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Inleiding 

 

Voor Carver is 2022 een uitdagend jaar geweest. De omzet groeide aanzienlijk, maar de 

marges kwamen door de hoge transportkosten en gestegen materiaalkosten, aanzienlijk 

onder druk te staan.  

De focus heeft het afgelopen jaar nadrukkelijk gelegen op het verbeteren van het 

product, zowel op de kwaliteit als ook op het comfort. Deze verbeteringen waren 

ingegeven door de uitgebreide klantonderzoeken, waarin de wensen van de gebruikers 

konden worden gebruikt om de producten beter te kunnen laten aansluiten op de 

verwachtingen van de klant.  

Door het in gevoerde kwaliteitssysteem, kon de kwaliteit door zeer gerichte aanpak sterk 

worden verbeterd, om hiermee de garantiekosten terug te brengen. Iets dat de 

klanttevredenheid sterk heeft verhoogd. 

Door de ervaringen te gebruiken die in Nederland zijn opgedaan, staat met de 

verbeteringen nu de weg open voor de internationale uitrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Interne geconsolideerde jaarcijfers 

 

Toelichting op de interne geconsolideerde jaarcijfers  

De afgelopen 12 maanden is de marge onder zware druk komen te staan door de enorm 

opgelopen transportkosten. Eerder rapporteerden wij al dat de transportkosten opliepen 

en druk op de marge legde. De marge is, ondanks de groei in omzet, in 2022 sterk 

gedaald. In de toelichting op de jaarcijfers die binnenkort volgen gaan we hier 

uitgebreider op in.  

 

Eventuele relevante wijzigingen binnen de onderneming 

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de directie. In 2022 is de participatie van 

BNR Capital verder afgerond (investeringsmaatschappij van de heer Richard Meester).  

 

Vooruitblik op de komende periode 

Voor de komende periode zal de nadruk liggen op twee speerpunten, te weten 

terugbrengen van de kostprijs enerzijds en uitbouwen van het internationale sales-

netwerk anderzijds. 



 
Voor beide speerpunten is inmiddels een plan van aanpak opgesteld en is de uitvoering 

hiervan in volle gang. Een van de eerste uitkomsten is dat de uitbreiding naar België een 

feit is, door aansluiting van een grote dealergroep. 

Wij hopen binnenkort ook goed nieuws naar buiten te kunnen brengen over een 

distributeur en een bijbehorende grote order uit Zuid-Europa. 

Met betrekking tot de kostprijs zijn nieuwe onderhandelingen gestart met bestaande 

leveranciers, maar wordt voor een aantal componenten ook gezocht naar alternatieve 

leveranciers. Tevens wordt de assemblagetijd teruggebracht door een aantal 

verbeteringen in het ontwerp. Dit zal ook leiden tot een lagere kostprijs. 

Inmiddels zijn de transportprijzen weer gedaald tot het niveau van begin 2021. Dit zal de 

marge aanzienlijk verbeteren 

Wij verwachten de jaarrekening met circa 1 a 1 ½ maand (na de AvA) te kunnen 

presenteren en zullen hier uitgebreid op in gaan. De accountant heeft deze inmiddels 

afgerond. 
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