.  

• Hierbij is de prognose voor 2e helft 2021 omgeven met nog een groot aantal 

onzekerheden, namelijk:  

o Covid-19 blijft nog steeds een belemmerd effect geven voor nu en we weten 

nog niet wat dit naar het einde van het jaar kan betekenen (kan zeker ook 

positief werken);  

o we kunnen nog niet inschatten wat de prijsverhogingen voor effect zullen gaan 

hebben op de verkoopaantallen. We kunnen niet anders om geen negatieve 

marge op Carvers te gaan boeken;  

o op basis van de uitgangspunten en de grote onzekerheden in de markt, zoals 

die nu voorliggen qua verkopen en bruto marge blijft de LE-2021 erg onzeker. 

Hierbij geldt dat voor elke Carver welke minder verkocht wordt de cash flow 

met € 1.850,- zal dalen. Bij 100 Carvers is dit dan € 185.000,-.     

• Voor geheel 2021 gaan we uit van een gemiddelde verkoopprijs per Carver van 

€10.996,-. Dit komt door aanpassing prijsbeleid maar met name door introductie van 

de Carver +, Carver S+ in zowel de gewone als de Carver Cargo versie;  
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o voor geheel 2021 gaan we uit van € 117k aan omzet parts (dit is een beperkte 

stijging) omdat meer onderdelen standaard worden geleverd op de 

complete/duurdere modellen; 

o overige omzet prognosticeren we op € 268k voor het gehele jaar;    

o de onderdelen, accessoires en overige omzet (waarvan nog beperkt lease) 

gaan inmiddels flink bijdragen aan de omzet. 

• Verder worden er een aantal mooie grote pilots gedraaid waarin we voor het einde 

van het jaar een aantal mooie orders verwachten te draaien. 

• Verder begint het dealernetwerk in Europa ook vorm te krijgen met distributeurs in 

Noorwegen, Estland, Engeland, Duitsland, Italië en wordt er gesproken met een grote 

partij in Frankrijk. Vanuit dit distributie netwerk verwachten we in 2e halfjaar van 

2021 stijgende verkoopaantallen hoewel we deze dealers/distributeurs (nog) niet 

actief kunnen worden bezocht, waardoor de verkoop nog té langzaam op gang komt.  

Bruto marge  

De hogere transportkosten en dealermarge leiden ertoe dat de netto marge in het eerste 

halfjaar per voertuig lager uitkwam (€ 1.780,-) dan in de prognose werd uitgegaan (ad 

€2.850,-) => is € 1.070,- per Carver. Op basis van 1.065 stuks is dit ca. € 1.140k 

waarmee de afwijking ten opzichte van de prognose volledig is verklaard.  

Deze lagere marge komt omdat deze bruto marge een gemiddelde is over het jaar. Dus: 

✓ ook gerekend met meer verkopen van Carver Cargo’s in de verkoop (=prijs mix) 

en er in de verkoopmix ook meer via het directe kanaal verkocht zou gaan worden 

dan via de dealers.  

✓ Beide hebben een negatief effect op de bruto marge.  

Hierbij moeten we aantekenen dat met name in Q1-2021 de relatief “goedkopere 

voorraad” nog een dempend effect had in de cijfers. Deze is volledig verdwenen in Q2 

door de hogere transportkosten (die bijna € 1.000,- per Carver bedragen). De Carvers 

staan tegen de normale transportkosten in de boeken (€ 320,- versus € 250,- per ultimo 

2020). Vooralsnog bestellen we nu gematigd vanuit Korea om niet onnodig hoge 

transportkosten te betalen en ten tweede omdat we per Q2-2021 nog voorraad hebben 

voor 97 Carvers (gereed en halfproduct).    

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

geprognosticeerde bruto marge tot en met Q2-2021 is gedaald door minder 

gefactureerde (113) Carvers en hogere kostprijs Carvers door hogere transportkosten en 

de dealermarge.  

Last Estimate voor 2021  

Voor geheel 2021 wordt dit deels gemitigeerd door een wijziging in de prijsstrategie door 

te voeren vanaf Q4-2021 mede door een nieuwe modellenrange toe te voegen met de 

nieuwe Carver + met het nieuwe Samsung battery pakket (meer bereik) waarbij ook de 

Carver S+ (=80 km/h versie) geïntroduceerd wordt in oktober 2021. Alle versies worden 

in zowel de gewone alsook de Carver Cargo geïntroduceerd. Zie management toelichting 

bij prijs/marge.  
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Kosten   

Personeelskosten 

De personeelskosten liggen tot en met juni met € 916k onder het budget voor de periode 

(€ 1.013k). Dit komt deels omdat wij de personeelskostenstijging over het gehele jaar 

naar beste inschatting hebben verdeeld maar aan de andere kant omdat we de groei in 

kosten in de hand houden gezien de marge ontwikkeling. Vooralsnog ligt dit ruim binnen 

budget.  

Verder wordt door een bate onder de NOW 4 (opgenomen onder bijzondere baten) ad 

€332k de netto personeelskosten ruim onder budget gebracht (wij hadden geen NOW 

voorzien omdat we groei in omzet hadden verwacht in deze periode).  

Voor geheel 2021 liggen de personeelskosten in lijn met oorspronkelijke budget 

(zonder rekening te houden met NOW bijdrage welke als bijzondere bijdrage valt).  

Huisvestingskosten/Exploitatiekosten 

Deze kosten liggen iets (€12k) onder de prognose derhalve houden wij deze in lijn qua 

LE-2021 c.q. het oorspronkelijke budget voor geheel 2021.   

Kantoorkosten 

Liggen ca. € 20k boven budget omdat er in het eerste halfjaar de automatiseringskosten 

hoger waren dan gebudgetteerd door aanpassing CRM, website etc.   

Voor LE-2021 verhogen we deze met bijna € 50k.   

Verkoopkosten/autokosten 

Verkoopkosten en autokosten liggen iets onder prognose. Dit ondanks het feit dat we in 

het eerste halfjaar veel hebben geïnvesteerd in het dealernetwerk waarvoor de 

investeringen zijn opgenomen in de verkoopkosten. Kopers willen toch rijden in de 

Carver voordat ze kopen dus een netwerk van verkooppunten is van belang. Daarnaast 

hebben we ook marketinginspanningen naar voren getrokken omdat we door Covid in de 

eerste twee kwartalen nog beperkt tot geen events konden organiseren. We wilden dus 

andere acties bedenken welke soms wat meer investeringen met zich meebrachten. Door 

creativiteit is dit beperkt gebleven.  

Voor LE-2021 verwachten we dat het tweede halfjaar meer kosten oplevert door alle 

marketinginspanningen en uitbreiding van de demonstraties. Per saldo blijven deze 

kosten met € 617k in lijn met het oorspronkelijke budget van € 625k.  

Overige bedrijfskosten 

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

welke door de totale kosten voor de NPEX notering (kosten advocaat, notaris, fee NPEX) 

in totaal € 66.378 bedroegen. Dit is direct de verklaring van de negatieve afwijking. Deze 

kosten stonden niet separaat in het budget omdat we deze eerst zouden activeren maar 

nu in één keer genomen worden in het resultaat (is cash flow neutraal).  

Voor LE-2021 verwachten we dus dat de totale kosten circa € 100k boven het budget 

uitkomt waarvan dus € 66k al in 1e halfjaar op de NPEX kosten is geboekt. De € 35k aan 

extra kosten is opgenomen omdat er ook nog kosten gemaakt zijn in Q3 voor de 

goedkeuring, testen etc. van de Carver S+. 
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Totale bedrijfskosten 

Door met name de “NPEX kosten” ad € 66k liggen de totale bedrijfskosten boven budget. 

Dit is een eenmalige last.  

Als we deze kosten buiten beschouwing laten liggen de totale bedrijfskosten onder 

budget waarbij we de bijdrage (bate) vanuit de NOW buiten beschouwing laten.  

Voor geheel 2021 verwachten we dat de totale bedrijfskosten ca. € 40k boven budget 

uitkomen waarbij de kosten van € 66k van NPEX de afwijking volledig afdekken. Daar 

staat tegenover dat we de NOW bijdrage van € 332k niet meerekenen. Als deze 

verrekend worden liggen we ruim binnen budget qua kosten. 

EBITDA 

De EBITDA lag tot en met Q2-2021 ca. € 450k onder budget. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de NOW bijdrage van € 332k maar hebben we de eenmalige kosten van 

NPEX wel gecorrigeerd.  

Indien we de NOW op de personeelskosten corrigeren loopt de EBITDA over het 1e 

halfjaar 2021 € 118k achter op budget.   

Afschrijvingen IVA en MVA 

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

geïnvesteerd in MVA (alleen noodzakelijke zaken).  

Voor geheel 2021 verwachten we nagenoeg geen aanpassingen.  

Rentelasten 

Rentelasten liggen tot en met Q2-2021 boven prognose. In onze rapportage bij Q1-2021 

cijfers maakten wel al twee opmerkingen hierover;  

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

obligatielening van € 1 mio (gemiddelde tussen de € 0,5 mio en € 1,5 mio), deze is € 

1,5 mio geworden. Extra rentelasten € 40k.   

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

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

niet in het budget.  

Voor geheel 2021 verhogen we de rentelasten naar € 403.000,-.  

Bijzondere baten/lasten 

De bijzondere baten bestaan naast de NOW bijdrage ad € 332k uit een totaal van € 11k 

lasten zijnde verkoopkortingen ad € 6k en valuta verschillen ad € 5k. Voor geheel 2021 

houden we deze voorlopig gelijk ook al maakt Carver wellicht nog kans op NOW bijdrage. 

Vooralsnog rekenen we hier niet mee te meer de verkopen naar verwachting sterk gaan 

stijgen in de laatste twee kwartalen.  

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 dalen middels de 

afschrijvingen ad € 153k.  

Voor geheel 2021 verwachten we ook geen verdere dotaties te doen. De ontwikkeling 

van de Carver S+ is in de lopende ontwikkelings- en personeelskosten van ’s Gravendeel  

meegenomen.   

MVA 

In de bedrijfsgebouwen is niets geïnvesteerd.  

Investeringen in 1e halfjaar 2021 bedroeg met name € 27k in machines en installaties 

zijnde tooling 5-in 1 led Headlight welke conform planning vanaf Q4-2021 in de Carvers 

gemonteerd zal worden. Voor geheel 2021 zullen er niet echt grote investeringen gedaan 

worden.  

In inventaris werd er voor € 2k geïnvesteerd en voor geheel 2021 zal nog eens zo’n 

bedrag geïnvesteerd worden in computers voor nieuwe medewerkers.   

Verder werd er in 1e halfjaar 2021 voor € 89k geïnvesteerd in vervoermiddelen. Dit werd 

voor € 30k geïnvesteerd in een Peugeot Boxer ad € 30k welke middels financial lease 0% 

is gefinancierd.  

Verder werd er geïnvesteerd in uitbreiding van de leasevloot welke per 30-6-2021 uit 9 

voertuigen bestond. Voor geheel 2021 zal deze post in Q3-2021 stijgen naar maximaal 

30 voertuigen. We zijn nu in evaluatie en plannen maken om hiervan een businessmodel 

te maken. We zien in ieder geval dat het werkt naar de leasemaatschappijen die nu ook 

Carvers beginnen te leasen aan klanten (was daarvoor weerbarstig omdat ze de 

voertuigen niet kenden).  

Financieel vaste activa 

De financiële vaste activa zijn gelijk aan aanvang dit jaar en is nog geen verdere 

activering opgenomen over het resultaat in 2021.  

Voorraden 

De voorraden zijn in het 1e halfjaar met netto € 646k toegenomen.  

Dit is verdeeld in goederen onderweg welke met € 508k stijgen en de voorraden in 

Leeuwarden ad € 138k. De voorraad gereedstaande Carvers is met € 73k laag (staan 

klaar voor aflevering) en de overige voorraad parts (Carvers welke nog afgebouwd 

moeten worden), voorraad battery boxes zijn met € 185k toegenomen.     

De voorraad goederen onderweg wordt gedeeltelijk gefinancierd met leverancierskrediet 

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

dagen). De positie goederen onderweg nam toe met € 508k waarbij de totale 

crediteurenpositie “slechts” met € 260k toenam. Per saldo dus een toename van € 248k 

van de netto betaalde voorraad goederen onderweg.   

Wij hebben nog steeds een FOB+30 dagen betalingstermijn welke per 1/1/2022 wordt 

verhoogd naar 45 dagen. Onze grootste uitdaging blijft om de Koreanen naar een langere 
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betalingstermijn te krijgen van bijvoorbeeld FOB +70 dagen of zelfs meer. Tot op heden 

zijn ze wel genegen geweest deze op te rekken naar 45 dagen (maar pas per 1/1/2022) 

maar ligt deze nog niet op het gewenste niveau.   

Wij verwachten voor de positie per ultimo 2021 dat de voorraad goederen onderweg 

verder zal stijgen en daarentegen de voorraadpositie Carvers en halfproducten verder 

gaat afnemen, door versnelling van de assemblage in Leeuwarden. Gezien de 

transportkosten zullen we efficiënt bestellen en verwachten we dat de voorraad per 

ultimo 2021 maximaal ongeveer gelijk zal blijven aan 30 juni 2021 (€ 1.951k) maar 

duidelijk is dat we sturen op een sterke daling van deze voorraadpositie.    

De voorraad positie van bijna € 2,0 mio per ultimo 2021 is gebaseerd op 17 weken 

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

weken meetellen in de voorraad ook al zijn ze niet in Leeuwarden). We gaan uit van 4-5 

weken leverancierskrediet (conform afspraak van FOB+30 dagen). In de jaarrekening 

wordt deze positie altijd van de voorraadpositie afgetrokken (en zijn de crediteuren ook 

lager). Wij vinden deze manier van weergeven een betere reflectie.  

Vlottende activa 

Debiteuren zijn in 1e halfjaar toegenomen met € 240k tot een bedrag van € 355k dit 

komt door een betaling van DSEV ad € 223k welke in augustus/september betaald gaat 

worden. De debiteuren positie ligt daarmee boven verwachting en zal weer wat gaan 

dalen naar het einde van het jaar. Daar staat tegenover dat we meer zakelijke 

transacties aan grotere accounts en leasemaatschappijen zullen krijgen.  

Wij verwachten rond de € 270k uit te hebben staan per ultimo 2021.  

De overige vorderingen zijn in het 1e halfjaar 2021 afgenomen met € 408k door 

facturering van de derde termijn aan de Koreanen waarmee dit bedrag afnam met 

€313k, ontvangen NOW ad € 142k en toename werkkapitaal ad € 47k (deposit levering 

van Fasteners). Overige activa bleven gelijk.  

Voor ultimo 2021 verwachten we nog een verdere afbouw van de overige vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn in het 1e halfjaar met € 2,1 mio toegenomen door de storting 

van aandelenkapitaal van € 600k en uitgifte van de converteerbare NPEX obligaties onder 

aftrek van fees en kosten ad EUR 66k. En onder aftrek van het geprognosticeerde verlies 

over het eerste halfjaar.   

Eigen vermogen 

In het 1e halfjaar 2021 is het aandelenkapitaal gestegen met € 41k middels uitgifte van 

ca. 6% van de aandelen in Carver voor een bedrag van € 600k. Het verschil ad € 559k is 

gestort in agio op de aandelen.  

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 zes maanden met 

€1.274k waarbij er nog geen belastinglatentie is opgenomen (zou op basis van 15% 

€191k bedragen).   
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Langlopende leningen 

Op de achtergestelde leningen (inclusief Accrued interest tot en met 2020) van de 

FOM/NOM en de ROM en aandeelhouderslening werd niet afgelost.  

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

een nieuw lease contract afgesloten ad € 25k voor een Peugeot Boxer.    

Schuld betreft de aandeelhouderslening van UrbanVision ad € 300k (=voorwaarde ROM is 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij / NOM inzake Corona lening 2020) plus de nog te 

betalen rente aan UrbanVision ad € 96.917,-.    

 

Kortlopende schulden 

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

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

bijna iedereen nog vooruit.   

Crediteuren zijn in 1e halfjaar toegenomen vanwege de grotere productie vanuit Korea.  

Belastingen en premies sociale verzekeringen namen toe met € 89k (netto tussen debet- 

en creditpositie) door met name uitleveringen van Carvers.  

Verder zijn er geen bijzondere ontwikkelingen.  

Samenvattend 

Het eerste halfjaar is minder goed verlopen dan het budget.   

Covid-19 heeft in de eerste twee kwartalen nog steeds grote invloed gehad op verkopen 

en met name de transportkosten (komt door de disbalans welke mede is ontstaan door 

Covid). De transportkosten zijn exorbitant toegenomen met 400% (in augustus zelfs 

600%) van de normale kosten.  

Mede als reactie hierop hebben we de verkoop- en pricing strategie bijgesteld waarbij er 

modellen zijn toegevoegd met meer accu capaciteit en andere standaard opties tegen 

fixed prices (zonder veel extra inkoopkosten). In Q4-2021 wordt de Carver S+ in 

personen en cargo versie uitgeleverd waarmee de marge voor Carver weer verder moet 

normaliseren. Deze voertuigen kunnen ook via RoRo transport worden vervoerd zodat we 

minder afhankelijk worden van de containerprijzen. Verder verwachten we dat 

transportkosten ook weer verder gaan normaliseren vanaf 2022.  

Nu de Carver Cargo volop leverbaar is en wij in Q3/Q4 de medium speed Carver en in  

Carver Cargo kunnen leveren verwachten wij deze positieve trend sterker voort te zetten.   

 

Leeuwarden, 14 oktober 2021 

Anton Rosier (CEO) 

René van de Graaf (CFO) 
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Toelichting geconsolideerde cijfers Q2-2021 plus LE-2021  

Dit is een toelichting op de cumulatieve geconsolideerde halfjaarcijfers 2021 plus een 

aangepaste forecast voor geheel 2021.  

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 en Sales en een uitgebreide toelichting op de cumulatieve Q2-2021 cijfers 

gegeven. Op basis van het eerste halfjaar hebben we ook een Last Estimate voor 2021 

(=LE-2021) opgesteld welke met name geraakt wordt door de exorbitante stijging van de 

transportkosten (> 400%).  

In de bijlage vindt u: 

• De geconsolideerde jaarrekening tot en met Q2-2021 met vergelijking van de balans 

en verlies en winstrekening per ultimo 2020. 

• De budgetrapportage. Dit is één sheet met de geconsolideerde verlies en 

winstrekening tot en met Q2-2021 waarbij budget wordt afgezet tegenover de 

realisatie. De budgetmanager sheet laat in de laatste kolom de afwijkingen zien.    

• De forecastrapportage. Eveneens één sheet met de geconsolideerde verlies en 

winstrekening tot en met Q2-2021 waarbij het oorspronkelijke budget voor 2021 

wordt vergeleken met de aangepaste forecast (=LE-2021).    

Executive Summary  

Het eerste halfjaar was op vele vlakken uitdagend en succesvol. Begin dit jaar hebben wij 

vóór plaatsing van de NPEX obligatie € 600.000,- aan nieuwe aandelen uitgegeven (en 

het kapitaal dus versterkt) en is er middels een converteerbare obligatielening via NPEX 

€ 1.500.000,- opgehaald. Hiermee is de liquiditeitspositie met € 2.100.000,- versterkt 

waarmee de voorgenomen investeringen in vestigingen en werkkapitaal gearrangeerd is.      

Op Technisch en Supply chain worden veel verbeteringen doorgevoerd, maar hebben wij 

ook nog te maken met kwaliteitsproblemen. Eén daarvan heeft geleid tot een 

terugroepactie waarbij de Koreaanse fabrikant de kosten volledig vergoed. De 

kwaliteitssystemen die in het afgelopen half jaar zijn ingevoerd, bieden een goed zicht op 

het aantal issues, de oorzaken en de snelheid van oplossen.   

Een mooie prestatie van het ontwikkelteam in 

combinatie met de Koreanen en het Supply Chain 

team is dat wij de eerste Carver Cargo’s in Korea 

hebben weten te produceren. Helaas stond de 

eerste batch van 8 witte Carvers Cargo op de Ever 

Given die na het stranden aan de ketting lag. Dit 

betekent naast de vertraging ook dat wij onder 

Averij Grosse een extra rekening gepresenteerd 

kunnen krijgen voor de claims welke aan het schip 

hangen. In ieder geval zijn de eerste Carver 

Cargo’s in Leeuwarden aangekomen en inmiddels 

ook uitgeleverd aan klanten en zijn de 8 witte              

Carver Cargo’s onderweg naar Leeuwarden.  

Commercieel was het eerste half jaar zeer uitdagend door de Corona pandemie en zijn 

verkoopaantallen achtergebleven op de gebudgetteerde aantallen. Door de activiteiten 

die wel mogelijk waren is de zichtbaarheid van de Carver goed te noemen. Nu er steeds 
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meer Carvers worden uitgeleverd, wordt de zichtbaarheid op straat steeds groter. Dit 

speelt een belangrijke rol bij de grotere bekendheid en daarmee ook bij het verhogen 

van de verkopen.  

In het eerste halfjaar zijn meer dan 30 dealers aangesloten en opgeleid. Deze zijn 

inmiddels actief en dragen steeds meer bij aan de verkoopaantallen. Door de 

verminderde coronamaatregelen (in de loop van Q2) kunnen ook weer volop 

proefritevenementen worden georganiseerd.     

Supply Chain  

Het eerste halfjaar is spannend geweest.  

• Ten eerste was er de “start of production” (SOP) van de Carver Cargo in Korea en 

daarnaast zijn we druk geweest met de prototype productie van de Koreaanse Carver 

met Samsung batterij-pakket. We zijn hiervoor op locatie geweest in Korea. In 

augustus zal er weer een bezoek worden afgelegd om de Koreanen ook op te leiden in 

het rijklaar maken van de voertuigen voor de Koreaanse markt.  

• Daarnaast worden tijdens de bezoeken ook oplossingen gezocht voor de resterende 

kwaliteitsissues. De samenwerking met de Koreanen is nog steeds uitstekend te 

noemen en de ambitie om topkwaliteit te leveren wordt versterkt doordat zij nu ook 

zelf de markt op gaan. 

• Wij meten de kwaliteit van productie middels het aantal service tickets. Deze is in de 

afgelopen periode gedaald en het aantal openstaande interne issue Reports loopt 

verder terug. We hebben de directe productietijd in Leeuwarden kunnen 

terugbrengen met 70% en verwachten in de loop van Q2 hier nog een verdere 

verbetering op door te kunnen voeren.  

• De eerste Carver Cargo voertuigen zijn geproduceerd in Korea en zijn in mei in 

Leeuwarden aangekomen. Er vindt wekelijkse afstemming plaats met het team van 

DSEV om de juiste aantallen en uitvoeringen te verschepen voor de behoefte in 

Europa.  

• De transportkosten blijven een grote zorg. De containerprijzen zijn (ondanks andere 

verwachtingen begin dit jaar) in het tweede kwartaal nog verder opgelopen. De extra 

kosten welke we moeten betalen, laten de marge op de Carver’s bijna geheel 

verdampen. Als mogelijk oplossing hebben we alternatieve wijze van transport zoals 

Roll-on, Roll off (RoRo/autocarriers) onderzocht. Dit lijkt een alternatief te kunnen 

zijn wanneer wij ook in Korea de batterijpakketten laten monteren. Dit zou naar 

verwachting vanaf het vierde kwartaal mogelijk zijn. Vooralsnog is door onze R&D 

Department een tussenoplossing gevonden door nieuwe vervoersrekken te ontwerpen 

welke momenteel worden geproduceerd en na de zomer in gebruik kunnen worden 

genomen. Hiermee kan het aantal Carvers per container worden verhoogd van 8 naar 

12 stuks (daling transportkosten hiermee 33%!).  

Er zijn in het eerste halfjaar 133 voertuigen uitgeleverd aan klanten en is de 

orderportefeuille gegroeid naar 63 nog uit te leveren voertuigen. 
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Sales & Marketing 

Het aantal actieve saleskanalen groeit en hiervoor worden ook separate doelen en 

plannen opgesteld. De saleskanalen zijn: Online, directe verkoop (Showroom 

Leeuwarden, proefritevenementen en large accounts), dealers, leasemaatschappijen en 

export. De verkoop van alle kanalen groeit en onderstaand zal kort worden ingegaan op 

ontwikkelingen in de verschillende kanalen. 

Online 

De groeiende naamsbekendheid en het feit dat steeds meer mensen de Carver zien 

rijden, zorgt ervoor dat ook meer orders ‘spontaan’ via ons online kanaal binnenkomen. 

Dit is een belangrijke focus voor de marketingafdeling (geen marge aan dealers te 

betalen). 

Directe verkoop 

Dit is vrij breed. Zo worden in Leeuwarden proefritten met picknick aangeboden en 

komen ook regelmatig klanten vanuit het hele land binnengelopen. De 

proefritevenementen worden vaak samen met de dealers georganiseerd, maar ook 

regelmatig bij andere evenementen. Ook hier komen orders uit. De directe verkoop B2B 

en met name aan large accounts, zal voor de grootste versnelling in de verkoop moeten 

zorgen. Inmiddels lopen er proeven met KPN, PostNL, Domino’s, Rentokil en een aantal 

kleinere partijen. 

Dealers 

In een half jaar tijd zijn meer dan 30 dealers aangesteld, opgeleid en geactiveerd. 

Hoewel de verkopen ook in dit kanaal groeien, zal hierin nog veel energie moeten worden 

gestoken. Naamsbekendheid en zichtbaarheid zal ook meer mensen naar de showroom 

trekken. 

Leasemaatschappijen 

Na een langzame start komen nu ook vaker orders van leasemaatstappijen binnen, 

waarbij het goede nieuws is dat de vraag vanuit de bestaande klanten van de 

leasemaatschappijen komt. De strategie om zelf een scherp leasetarief aan te bieden, 

werkt goed en dwingt leasemaatschappijen ook om met interessante aanbiedingen te 

komen. In de komende periode zal ook geprobeerd worden om samen met de 

leasemaatschappijen acties te ontwikkelen, zoals het actief benaderen van hun 

klantenbase. 

Export 

In het eerste half jaar zijn distributeurs gevonden in Noorwegen, Estland, Engeland, 

Duitsland en Italië. Op dit moment wordt gesproken met een grote partij in Frankrijk. In 

verband met Corona konden de dealers/distributeurs (nog) niet actief worden bezocht, 

waardoor de verkoop nog té langzaam op gang komt. 

In Juni is de sales in Korea gestart met een groot Launch event, EV Trend Korea 2021, 

en naar verwachting zullen de eerste Carvers eind augustus in Korea de weg op gaan.  

 

 



 

4 
 

Marketing 

In de eerste zes maanden lag de nadruk voor de marketing op naamsbekendheid.  

Hieraan is op verschillende manieren 

aan gewerkt: 

✓ Social media campagnes       

       (LinkedIn, Instagram,  

       Facebook)Google displays +     

       adwords 

✓ Influencers (2 acties) 

✓ A0 campagne 

✓ Guerilla marketing 

✓ PR 

✓ Magazine advertenties 

✓ ANWB 

✓ VvAA (Arts en auto) 

✓ Max magazine 

✓ Deelname Miljoenenjacht 

 

De resultaten van deze inspanningen kunnen als volgt worden samengevat:  

• bereik online via Social Media is van 164.000 (januari) naar 600.000 (juni) 

gestegen; 

• contact momenten op Google (display ad, adwords, etc.) gestegen van 100.000 in 

januari naar 400.000 in juni; 

• website bezoeken van 20.000 (januari) naar 34.000 (juni) gestegen; 

• brochure downloads/aanvragen gestegen van 20 in januari naar 300 in juni; 

• proefrit boekingen van 47 in januari naar 196 in juni. 

Helaas zijn door Corona veel offline geplande evenementen afgeblazen. Pas in de 

afgelopen maand zijn de geplande events weer volop georganiseerd. Voor de komende 

maanden komt de nadruk van de communicatie te liggen op de ‘think fase’, waarbij de 

‘voordelen voor jou’ worden benadrukt. 

 
Prijsbeleid en marge 

 

Door de hoge vervoersprijzen worden we gedwongen, net als vele producten/ 

leveranciers, om de verkoopprijzen aan te passen.  

 

In het najaar zal de Carver+ (=met Samsung battery pack, met meer bereik en andere 

specificaties) en de Carver S+ (80km versie) worden geïntroduceerd.  

 

Dit geeft ons de mogelijkheid om de prijsstructuur gefundeerd aan te passen en de 

marges weer richting het oorspronkelijke niveau te brengen, zonder dat een ‘botte’ 

prijsverhoging wordt doorgevoerd. In de opbouw van de prijs zal een instapmodel onder 

de 10k beschikbaar blijven voor de Carver met verzekeringsplaatje (gelijk aan heden).  

 

De opbouw zal er, zoals wij dit nu gepland hebben, als volgt gaan uitzien: 
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Carver S+ (80 km/h versie) 

Personen uitvoering  

Carver Limited   9.400* Euro inclusief  9% BTW 

Carver   10.490* Euro inclusief 21% BTW 

Carver +  12.990* Euro inclusief 21% BTW en full options 

Carver S+  13.990* Euro inclusief 21% BTW en full options 
* Exclusief EUR 500,- (incl.btw) afleveringskosten   

 

Zakelijk 

Carver Cargo    9.490* Euro exclusief BTW 

Carver Cargo + 10.990* Euro exclusief BTW 

Carver Cargo S+ 11.990* Euro exclusief BTW 
*Exclusief EUR 500,- afleveringskosten   

 

Met een heldere nieuwe prijsstructuur hopen we de impact op de sales aantallen beperkt 

te houden en de groei te kunnen stimuleren. Uiteraard zullen deze marges verder 

oplopen zodra de vervoersprijzen weer normaliseren en wij 12 voertuigen per container 

kunnen vervoeren.  

 

Voor de komende jaren verwachten we hierdoor dat de transportkosten ten opzichte van 

2021 met de volgende getallen zullen dalen (zowel transportkosten en meer Carvers per 

container): 

2022 => ca EUR 500 per Carver 

2023 => ca EUR 750 per Carver 

 

Voor de jaren erna zullen de inkoopkosten verder gaan dalen omdat we dan ook richting 

de > 7.000 Carvers per jaar gaan. Een belangrijke trigger voor onze producent naar high 

production over te gaan met dito inkoop- en productievoordelen (prijsdaling van > € 

1.500,- per Carver).    
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De belangrijkste technische ontwikkelingen van de afgelopen periode:  

 

• Het keuringstraject van het L5A (80 km/h) 

voertuig is in volle gang. De motorvermogen test 

en verbruiks tests zijn inmiddels succesvol 

afgerond, en de tests bij de RDW zijn ook 

afgerond en zijn zonder noemenswaardige 

problemen verlopen.  

• Eind 

juli is 

de EMC 

her-test 

de 

laatst te 

nemen horde tot typegoedkeuring voor de 

L5a 80km/h.. 

• Ontwerp optimalisatie van de nieuwe 

battery box voor het Samsung 

batterijpakket. Met het oog op 

productiekosten, assemblagekosten en 

maintainability is het ontwerp van de battery box verbeterd. 

• Een dual-charger oplossing is ontwikkeld om het batterijpakket sneller op te kunnen 

laden. Vanwege de toegenomen batterijcapaciteit was dit een zeer welkome feature. 

Daarnaast worden de laders uitgerust met een externe temperatuur 

begrenzingsregeling om de kwaliteit van de laders te waarborgen. 

• De hardware (printplaat) ontwikkeld voor een verbeterde beeper controller. Met deze 

controller wordt het voertuig voorbereid op elektronische 

deurvergrendeling en compatible gemaakt met E-

Connectivity systemen. Daarnaast geeft deze controller 

veel flexibiliteit om in de toekomst accessoires in te 

passen zoals bijvoorbeeld een achteruitrijdcamera en een 

LED Headlight unit. 

• Research traject gestart naar de implementatie van 

stuurbekrachtiging in de Carver. De verwachting is dat dit 

de veiligheid van het voertuig zal bevorderen. Daarnaast 

kan het stuur en kantelgedrag nog nauwkeuriger 

ingeregeld worden, wat het rijcomfort zal verbeteren. 

• Het ontwerp van de schuiframen verbeterd op basis 

van de bevindingen met het prototype. 

 

 

 

 

 

Motorvermogenstest
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Verzekeringen, leasing en financiering 

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

verzekeringen. Deze waren duur en versnipperd. Zo werd de polis voor WA-particulier, 

door de ene maatschappij aangeboden en moest voor het Casco deel weer naar een 

andere maatschappij worden gekeken. Zakelijk gaf dit nog veel meer problemen en 

bovendien waren veel verzekeringen erg duur, zodat dit de verkoop hinderde.  

Voor de financiële producten gold hetzelfde. De ene leasemaatschappij wilde wel deze 

sector bedienen, maar een andere weer niet. Bovendien waren de tarieven soms ook 

buitensporig 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. Niet 

alleen kan dit zeer lucratief zijn, het is gewoon ook broodnodig om de ‘total cost of 

ownership’ sterk terug te brengen en daardoor grote aantallen te kunnen verkopen. 

Na een uitgebreid onderzoek in de afgelopen drie maanden, beginnen de contouren al 

zichtbaar te worden van de eigen Carver Financial Services. In de 

Aandeelhoudersvergadering van 6 juli 2021 is goedkeuring gegeven om Carver Financial 

Services B.V. op te richten, door Carver B.V. (dus 100% dochter) en heeft het 

management van Carver mandaat gekregen om met een financieel plan voor financiering 

van deze vennootschap te komen.  
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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..  

De cijfer set betreft het eerste halfjaar en een aangepaste prognose voor het tweede 

halfjaar leidende tot een Last Estimate 2021 (LE-2021). De prognose voor het tweede 

halfjaar 2021 is opgesteld op basis van de realisaties eerste halfjaar en op basis van een 

paar belangrijke veranderingen in cash flow drivers van de onderneming (zie 

hieronder).  

Dit resulteert in een LE-2021.  

De wijzigingen van de LE-2021 versus oorspronkelijk budget 2021, betreffen:  

✓ een belangrijke strategiewijziging in de verkoopprijzen (verhoging) van de Carvers 

door introductie van nieuwere versies van de Carver zijnde de Carver + en Carver S+ 

(zie voor nadere toelichting hierover bij paragraaf prijsbeleid/marge); 

✓ aanpassing in de absolute bruto marge voor een deel van het jaar omdat er meer 

verkopen via dealers verlopen dan eerder aangenomen werd. Hiermee wordt de netto 

verkoopprijs van voertuigen verlaagd omdat de marge aan dealers van de 

verkoopprijs wordt afgetrokken maar inkoop niet veranderd (en dus bruto marge 

gedaald).  

✓ Voor de rest van het jaar wordt er een aanpassing van de dealermarge doorgevoerd 

naar een lagere basis van 6% met bonus structuur. Reden hiervoor is dat Carver 

Europe B.V. veel marketing investeringen doet waar de dealers van profiteren en 

verkopen mee realiseren. Met een bonusstructuur kan er beter gestuurd worden en 

grotere dealers beter beloond (zie tevens strategie/marketing/verkoop); 

✓ bijstelling (neerwaarts) van de totale verkoopaantallen van de Carvers die in het 

eerste halfjaar licht achterlopen door o.a. nog steeds de Covid-19 effecten en in 

belangrijke mate ook door latere levering van de Carver Cargo’s in Nederland 

waardoor deze verkoop later opstart. Het blijft nog steeds lastig de aantallen te 

duiden omdat dit voor geheel Europa geldt waarbij ruim 1.000 stuks geen grote 

aantallen zijn; 

✓ als laatste en meest belangrijke factor zijn de transportkosten van de Carvers van 

Korea naar Nederland extreem  gestegen. We hebben te maken met een factor 4 = 

400%). Er was door Covid-19 eerst een tijdelijk effect op de containerprijzen 

verwacht. Maar deze blijft in tegenstelling tot eerdere verwachting (begin dit jaar) 

langer van kracht dan algemeen aangenomen werd (dit heeft te maken met 

containercapaciteit en de hoge prijzen welke de containerrederijen blijven 

berekenen). Dit leidt ertoe dat we dit door moeten berekenen. We hebben een 

ontwikkeling doorgevoerd met onze R&D department waardoor een andere manier 

van belading van de containers kan plaatsvinden. We kunnen dan 12 Carvers in 

plaats van 8 meenemen in een 40 ft container (besparing 33%).   

De dataset bestaat uit:  

• De geconsolideerde jaarrekening (inclusief specificaties) tot en met Q2-2021 met 

vergelijking van de balans en verlies en winstrekening per ultimo 2020. 

• De budgetrapportage. Dit is één sheet met de geconsolideerde verlies en 

winstrekening tot en met Q2-2021 waarbij budget wordt afgezet tegenover de 

realisatie. De budgetmanager sheet laat in de laatste kolom de afwijkingen zien.    



 

9 
 

• De forecastrapportage. Eveneens één sheet met de geconsolideerde verlies en 

winstrekening tot en met Q2-2021 waarbij het oorspronkelijke budget voor 2021 

wordt vergeleken met de aangepaste forecast (=LE-2021).    

 

Hieronder geven wij per onderwerp de opmerkingen weer.   

Verlies en winstrekening  

Omzet en Inkoopwaarde omzet  

1e halfjaar 2021 

• Gepland was tot en met juni was 246 Carvers te verkopen en te factureren 

(=afleveren). Deze aantallen waren gebudgetteerd omdat uitgangspunt was dat de 

Cargo vanaf april te leveren zou zijn. Dit is 2 maanden later geworden waarbij de 

eerste badge (8 stuks) voor bijna 2 maanden vast heeft gestaan op de Ever Given.  

• Tot en met juni zijn er 133 Carvers gefactureerd (waarvan 30 verkooporders per 

ultimo 2020 openstonden). Er zijn tot en met juni 2021 => 164 Carvers verkocht. Per 

saldo zijn er per 1 juli nog ruim 60 Carvers uit te leveren. Hiermee is het nadelige 

verschil in omzet voor het grootste deel verklaard (naast de gememoreerde marge 

richting de dealers).  

• De gemiddelde gebudgetteerde omzet per Carver over 2021 was in het 

oorspronkelijke budget gebaseerd op € 9.250 als mix tussen de modellen (Carver en 

Carver Cargo).  

o De gemiddelde omzet per Carver kwam in het eerste halfjaar uit op € 8.266;  

o daarnaast bedroeg de omzet over het 1e halfjaar voor onderdelen € 91k 

accessoires en overige omzet (waaronder afleveringskosten) ad € 115k. Er 

was een bescheiden lease omzet van € 9k;   

• De omzet over 1e halfjaar per Carver had hoger moeten zijn omdat; 

o er nog weinig tot geen Cargo’s afgeleverd konden worden;  

o een belangrijke “negatief effect” is dat de dealermarge van de verkoopprijs 

wordt afgetrokken bij Carver. Deze is gemiddeld € 700,- per Carver. Het 

aantal verkopen via dealers was lager ingeschat (met andere woorden meer 

directe sales via de site). Klanten willen de Carver toch eerst even proberen 

c.q. proefrijden en dat wil men graag vlakbij het woonadres te doen en tevens 

voor service is dit belangrijk. Hierbij speelt Covid ook nog steeds een 

belangrijke rol waarbij 1:1 proefrijden gedaan moest worden bij de dealers. 

Ook fabrikanten als Tesla zijn meer fysieke showrooms gaan openen voor de 

sales, omdat alleen het directe kanaal in de praktijk onvoldoende blijkt te zijn;  

o latere uitlevering van de Cargo’s. Hierdoor zijn er (nog) minder Carvers 

verkocht aan Large Corporates (=wat met name directe levering is) dus 

zonder tussenkomst dealers = meer marge. Per voertuig scheelt dit ca. €700,- 

aan verkoopkosten derden;  

o de Carver Cargo’s zijn ook duurder (kostprijs technisch gezien minder grote 

stijging) waardoor de gemiddelde verkoopprijs en marge zou moeten stijgen;  

o de gemiddelde omzet per voertuig bleef daarmee achter. De absolute daling is 

beperkt gebleven omdat het aantal voertuigen in 1e halfjaar beperkt was 

ingeschat.    
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Inkoopkosten 

• Bij de Q1-2021 rapportage gaven we al aan dat de stijging van de transportkosten 

(algemeen effect in de markt) een zeer nadelig resultaat zou gaan geven op de bruto 

marge als de situatie niet zou gaan veranderen. De verwachting begin dit jaar was 

dat de situatie zich zou gaan normaliseren en dat dit in de loop van 2021 weer zou 

bijtrekken. Vooralsnog is dit niet het geval, sterke nog het is erger geworden, en 

verwachten wij niet dat dit in 2021 nog gaat gebeuren.  

• Pas in de loop van 2022 zal dit naar onze verwachting gaan normaliseren en rekenen 

we met minimaal € 250,- daling van de transportkosten per Carver. We hebben naar 

onze prijsstelling en productaanbod gekeken en gaan middels introductie van nieuwe 

modellen hier wijzigingen in aanbrengen (zie sales/marge).  

• De inkoopwaarde van de omzet stijgt in het 1e halfjaar per voertuig van € 6.400,- per 

stuk naar € 8.094,-.  

• Deze grote stijging komt door:  

o stijging van transportkosten per Carver van € 315,- per Carver naar € 1.260,- 

(=400% stijging) => een stijging van bijna € 1.000,- per Carver. Waarbij 

opgemerkt moet worden dat alle geleverde Carvers vanuit Korea worden 

geboekt in de voorraad tegen € 320,- transportkosten.  

o De werkelijke kosten lagen ruim € 700,- hoger per Carver welke direct in de 

inkoopkosten zijn genomen. Effect ongeveer € 37.000,- over 1e halfjaar (effect 

€ 350,- per Carver);  

o daarnaast zit in de totale inkoopkosten ook de levering van opties en 

accessoires. Die was in 2020 nog bijna nihil maar neemt door de groei in 

verkoop en levering aan dealers en klanten sterk toe tot totaal € 239k voor 

geheel 2021;  

 

De last estimate 2021 is op basis hiervan bijgesteld   

Voor geheel 2021 (LE-2021) prognosticeren we: 

• dat we in het 2e halfjaar circa 930 Carvers gaan verkopen. Daarmee zullen er in 

totaal 1.065 Carvers worden verkocht in 2021.  

• Dit is een negatieve bijstelling van ca. 135 Carvers met name door achterblijven van 

de verkopen in het eerste halfjaar.  

• Hierbij is de prognose voor 2e helft 2021 omgeven met nog een groot aantal 

onzekerheden, namelijk:  

o Covid-19 blijft nog steeds een belemmerd effect geven voor nu en we weten 

nog niet wat dit naar het einde van het jaar kan betekenen (kan zeker ook 

positief werken);  

o we kunnen nog niet inschatten wat de prijsverhogingen voor effect zullen gaan 

hebben op de verkoopaantallen. We kunnen niet anders om geen negatieve 

marge op Carvers te gaan boeken;  

o op basis van de uitgangspunten en de grote onzekerheden in de markt, zoals 

die nu voorliggen qua verkopen en bruto marge blijft de LE-2021 erg onzeker. 

Hierbij geldt dat voor elke Carver welke minder verkocht wordt de cash flow 

met € 1.850,- zal dalen. Bij 100 Carvers is dit dan € 185.000,-.     

• Voor geheel 2021 gaan we uit van een gemiddelde verkoopprijs per Carver van 

€10.996,-. Dit komt door aanpassing prijsbeleid maar met name door introductie van 

de Carver +, Carver S+ in zowel de gewone als de Carver Cargo versie;  
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o voor geheel 2021 gaan we uit van € 117k aan omzet parts (dit is een beperkte 

stijging) omdat meer onderdelen standaard worden geleverd op de 

complete/duurdere modellen; 

o overige omzet prognosticeren we op € 268k voor het gehele jaar;    

o de onderdelen, accessoires en overige omzet (waarvan nog beperkt lease) 

gaan inmiddels flink bijdragen aan de omzet. 

• Verder worden er een aantal mooie grote pilots gedraaid waarin we voor het einde 

van het jaar een aantal mooie orders verwachten te draaien. 

• Verder begint het dealernetwerk in Europa ook vorm te krijgen met distributeurs in 

Noorwegen, Estland, Engeland, Duitsland, Italië en wordt er gesproken met een grote 

partij in Frankrijk. Vanuit dit distributie netwerk verwachten we in 2e halfjaar van 

2021 stijgende verkoopaantallen hoewel we deze dealers/distributeurs (nog) niet 

actief kunnen worden bezocht, waardoor de verkoop nog té langzaam op gang komt.  

Bruto marge  

De hogere transportkosten en dealermarge leiden ertoe dat de netto marge in het eerste 

halfjaar per voertuig lager uitkwam (€ 1.780,-) dan in de prognose werd uitgegaan (ad 

€2.850,-) => is € 1.070,- per Carver. Op basis van 1.065 stuks is dit ca. € 1.140k 

waarmee de afwijking ten opzichte van de prognose volledig is verklaard.  

Deze lagere marge komt omdat deze bruto marge een gemiddelde is over het jaar. Dus: 

✓ ook gerekend met meer verkopen van Carver Cargo’s in de verkoop (=prijs mix) 

en er in de verkoopmix ook meer via het directe kanaal verkocht zou gaan worden 

dan via de dealers.  

✓ Beide hebben een negatief effect op de bruto marge.  

Hierbij moeten we aantekenen dat met name in Q1-2021 de relatief “goedkopere 

voorraad” nog een dempend effect had in de cijfers. Deze is volledig verdwenen in Q2 

door de hogere transportkosten (die bijna € 1.000,- per Carver bedragen). De Carvers 

staan tegen de normale transportkosten in de boeken (€ 320,- versus € 250,- per ultimo 

2020). Vooralsnog bestellen we nu gematigd vanuit Korea om niet onnodig hoge 

transportkosten te betalen en ten tweede omdat we per Q2-2021 nog voorraad hebben 

voor 97 Carvers (gereed en halfproduct).    

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

geprognosticeerde bruto marge tot en met Q2-2021 is gedaald door minder 

gefactureerde (113) Carvers en hogere kostprijs Carvers door hogere transportkosten en 

de dealermarge.  

Last Estimate voor 2021  

Voor geheel 2021 wordt dit deels gemitigeerd door een wijziging in de prijsstrategie door 

te voeren vanaf Q4-2021 mede door een nieuwe modellenrange toe te voegen met de 

nieuwe Carver + met het nieuwe Samsung battery pakket (meer bereik) waarbij ook de 

Carver S+ (=80 km/h versie) geïntroduceerd wordt in oktober 2021. Alle versies worden 

in zowel de gewone alsook de Carver Cargo geïntroduceerd. Zie management toelichting 

bij prijs/marge.  
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Kosten   

Personeelskosten 

De personeelskosten liggen tot en met juni met € 916k onder het budget voor de periode 

(€ 1.013k). Dit komt deels omdat wij de personeelskostenstijging over het gehele jaar 

naar beste inschatting hebben verdeeld maar aan de andere kant omdat we de groei in 

kosten in de hand houden gezien de marge ontwikkeling. Vooralsnog ligt dit ruim binnen 

budget.  

Verder wordt door een bate onder de NOW 4 (opgenomen onder bijzondere baten) ad 

€332k de netto personeelskosten ruim onder budget gebracht (wij hadden geen NOW 

voorzien omdat we groei in omzet hadden verwacht in deze periode).  

Voor geheel 2021 liggen de personeelskosten in lijn met oorspronkelijke budget 

(zonder rekening te houden met NOW bijdrage welke als bijzondere bijdrage valt).  

Huisvestingskosten/Exploitatiekosten 

Deze kosten liggen iets (€12k) onder de prognose derhalve houden wij deze in lijn qua 

LE-2021 c.q. het oorspronkelijke budget voor geheel 2021.   

Kantoorkosten 

Liggen ca. € 20k boven budget omdat er in het eerste halfjaar de automatiseringskosten 

hoger waren dan gebudgetteerd door aanpassing CRM, website etc.   

Voor LE-2021 verhogen we deze met bijna € 50k.   

Verkoopkosten/autokosten 

Verkoopkosten en autokosten liggen iets onder prognose. Dit ondanks het feit dat we in 

het eerste halfjaar veel hebben geïnvesteerd in het dealernetwerk waarvoor de 

investeringen zijn opgenomen in de verkoopkosten. Kopers willen toch rijden in de 

Carver voordat ze kopen dus een netwerk van verkooppunten is van belang. Daarnaast 

hebben we ook marketinginspanningen naar voren getrokken omdat we door Covid in de 

eerste twee kwartalen nog beperkt tot geen events konden organiseren. We wilden dus 

andere acties bedenken welke soms wat meer investeringen met zich meebrachten. Door 

creativiteit is dit beperkt gebleven.  

Voor LE-2021 verwachten we dat het tweede halfjaar meer kosten oplevert door alle 

marketinginspanningen en uitbreiding van de demonstraties. Per saldo blijven deze 

kosten met € 617k in lijn met het oorspronkelijke budget van € 625k.  

Overige bedrijfskosten 

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

welke door de totale kosten voor de NPEX notering (kosten advocaat, notaris, fee NPEX) 

in totaal € 66.378 bedroegen. Dit is direct de verklaring van de negatieve afwijking. Deze 

kosten stonden niet separaat in het budget omdat we deze eerst zouden activeren maar 

nu in één keer genomen worden in het resultaat (is cash flow neutraal).  

Voor LE-2021 verwachten we dus dat de totale kosten circa € 100k boven het budget 

uitkomt waarvan dus € 66k al in 1e halfjaar op de NPEX kosten is geboekt. De € 35k aan 

extra kosten is opgenomen omdat er ook nog kosten gemaakt zijn in Q3 voor de 

goedkeuring, testen etc. van de Carver S+. 
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Totale bedrijfskosten 

Door met name de “NPEX kosten” ad € 66k liggen de totale bedrijfskosten boven budget. 

Dit is een eenmalige last.  

Als we deze kosten buiten beschouwing laten liggen de totale bedrijfskosten onder 

budget waarbij we de bijdrage (bate) vanuit de NOW buiten beschouwing laten.  

Voor geheel 2021 verwachten we dat de totale bedrijfskosten ca. € 40k boven budget 

uitkomen waarbij de kosten van € 66k van NPEX de afwijking volledig afdekken. Daar 

staat tegenover dat we de NOW bijdrage van € 332k niet meerekenen. Als deze 

verrekend worden liggen we ruim binnen budget qua kosten. 

EBITDA 

De EBITDA lag tot en met Q2-2021 ca. € 450k onder budget. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de NOW bijdrage van € 332k maar hebben we de eenmalige kosten van 

NPEX wel gecorrigeerd.  

Indien we de NOW op de personeelskosten corrigeren loopt de EBITDA over het 1e 

halfjaar 2021 € 118k achter op budget.   

Afschrijvingen IVA en MVA 

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

geïnvesteerd in MVA (alleen noodzakelijke zaken).  

Voor geheel 2021 verwachten we nagenoeg geen aanpassingen.  

Rentelasten 

Rentelasten liggen tot en met Q2-2021 boven prognose. In onze rapportage bij Q1-2021 

cijfers maakten wel al twee opmerkingen hierover;  

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

obligatielening van € 1 mio (gemiddelde tussen de € 0,5 mio en € 1,5 mio), deze is € 

1,5 mio geworden. Extra rentelasten € 40k.   

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

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

niet in het budget.  

Voor geheel 2021 verhogen we de rentelasten naar € 403.000,-.  

Bijzondere baten/lasten 

De bijzondere baten bestaan naast de NOW bijdrage ad € 332k uit een totaal van € 11k 

lasten zijnde verkoopkortingen ad € 6k en valuta verschillen ad € 5k. Voor geheel 2021 

houden we deze voorlopig gelijk ook al maakt Carver wellicht nog kans op NOW bijdrage. 

Vooralsnog rekenen we hier niet mee te meer de verkopen naar verwachting sterk gaan 

stijgen in de laatste twee kwartalen.  

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 dalen middels de 

afschrijvingen ad € 153k.  

Voor geheel 2021 verwachten we ook geen verdere dotaties te doen. De ontwikkeling 

van de Carver S+ is in de lopende ontwikkelings- en personeelskosten van ’s Gravendeel  

meegenomen.   

MVA 

In de bedrijfsgebouwen is niets geïnvesteerd.  

Investeringen in 1e halfjaar 2021 bedroeg met name € 27k in machines en installaties 

zijnde tooling 5-in 1 led Headlight welke conform planning vanaf Q4-2021 in de Carvers 

gemonteerd zal worden. Voor geheel 2021 zullen er niet echt grote investeringen gedaan 

worden.  

In inventaris werd er voor € 2k geïnvesteerd en voor geheel 2021 zal nog eens zo’n 

bedrag geïnvesteerd worden in computers voor nieuwe medewerkers.   

Verder werd er in 1e halfjaar 2021 voor € 89k geïnvesteerd in vervoermiddelen. Dit werd 

voor € 30k geïnvesteerd in een Peugeot Boxer ad € 30k welke middels financial lease 0% 

is gefinancierd.  

Verder werd er geïnvesteerd in uitbreiding van de leasevloot welke per 30-6-2021 uit 9 

voertuigen bestond. Voor geheel 2021 zal deze post in Q3-2021 stijgen naar maximaal 

30 voertuigen. We zijn nu in evaluatie en plannen maken om hiervan een businessmodel 

te maken. We zien in ieder geval dat het werkt naar de leasemaatschappijen die nu ook 

Carvers beginnen te leasen aan klanten (was daarvoor weerbarstig omdat ze de 

voertuigen niet kenden).  

Financieel vaste activa 

De financiële vaste activa zijn gelijk aan aanvang dit jaar en is nog geen verdere 

activering opgenomen over het resultaat in 2021.  

Voorraden 

De voorraden zijn in het 1e halfjaar met netto € 646k toegenomen.  

Dit is verdeeld in goederen onderweg welke met € 508k stijgen en de voorraden in 

Leeuwarden ad € 138k. De voorraad gereedstaande Carvers is met € 73k laag (staan 

klaar voor aflevering) en de overige voorraad parts (Carvers welke nog afgebouwd 

moeten worden), voorraad battery boxes zijn met € 185k toegenomen.     

De voorraad goederen onderweg wordt gedeeltelijk gefinancierd met leverancierskrediet 

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

dagen). De positie goederen onderweg nam toe met € 508k waarbij de totale 

crediteurenpositie “slechts” met € 260k toenam. Per saldo dus een toename van € 248k 

van de netto betaalde voorraad goederen onderweg.   

Wij hebben nog steeds een FOB+30 dagen betalingstermijn welke per 1/1/2022 wordt 

verhoogd naar 45 dagen. Onze grootste uitdaging blijft om de Koreanen naar een langere 
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betalingstermijn te krijgen van bijvoorbeeld FOB +70 dagen of zelfs meer. Tot op heden 

zijn ze wel genegen geweest deze op te rekken naar 45 dagen (maar pas per 1/1/2022) 

maar ligt deze nog niet op het gewenste niveau.   

Wij verwachten voor de positie per ultimo 2021 dat de voorraad goederen onderweg 

verder zal stijgen en daarentegen de voorraadpositie Carvers en halfproducten verder 

gaat afnemen, door versnelling van de assemblage in Leeuwarden. Gezien de 

transportkosten zullen we efficiënt bestellen en verwachten we dat de voorraad per 

ultimo 2021 maximaal ongeveer gelijk zal blijven aan 30 juni 2021 (€ 1.951k) maar 

duidelijk is dat we sturen op een sterke daling van deze voorraadpositie.    

De voorraad positie van bijna € 2,0 mio per ultimo 2021 is gebaseerd op 17 weken 

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

weken meetellen in de voorraad ook al zijn ze niet in Leeuwarden). We gaan uit van 4-5 

weken leverancierskrediet (conform afspraak van FOB+30 dagen). In de jaarrekening 

wordt deze positie altijd van de voorraadpositie afgetrokken (en zijn de crediteuren ook 

lager). Wij vinden deze manier van weergeven een betere reflectie.  

Vlottende activa 

Debiteuren zijn in 1e halfjaar toegenomen met € 240k tot een bedrag van € 355k dit 

komt door een betaling van DSEV ad € 223k welke in augustus/september betaald gaat 

worden. De debiteuren positie ligt daarmee boven verwachting en zal weer wat gaan 

dalen naar het einde van het jaar. Daar staat tegenover dat we meer zakelijke 

transacties aan grotere accounts en leasemaatschappijen zullen krijgen.  

Wij verwachten rond de € 270k uit te hebben staan per ultimo 2021.  

De overige vorderingen zijn in het 1e halfjaar 2021 afgenomen met € 408k door 

facturering van de derde termijn aan de Koreanen waarmee dit bedrag afnam met 

€313k, ontvangen NOW ad € 142k en toename werkkapitaal ad € 47k (deposit levering 

van Fasteners). Overige activa bleven gelijk.  

Voor ultimo 2021 verwachten we nog een verdere afbouw van de overige vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn in het 1e halfjaar met € 2,1 mio toegenomen door de storting 

van aandelenkapitaal van € 600k en uitgifte van de converteerbare NPEX obligaties onder 

aftrek van fees en kosten ad EUR 66k. En onder aftrek van het geprognosticeerde verlies 

over het eerste halfjaar.   

Eigen vermogen 

In het 1e halfjaar 2021 is het aandelenkapitaal gestegen met € 41k middels uitgifte van 

ca. 10% van de aandelen in Carver voor een bedrag van € 600k. Het verschil ad € 559k 

is gestort in agio op de aandelen.  

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 zes maanden met 

€1.274k waarbij er nog geen belastinglatentie is opgenomen (zou op basis van 15% 

€191k bedragen).   
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Langlopende leningen 

Op de achtergestelde leningen (inclusief Accrued interest tot en met 2020) van de 

FOM/NOM en de ROM en aandeelhouderslening werd niet afgelost.  

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

een nieuw lease contract afgesloten ad € 25k voor een Peugeot Boxer.    

Schuld betreft de aandeelhouderslening van UrbanVision ad € 300k (=voorwaarde ROM is 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij / NOM inzake Corona lening 2020) plus de nog te 

betalen rente aan UrbanVision ad € 96.917,-.    

 

Kortlopende schulden 

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

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

bijna iedereen nog vooruit.   

Crediteuren zijn in 1e halfjaar toegenomen vanwege de grotere productie vanuit Korea.  

Belastingen en premies sociale verzekeringen namen toe met € 89k (netto tussen debet- 

en creditpositie) door met name uitleveringen van Carvers.  

Verder zijn er geen bijzondere ontwikkelingen.  

Samenvattend 

Het eerste halfjaar is minder goed verlopen dan het budget.   

Covid-19 heeft in de eerste twee kwartalen nog steeds grote invloed gehad op verkopen 

en met name de transportkosten (komt door de disbalans welke mede is ontstaan door 

Covid). De transportkosten zijn exorbitant toegenomen met 400% (in augustus zelfs 

600%) van de normale kosten.  

Mede als reactie hierop hebben we de verkoop- en pricing strategie bijgesteld waarbij er 

modellen zijn toegevoegd met meer accu capaciteit en andere standaard opties tegen 

fixed prices (zonder veel extra inkoopkosten). In Q4-2021 wordt de Carver S+ in 

personen en cargo versie uitgeleverd waarmee de marge voor Carver weer verder moet 

normaliseren. Deze voertuigen kunnen ook via RoRo transport worden vervoerd zodat we 

minder afhankelijk worden van de containerprijzen. Verder verwachten we dat 

transportkosten ook weer verder gaan normaliseren vanaf 2022.  

Nu de Carver Cargo volop leverbaar is en wij in Q3/Q4 de medium speed Carver en in  

Carver Cargo kunnen leveren verwachten wij deze positieve trend sterker voort te zetten.   

 

Leeuwarden, 12 augustus 2021 

Anton Rosier (CEO) 

René van de Graaf (CFO) 



 

Jaarrekening 2021

Carver geconsolideerd
 
  



Carver geconsolideerd

Balans per 30 juni 2021
 
     

ACTIVA

Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2.642.523  2.795.398  

 2.642.523  2.795.398
     
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 62.207  66.170  
Machines en installaties 374.907  399.959  
Inventaris 50.857  56.620  
Vervoermiddelen 180.114  99.640  

 668.085  622.389

Financiële vaste activa
latente belastingvordering 320.000  320.000  

 320.000  320.000

Voorraden en onderhanden werk
Voorraad 1.081.842  943.690  
goederen onderweg 868.676  360.500  

 1.950.518  1.304.190

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 355.149  114.894  
belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen 304  -70.478  
Overige vorderingen 689.559  1.098.204  
Overlopende activa 50.361  54.104  

 1.095.373  1.196.724

Liquide middelen
Rekening courant bank 408.458  -298.785  
kruisposten liquide middelen 7.676  0  

 416.131  -298.782

  7.092.630  5.939.919

31 dec 202030 jun 2021
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Carver geconsolideerd

Balans per 30 juni 2021
 
     

31 dec 202030 jun 2021

PASSIVA

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal 1.661.000  1.620.000  
Agio 1.499.000  940.000  
Wettelijke reserves 2.642.523  2.795.398  
Overige reserve -4.545.706   -4.702.909  
resultaat boekjaar -1.268.951   4.330  

 -12.134  656.819

Langlopende schulden
Onderhandse leningen 4.114.498  4.114.498  
Converteerbare leningen 1.500.000  0  
Financiële lease verplichtingen 41.388  19.953  
Schulden aan participanten 396.917  396.917  

 6.052.803  4.531.368

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 82.713  160.945  
Schulden aan leveranciers 596.149  335.467  
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 319.051  159.537  
Schulden ter zake van pensioenen 804  482  
Overige schulden 50.744  88.650  
Overlopende passiva 2.500  6.651  

 1.051.961  751.732

  7.092.630  5.939.919

Pagina 2



Carver geconsolideerd

Resultatenrekening over 2021
 
 

 

Omzet 1.313.373  2.585.804  
Kostprijs van de omzet -1.076.551  -682.463  
Brutomarge  236.822  1.903.341

Personeelskosten 916.246  1.433.681  
Afschrijvingen 225.775  432.615  
Huisvesting 95.343  213.064  
Exploitatiekosten 8.877  19.496  
Autokosten 29.800  30.641  
Kantoorkosten 47.948  67.354  
Verkoopkosten 162.407  127.022  
Algemene kosten 107.094  104.147  
ontwikkelingskosten 34.149  44.340  
Reis- en verblijfkosten 18.849  0  
Totaal kosten  1.646.488  2.472.360

Bedrijfsresultaat  -1.409.666  -569.019

Financiële baten & lasten -180.738  -261.354
Diverse baten en lasten 321.453  834.703

    
Resultaat voor belastingen  -1.268.951  4.330

    
    

30 jun 2021 31 dec 2020
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 juni 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 -152.875
Mutaties -152.875

Boekwaarde einde 2.642.523

 
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 0
Afschrijvingen -3.963
Mutaties -3.963

Boekwaarde einde 62.207

Machines en installaties

Aanschaffingen 528.155
Cum. afschrijving -128.196
Boekwaarde begin 399.959

(Des)investeringen 27.156
Afschrijvingen -52.208
Mutaties -25.052

Boekwaarde einde 374.907

Inventaris
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 juni 2021

Aanschaffingen 85.954
Cum. afschrijving -29.334
Boekwaarde begin 56.620

(Des)investeringen 2.537
Afschrijvingen -8.300
Mutaties -5.763

Boekwaarde einde 50.857

Vervoermiddelen

Aanschaffingen 130.366
Cum. afschrijving -30.726
Boekwaarde begin 99.640

(Des)investeringen 88.903
Afschrijvingen -8.429
Mutaties 80.474

Boekwaarde einde 180.114

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

latente belastingvordering
Latente belastingvorderingen 320.000

320.000

30 jun 2021 31 dec 2020
Voorraden en onderhanden werk

Voorraad   
voorraad Carvers 73.177 119.939
voorraad parts battery box 349.354 470.943
voorraad parts overig 634.198 339.164
voorraad overig 19.007 3.393
goederen in bewerking 6.106 10.251

1.081.842 943.690

goederen onderweg   
nog te ontvangen goederen/facturen 1.033.376 377.036
aanbetalingen DSEV -146.555 -12.639
emballage DSEV -18.145 -3.897
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 juni 2021

868.676 360.500

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 355.149 114.894

355.149 114.894

belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen   
Te vorderen BTW 304 0
afdrachten BTW 0 -70.478

304 -70.478

Overige vorderingen   
nog te factureren bedragen 416.060 729.204
nog te ontvangen NOW 226.556 369.000
werkkapitaal deposit 46.943 0

689.559 1.098.204

Overlopende activa   
Uitgestelde kosten 25.821 12.737
Overlopende activa 0 24.025
Kruisposten 515 17.342
waarborgen 24.025 0

50.361 54.104
Liquide middelen

Rekening courant bank   
Rabobank 408.458 -298.785

408.458 -298.785

kruisposten liquide middelen   
Kruisposten liquide middelen 257 0
Kruisposten CC 1 0
Kruisposten PP 7.418 0

7.676 0

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal 1.661.000 1.620.000
Agio 1.499.000 940.000
Wettelijke reserves 2.642.523 2.795.398
Overige reserve -4.545.706 -4.702.909
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 juni 2021

resultaat boekjaar -1.268.951 4.330
-12.134 656.819

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
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 juni 2021

Boekwaarde einde 1.500.000

Financiële lease verplichtingen

Peugeot financial lease

Boekwaarde begin 19.953

Aflossingen 21.435
Mutaties 21.435

Boekwaarde einde 41.388

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
30 jun 2021 31 dec 2020

Vooruitontvangen bedragen
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 juni 2021

vooruitgefactureerde bedragen 26.880 105.112
vooruitontvangen subsidie gemeente 15.833 15.833
vooruitontvangen subsidie provincie 40.000 40.000

82.713 160.945

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 596.149 335.467

596.149 335.467

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Af te dragen BTW 92.739 0
Af te dragen loonheffing 226.312 159.537

319.051 159.537

Schulden ter zake van pensioenen
premies bedrijfstakregeling 804 482

804 482

Overige schulden
Te betalen reservering vakantiegeld 7.745 45.693
Vakantiedagenverplichting 42.957 42.957
Tussenrekening Lonen 42 0

50.744 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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Budgetmanager cumulatief

Carver geconsolideerd

 

▲

▼ realisatie t/m budget t/m  

jun-21 jun-21 verschil

aantal Carvers 133 246 -113 ▼

Exploitatie

Omzet 1.313.373 2.335.837 -1.022.464 ▼

Kostprijs van de omzet -1.076.551 -1.904.190 -827.639 ▼

Brutomarge 236.822  431.647  -194.825 ▼

  

Personeelskosten 916.246 933.828 -17.582 ▼

Afschrijvingen 225.775 228.269 -2.494 ▼

Huisvesting 95.343 104.924 -9.581 ▼

Exploitatiekosten 8.877 9.336 -459 ▼

Autokosten 29.800 17.470 12.330 ▲

Kantoorkosten 47.948 35.134 12.814 ▲

Verkoopkosten 162.407 202.909 -40.502 ▼

Algemene kosten 107.094 93.120 13.974 ▲

ontwikkelingskosten 34.149 60.000 -25.851 ▼

Reis- en verblijfkosten 18.849 9.000 9.849 ▲

Totaal kosten 1.646.488  1.693.990 -47.502 ▼

  

Bedrijfsresultaat -1.409.666  -1.262.343 -147.323 ▼

Financiële baten & lasten -180.738 -155.076 25.662  

Diverse baten en lasten 321.453 0 -321.453  

 

Resultaat voor belastingen -1.268.951  -1.417.419 148.468 ▲

 

Belastingen resultaat 0 0 0  

 

Netto resultaat -1.268.951  -1.417.419 148.468 ▲

Overige KPI
 

EBIDTA -1.183.891  -1.034.074

Brutomarge in % 18,0%  18,5%

Personeelskosten in % 69,8%  40,0%

Bedrijfsresultaat in % -107,3%  -54,0%

Budgetrapportage



Forecast vs. budget
Carver geconsolideerd

aantal Carvers 1065 1200 -135

 

 forecast budget

 t/m t/m

dec-21 dec-21 verschil

Exploitatie

Omzet 11.709.366 11.785.000 -75.634

Kostprijs van de omzet -9.100.113 -7.680.000 -1.420.113

Brutomarge 2.609.253  4.105.000 -1.495.747

Totaal opbrengsten 2.609.253 4.105.000 -1.495.747

   

Personeelskosten 2.042.266 2.071.000 -28.734

Afschrijvingen 466.939 487.000 -20.061

Huisvesting 194.607 262.400 -67.793

Exploitatiekosten 23.613 20.400 3.213

Autokosten 68.700 50.000 18.700

Kantoorkosten 96.648 59.200 37.448

Verkoopkosten 548.161 575.000 -26.839

Algemene kosten 123.964 42.000 81.964

ontwikkelingskosten 104.149 78.000 26.149

Reis- en verblijfkosten 27.849 30.000 -2.151

Totaal kosten 3.696.896 3.675.000 21.896

   

Bedrijfsresultaat -1.087.643 430.000 -1.517.643

        

Financiële baten & lasten -403.286 -324.000 -79.286

Diverse baten en lasten 321.453 0 321.453

       

Resultaat voor belastingen -1.169.476 106.000 -1.275.476

   

       

Netto resultaat -1.169.476 106.000 -1.275.476

Forecast
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