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Jaarrekening 2018

Geachte heren,

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij toekomen het rapport over het boekjaar 2018 van Axxicon
International B.V., gevestigd te Son.

Wij hebben bij deze jaarrekening een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is
opgenomen op pagina 3 van dit rapport.

Voor de verdere inhoud van dit rapport verwijzen wij u op deze plaats graag naar de inhoudsopgave,
welke is opgenomen op pagina 1.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het verstrekken van
verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groet,
Govers Accountants/Adviseurs

A.G. Maessen AA
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Aan de directie van
Axxicon International B.V.
Ekkersrijt 7501
5692 HN  Son

SAMENSTELLINGSVERKLARING  VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Axxicon International B.V. te Son is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31
december 2018 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018 met de
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Axxicon International B.V.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Eindhoven, 29 mei 2019

Govers Accountants/Adviseurs

A.G. Maessen AA
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                                                                                                                                                                                                                                                               Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

                                                                                                                                                                                                                                                               Oprichting vennootschap

Bij akte, verleden d.d. 7 augustus 2008, werd opgericht bij notaris H.M. Mul (als vervanger van M.W.
van der Zanden) de besloten vennootschap Axxicon International B.V..

                                                                                                                                                                                                                                                               Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. Het nettoresultaat na
belastingen over het boekjaar 2017 bedroeg € 263.085 en is in overeenstemming met het voorstel van
het management toegevoegd aan de overige reserves.
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

                                                                                                                                                                                                                                                               Bespreking van de geconsolideerde resultaten

2018 2017 Mutatie
€ % € % € %

Netto-omzet 5.805.056 100,0 5.366.056 100,0 439.000 8,2

Inkoopwaarde van de omzet -1.772.349 -30,5 -1.620.114 -30,2 -152.235 -9,4

Brutowinst 4.032.707 69,5 3.745.942 69,8 286.765 7,7

Overige bedrijfsopbrengsten 485.645 8,4 - - 485.645 -

Brutomarge 4.518.352 77,9 3.745.942 69,8 772.410 20,6

Personeelskosten 2.563.004 44,2 2.226.227 41,5 336.777 15,1
Afschrijvingen op materiële
vaste activa 61.659 1,1 53.416 1,0 8.243 15,4

Overige bedrijfskosten 1.531.729 26,3 1.112.068 20,7 419.661 37,7

Som der bedrijfslasten 4.156.392 71,6 3.391.711 63,2 764.681 22,5

Bedrijfsresultaat 361.960 6,3 354.231 6,6 7.729 2,2

Financiële baten en lasten 6.893 0,1 -27.946 -0,5 34.839 124,7

Groepsresultaat uit bedrijfs-
uitoefening vóór
belastingen 368.853 6,4 326.285 6,1 42.568 13,0

Belastingen -70.541 -1,2 -63.200 -1,2 -7.341 -11,6

Netto groepsresultaat na
belastingen 298.312 5,2 263.085 4,9 35.227 13,4
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FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

                                                                                                                                                                                                                                                               Financiële structuur

31-12-2018 31-12-2017
€ % € %

Activa

Immateriële vaste activa 533.464 12,2 241.015 6,5
Materiële vaste activa 299.612 6,8 186.721 5,0
Financiële vaste activa - - 14.951 0,4
Voorraden en onderhanden werk 1.656.805 37,8 2.000.055 53,7
Onderhanden projecten 39.164 0,9 28.798 0,8
Vorderingen 1.492.199 34,1 1.231.183 33,1
Liquide middelen 358.262 8,2 19.635 0,5

4.379.506 100,0 3.722.358 100,0

Passiva

Groepsvermogen 2.564.111 58,5 2.265.799 60,9
Voorzieningen 212.978 4,9 25.000 0,7
Langlopende schulden 82.505 1,9 - -
Kortlopende schulden 1.519.912 34,7 1.431.559 38,4

4.379.506 100,0 3.722.358 100,0
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                                                                                                                                                                                                                                                               Analyse van de financiële positie

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 1.492.199 1.231.183
Liquide middelen 358.262 19.635

1.850.461 1.250.818

Kortlopende schulden -1.519.912 -1.431.559

Liquiditeitssaldo 330.549 -180.741

Voorraden en onderhanden werk 1.656.805 2.000.055
Onderhanden projecten 39.164 28.798

Werkkapitaal 2.026.518 1.848.112

Vastgelegd op lange termijn

Immateriële vaste activa 533.464 241.015
Materiële vaste activa 299.612 186.721
Financiële vaste activa - 14.951

833.076 442.687

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 2.859.594 2.290.799

Financiering

Groepsvermogen 2.564.111 2.265.799
Voorzieningen 212.978 25.000
Langlopende schulden 82.505 -

2.859.594 2.290.799
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FISCALE POSITIE

                                                                                                                                                                                                                                                               Fiscale eenheid

Axxicon International B.V. is met de volgende vennootschap opgenomen in de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting:
- Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 

Aan de andere vennootschap die deel uitmaakt van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
wordt vennootschapsbelasting doorberekend alsof zij zelfstandig belastingplichtig is met inachtneming
van een toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende vennootschappen.

2018
€

                                                                                                                                                                                                                                                               Berekening belastbaar bedrag

Resultaat vóór belastingen 368.853

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen Basisbedrag %

Toepassing forfaitair bedrag op basis van gezamenlijk belast-
baar loon 1.696.981 0,40 6.788

375.641
Verrekenbare verliezen

Verrekenbare verliezen (geen houdsterverliezen) -113.279

Belastbaar bedrag 262.362

                                                                                                                                                                                                                                                               Berekening vennootschapsbelasting

€
20,00% van € 200.000 40.000
25,00% van € 62.360 15.590

Te betalen vennootschapsbelasting 55.590

Schuld/vor-
dering per

01-01-2018

Vennoot-
schapsbelas-

ting last of
bate in

2018

Betaald/ont-
vangen in

2018

Schuld/vor-
dering per

31-12-2018
€ € € €

                                                                                                                                                                                                                                                               Situatie per balansdatum

2018 - 55.590 -55.430 160
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                                                                                                                                                                                                                                                               Winst-en-verliesrekening

2018
€

Mutatie latente belastingen 14.951
Belastingen uit huidig boekjaar 55.590

Totaal vennootschapsbelasting 70.541

Jaar
Compensa-

bel verlies

Reeds ge-
compenseerd
in oude jaren

Nog te com-
penseren be-
gin boekjaar

Compensatie
in jaar 2018

Nog te com-
penseren ein-

de boekjaar
€ € € € €

                                                                                                                                                                                                                                                               Verliescompensatie

2013 889.751 776.472 113.279 113.279 -
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling 533.464 241.015

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 50.619 55.074
Machines en installaties 202.223 65.169
Andere vaste bedrijfsmiddelen 46.770 66.478

299.612 186.721

Financiële vaste activa - 14.951

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk
Grond- en hulpstoffen 685.613 862.144
Onderhanden werk 30.632 34.587
Gereed product en handelsgoederen 940.560 1.103.324

1.656.805 2.000.055

Onderhanden projecten 39.164 28.798

Vorderingen
Handelsdebiteuren 1.376.353 1.028.962
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 20.545 74.910
Overige vorderingen en overlopende
activa 95.301 127.311

1.492.199 1.231.183

Liquide middelen 358.262 19.635

4.379.506 3.722.358

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

PASSIVA

Groepsvermogen
2.564.111 2.265.799

Voorzieningen

Overige voorzieningen 212.978 25.000

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 82.505 -

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 594.748 591.885
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 458.316 483.085
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 57.745 37.228
Overige schulden en overlopende passiva 409.103 319.361

1.519.912 1.431.559

4.379.506 3.722.358

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018 

2018 2017
€ € € €

Netto-omzet 5.805.056 5.366.056

Inkoopwaarde van de omzet -1.772.349 -1.620.114

Brutowinst 4.032.707 3.745.942

Overige bedrijfsopbrengsten 485.645 -

Brutomarge 4.518.352 3.745.942

Personeelskosten 2.563.004 2.226.227
Afschrijvingen op materiële vaste activa 61.659 53.416
Overige bedrijfskosten 1.531.729 1.112.068

Som der bedrijfslasten 4.156.392 3.391.711

Bedrijfsresultaat 361.960 354.231

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 6.893 -
Rentelasten en soortgelijke kosten - -27.946

Financiële baten en lasten 6.893 -27.946

Groepsresultaat uit bedrijfsuitoefening
vóór belastingen 368.853 326.285

Belastingen -70.541 -63.200

Netto groepsresultaat na belastingen 298.312 263.085

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING VAN DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Axxicon International B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Ekkersrijt 7501, 5692 HN te Son en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30244592.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Axxicon International B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
de ontwikkeling, engineering, productie en verkoop van spuitgietmatrijzen en onderdelen, alsook
spuitgietproductie.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening
vormt de leiding van Axxicon International B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.

Informatieverschaffing over consolidatie

In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Axxicon International B.V. en
deelnemingen waarin zij beslissende zeggenschap uitoefent, al dan niet middels een
meerderheidsbelang. De deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie meegerekend. De in de
consolidate begrepen vennootschappen zijn: Axxicon Moulds Eindhoven B.V., Son (100% belang).

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Financiële leases

De vennootschap heeft een financial leasecontracten; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de
voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de
balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante
waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze
verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de
rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden.
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De rentecomponent wordt conform de maandelijkse annuïteiten gedurende de looptijd van het contract
verantwoord in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Operationele leases

De vennootschap heeft leasecontracten waarbij een deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.

De vennootschap maakt geen gebruik van financiële derivaten.

Grondslagen

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardegingsprijs onder aftrek
van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval
als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Onderzoekskosten worden verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor
ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het
waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten betrouwbaar
kunnen worden vastgesteld. 

Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd
ter hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt
aan zodra de commerciële productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief welke jaarlijks opnieuw zal worden beoordeeld.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruiksname.

Financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en
verliezen kunnen worden gecompenseerd.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Axxicon International B.V. beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is
sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde
is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-
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waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder
gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die
er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de
gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting
gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de
kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor
het actief zou zijn verantwoord. 

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige
staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan
de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.

De voorziening voor incourante voorraad wordt individueel bepaald per artikel. Indien een artikel als
incourant wordt aangemerkt wordt deze voorraad 100% voorzien. Artikelen die niet als incourant zijn
aangemerkt worden 0% voorzien.  

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan
worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project
betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en
toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden
toegerekend.

De opgenomen winst wordt bepaald naar rato van de voortgang van het project. De voortgang wordt
bepaald op basis van de tot balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale
projectkosten. 

Wanneer de rato van de voortgang van een project geen juist en/of volledig beeld geeft naar aanleiding
van de gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten wordt de rato van
voortgang bepaald op basis van inspectie van het uitgevoerde deel van het project.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
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onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen en diensten worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en
risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. De kostprijs
van deze goederen is toegerekend aan dezelfde periode. 

Onderhanden projecten
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden
de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-
verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-
methode, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte
projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op
betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden er geen resultaten toegerekend.De netto omzet
betreffen de in het boekjaar gefactureerde termijnen. De projectkosten worden geactiveerd onder de
onderhanden projecten en komen via de mutatie onderhanden projecten in de winst- en verliesrekening.
Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats
volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per
balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.
Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van
meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden
gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project
betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en
toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever
kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan
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worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt
verwerkt in de kosten. De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden
projecten.

Lonen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenlasten

Axxicon International B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingen-aan-de-
pensioenuitvoerder-benadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Materiële en immateriële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen interest.

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de geconsolideerde
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

De vennootschap vormt samen met Axxicon Moulds Eindhoven B.V een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt zoveel mogelijk aan de afzonderlijke
groepsmaatschappijen toegerekend alsof deze zelfstandig belastingplichtig zijn.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van
ontwikkeling

€

Boekwaarde per 1 januari 2018 241.015
Geactiveerde kosten
ontwikkeling 292.449

Boekwaarde per
31 december 2018 533.464

Materiële vaste activa

Bedrijfsge-
bouwen en -

terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde 1.018.334 2.441.824 1.118.686 4.578.844
Cumulatieve afschrijvingen -963.260 -2.376.655 -1.052.208 -4.392.123

Boekwaarde per 1 januari 2018 55.074 65.169 66.478 186.721

Mutaties 

Investeringen 6.231 164.761 3.558 174.550
Afschrijvingen -10.686 -27.707 -23.266 -61.659

Saldo mutaties -4.455 137.054 -19.708 112.891

Stand per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde 1.024.565 2.606.585 1.122.245 4.753.395
Cumulatieve afschrijvingen -973.946 -2.404.362 -1.075.475 -4.453.783

Boekwaarde per
31 december 2018 50.619 202.223 46.770 299.612
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31-12-2018 31-12-2017
€ €

Financiële vaste activa

Latente belastingvordering - 14.951

De latente belastingvordering is opgenomen voor de verrekenbare fiscale verliezen van de fiscale
eenheid van Axxicon International B.V. voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale
winsten zullen zijn waarmee de verliezen gecompenseerd kunnen worden. De latente belastingvordering
is opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met een belastingtarief van 20%.   

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen 1.174.666 1.184.988
Grond- en hulpstoffen voorziening incourant -489.053 -322.844

685.613 862.144

Onderhanden werk

Onderhanden werk 30.632 34.587

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product 2.323.531 2.456.639
Gereed product voorziening incourant -1.382.971 -1.353.315

940.560 1.103.324

Onderhanden projecten

Integrale kostprijs inclusief gerealiseerd (tussentijds) resultaat verminderd
met getroffen voorzieningen 237.806 88.508
Af: gefactureerde termijnen -198.642 -59.710

39.164 28.798

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 1.376.353 1.028.962

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 20.545 74.910
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31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen 63.855 78.484
Nog te ontvangen creditnota's 19.183 -
Nog te ontvangen subsidies R&D 5.615 46.715
Overige vorderingen en en overlopende activa 6.648 2.112

95.301 127.311

Liquide middelen

Kas 381 1.808
ING 345.419 5.523
Rabobank 4.484 12.304
Trade Obligo (geblokkeerde rekening) 7.978 -

358.262 19.635

Groepsvermogen

Voor een toelichting op het het eigen vermogen wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening.

Voorzieningen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 187.978 -
Garantievoorziening 25.000 25.000

212.978 25.000

Langlopende schulden

Stand per 31
december

2018

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar
€ € €

Totaal 102.320 19.815 82.505

Resterende looptijd > 5 jaar

€ -

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Leaseverplichtingen 82.505 -
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Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Rekening courant krediet Rabobank 574.933 591.885
Aflossingsverplichtingen lease 19.815 -

594.748 591.885

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 458.316 483.085

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 56.785 36.478
Vennootschapsbelasting 160 -
Premies sociale verzekeringen 800 750

57.745 37.228

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en vakantiedagen 122.279 114.095
Nog te betalen provisie 108.418 50.390
Terug te betalen bedragen 54.096 -
Nog te betalen kosten 83.960 108.311
Vooruitgefactureerde bedragen 20.947 -
Nog te ontvangen facturen 19.403 17.787
Vooruitontvangen van debiteuren - 28.774
Overige overlopende passiva - 4

409.103 319.361
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De vennootschap is met betrekking tot het bedrijfspand een huurovereenkomst aangegaan voor de duur
van 15 jaar (2018 tot en met 2033) met een aanvangshuurprijs van € 200.000 op jaarbasis. 

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. en Axxicon International B.V. vormen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting en omzetbelasting. In een fiscale eenheid is elke vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschulden. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

Vanaf 2 juni 2014 hebben Axxicon International B.V. en Axxicon Moulds Eindhoven B.V. een
kredietfaciliteit bij de Rabobank. De kredietfaciliteit bedraagt per 31 december 2017 € 700.000.

Voor de aangeboden kredietfaciliteit gelden tevens onderstaande afspraken: 
- nakoming van de negative pledge en de pari passu
- nakoming van een non-dividendverklaring 

De verstrekte zekerheden bestaan uit :
- pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden;
- pandrecht op alle huidige en toekomstige transportmiddelen, machines, inventaris en overige roerende
zaken;
- pandrecht op rechten/vorderingen op derden met alle daaraan verbonden rechten en zekerheden.

Daarnaast zijn de volgende bankgaranties verstrekt:
- Bankgarantie i.v.m. huurcontract € 60.500

Informatieverschaffing over operationele leases

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. is meerjarige operational leaseverplichtingen aangegaan. De totale
leaseverplichting bedraagt per 31 december 2018 € 559.595. De jaarverplichting voor 2019 bedraagt
€ 156.477. Er zijn geen leaseverplichtingen met een looptijd van langer dan 5 jaar.

De vennootschap krijgt verder kosten doorbelast voor gebruik van activa, waarvan de jaarverplichting
€ 20.627 bedraagt. De huur heeft een opzegtermijn van 3 maanden.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2018 ad € 298.312 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, maar vooruitlopend hierop
is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2018 van de vennootschap.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

2018 2017
€ €

Netto-omzet

Omzet 5.805.056 5.366.056

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 1.772.349 1.620.114

Overige bedrijfsopbrengsten

Boekresultaat op in het boekjaar gelichte koopopties 485.645 -

Personeelskosten

Lonen en salarissen 1.925.506 1.702.647
Sociale lasten en pensioenlasten 436.587 389.036
Overige personeelskosten 200.911 134.544

2.563.004 2.226.227

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen 2.199.813 2.007.272
Overige personeelskosten 1.024 1.438
Subsidie op lonen en salarissen -32.934 -18.544
Uitzendkrachten 47.844 51.266

2.215.747 2.041.432
Geactiveerde loonkosten ontwikkeling -290.241 -338.785

1.925.506 1.702.647

Gemiddeld aantal werknemers

2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 43,00
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 39,00

2018 2017
€ €

Overige personeelskosten

Reiskosten 77.562 63.577
Studie- en opleidingskosten 53.971 23.495
Wervingskosten 23.462 1.039
Kantinekosten 16.058 18.557
Bedrijfskleding 3.016 3.685
Overige personeelskosten 26.842 24.191

200.911 134.544
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2018 2017
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 10.686 13.347
Afschrijvingskosten machines 27.707 13.142
Andere vaste bedrijfsmiddelen 23.266 26.927

61.659 53.416

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 621.675 398.447
Exploitatie- en machinekosten 238.624 273.459
Verkoopkosten 182.223 96.706
Kantoorkosten 164.896 156.767
Algemene kosten 179.975 112.763
Research & developmentkosten 144.336 73.926

1.531.729 1.112.068

Huisvestingskosten

Huur 204.762 211.460
Dotatie voorziening groot onderhoud 187.978 -
Gas, water en elektra 97.376 102.706
Correctie huur voorgaande jaren 52.821 -
Onderhoud gebouwen en installaties 50.117 49.740
Schoonmaakkosten 20.434 21.885
Onderhoud terreinen 4.326 6.668
Onroerende zaakbelasting 3.861 5.647
Overige huisvestingskosten - 341

621.675 398.447

Exploitatie- en machinekosten

Huur machines 78.039 87.367
Gereedschapskosten 73.747 47.955
Reparatie en onderhoud machines 45.850 52.313
Verbruiksmaterialen 36.267 77.388
Verpakkingsmaterialen 4.721 8.436

238.624 273.459

Verkoopkosten

Autokosten 85.392 85.283
Reis- en verblijfkosten 47.628 41.173
Beurskosten 28.995 16.435
Afboeking oninbare debiteuren 12.715 -15.203
Kosten website en overige verkoopkosten 4.761 2.406
Representatiekosten 1.961 2.695
Advertentiekosten 771 1.417
Mutatie garantievoorziening - -37.500

182.223 96.706
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2018 2017
€ €

Kantoorkosten

Kosten automatisering en beheer ICT 130.211 123.337
Telefoon- en internetkosten 28.190 26.077
Kantoorbenodigdheden 4.918 6.105
Porti 1.577 1.248

164.896 156.767

Algemene kosten

Assurantiepremie 87.089 85.382
Juridische en advieskosten 69.253 17.159
Bankkosten 10.205 8.756
Accountantskosten 5.865 4.769
Kosten loonadministratie 4.407 3.048
Overige algemene kosten 3.156 -6.351

179.975 112.763

Research & developmentkosten

Kosten onderzoek en ontwikkeling 144.336 73.926

Financiële baten en lasten

Ontvangen bankrente

Compensatie rentederivaten 6.333 -

Overige rentebaten

Overige rentebaten 440 -
Betalingskorting fiscus 120 -

560 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten - 27.946
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3.957.987 3.620.557
Latente belastingvordering - 14.951

3.957.987 3.635.508

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 13.265 13.802

Liquide middelen
Rabobank 1.352 77

3.972.604 3.649.387

Samenstellingsverklaring afgegeven 28
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31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 18.000 18.000
Agioreserve 269.000 269.000
Wettelijke en statutaire reserves 2.277.111 241.015
Overige reserve - 1.474.699
Resultaat boekjaar - 263.085

2.564.111 2.265.799

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 799 -
Rekening-courant Axxicon Moulds
Eindhoven B.V. 1.407.512 1.383.588
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 160 -
Overige schulden en overlopende passiva 22 -

1.408.493 1.383.588

3.972.604 3.649.387

Samenstellingsverklaring afgegeven 29
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ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018 

2018 2017
€ € € €

Overige bedrijfskosten 3.163 -2.577

Bedrijfsresultaat -3.163 2.577

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 6.453 1
Rentelasten en soortgelijke kosten -35.513 -42.324

Financiële baten en lasten -29.060 -42.323

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór
belastingen -32.223 -39.746

Belastingen -6.895 7.949

-39.118 -31.797

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen 337.430 294.882

Netto resultaat na belastingen 298.312 263.085

Samenstellingsverklaring afgegeven 30
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING VAN DE ENKELVOUDIGE JAAR-
REKENING

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Grondslagen

Financiële vaste activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Axxicon International B.V.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.
Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming,
wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het
overige onder de voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming
geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze
deelnemingen.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Axxicon International B.V. geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Vaste activa

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 3.957.987 3.620.557

2018 2017
€ €

Deelneming Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 

Boekwaarde per 1 januari 3.620.557 3.325.675
Resultaat 337.430 294.882

Boekwaarde per 31 december 3.957.987 3.620.557

Vlottende activa

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 13.265 13.802
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Eigen vermogen

Geplaatst
kapitaal

Agioreserve Wettelijke en
statutaire
reserves

Overige
reserve

Resultaat
boekjaar

€ € € € €

Stand per 1 januari 2018 18.000 269.000 241.015 1.474.699 263.085
Mutatie uit resultaatverdeling - - - - -263.085
Resultaat boekjaar - - - - 298.312
Resultaatverdeling - - - - -298.312
Uit resultaatverdeling - - - 561.397 -
Mutatie wettelijke reserve - - 2.036.096 -2.036.096 -

Stand per 31 december 2018 18.000 269.000 2.277.111 - -

Totaal

€

Stand per 1 januari 2018 2.265.799
Mutatie uit resultaatverdeling -263.085
Resultaat boekjaar 298.312
Resultaatverdeling -298.312
Uit resultaatverdeling 561.397
Mutatie wettelijke reserve -

Stand per 31 december 2018 2.564.111

Het ingehouden deel van de jaarwinst binnen het eigen vermogen

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 298.312.

Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bestaat uit 18.000 gewone aandelen van nominaal elk € 1.

Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 799 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 160 -
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. en Axxicon International B.V. vormen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting en omzetbelasting. In een fiscale eenheid is elke vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschulden. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

Vanaf 2 juni 2014 hebben Axxicon International B.V. en Axxicon Moulds Eindhoven B.V. een
kredietfaciliteit bij de Rabobank. De kredietfaciliteit bedraagt per 31 december 2017 € 750.000.

Voor de aangeboden kredietfaciliteit gelden tevens onderstaande afspraken: 
- nakoming van de negative pledge en de pari passu
- nakoming van een non-dividendverklaring 

De verstrekte zekerheden bestaan uit :
- pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden;
- pandrecht op alle huidige en toekomstige transportmiddelen, machines, inventaris en overige roerende
zaken;
- pandrecht op rechten/vorderingen op derden met alle daaraan verbonden rechten en zekerheden.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2018 ad € 298.312 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, maar vooruitlopend hierop
is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2018 van de vennootschap.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING
Gemiddeld aantal werknemers

2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

2018 2017
€ €

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten 511 608
Algemene kosten 2.652 -3.185

3.163 -2.577

Ontvangen bankrente

Compensatie rentederivaten 6.333 -

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 35.513 42.324

Belastingen

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 337.430 294.882

Son, 29 mei 2019

Axxicon International B.V.

A.F.J. Evers
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