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3                RESULTAAT

3.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2019 bedraagt negatief € 303.044 tegenover € 348.813 over 2018. De
resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2019

% €

2018

%

Verschil

€

Netto-omzet 5.306.423 100,0 5.805.056 100,0 -498.633
Kostprijs van de omzet 1.571.419 29,6 1.772.349 30,5 -200.930

Bruto-omzetresultaat 3.735.004 70,4 4.032.707 69,5 -297.703

Overige bedrijfsopbrengsten - - 485.645 8,4 -485.645
Kosten

Personeelskosten 2.627.434 49,5 2.563.004 44,2 64.430
Afschrijvingen 145.647 2,7 72.889 1,3 72.758
Overige bedrijfskosten 1.158.684 21,8 1.501.514 25,9 -342.830

 3.931.765 74,1 4.137.407 71,3 -205.642

Bedrijfsresultaat -196.761 -3,7 380.945 6,6 -577.706

Financiële baten en lasten -161.873 -3,1 31.514 0,5 -193.387

Resultaat voor belastingen -358.634 -6,8 412.459 7,1 -771.093

Belastingen 55.590 1,1 -63.646 -1,1 119.236

Resultaat na belastingen -303.044 -5,7 348.813 6,0 -651.857

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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4                FISCALE POSITIE

4.1                Fiscale eenheid

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

Axxicon International B.V.

Aangezien de vennootschap deel uitmaakt van een fiscale eenheid met Axxicon International B.V. is zij
niet zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt
berekend alsof de vennootschap zelfstandig belastingplichtig zou zijn en worden balansposities direct
in de balans van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. opgenomen.

4.2                Berekening belastbaar bedrag 2019

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

€ €

Resultaat voor belastingen -358.634

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten 7.290
Foutherstel -11.383

-4.093

Belastbaar bedrag 2019 -362.727

Het verlies van 2019 is voor € 262.362 gecompenseerd met (nog niet verrekende) belastbare winsten
uit 2018. Voor het resterende verlies is geen actieve latentie opgenomen. 

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa ( 1)

Kosten van ontwikkeling 810.029 533.464

Materiële vaste activa ( 2)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 128.783 50.619
Machines en installaties 1.082.477 303.292
Inventaris 70.829 46.770

1.282.089 400.681

Vlottende activa

Voorraden ( 3) 1.601.918 1.656.805

Onderhanden projecten ( 4) - 39.164

Vorderingen ( 5)

Handelsdebiteuren 1.185.220 1.376.353
Vorderingen op groepsmaatschappijen 27.358 1.407.512
Vennootschapsbelasting 55.590 -
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 198.775 7.280
Overige vorderingen en overlopende
activa 94.682 95.293

1.561.625 2.886.438

Liquide middelen ( 6) 2.031.452 356.910

 7.287.113 5.873.462

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen ( 7)

Geplaatst kapitaal 20.000 20.000
Wettelijke reserves 810.029 533.464
Overige reserves 1.428.785 3.415.906

2.258.814 3.969.370

Voorzieningen ( 8) 25.000 212.978

Langlopende schulden ( 9) 3.934.451 150.739

Kortlopende schulden ( 10)

Schulden aan kredietinstellingen - 574.933
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 104.074 41.268
Onderhanden projecten 15.112 -
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 522.575 457.513
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 52.235 57.585
Overlopende passiva 374.852 409.076

1.068.848 1.540.375

 7.287.113 5.873.462
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€ €

2018

€ €

Netto-omzet ( 11,12) 5.306.423 5.805.056
Kostprijs van de omzet 1.571.419 1.772.349

Bruto-omzetresultaat 3.735.004 4.032.707
Overige bedrijfsopbrengsten ( 13) - 485.645

Kosten

Personeelskosten ( 14) 2.627.434 2.563.004
Afschrijvingen ( 15) 145.647 72.889
Huisvestingskosten ( 16) 247.425 621.674
Exploitatiekosten ( 17) 218.212 211.572
Kantoorkosten ( 18) 168.248 164.385
Autokosten ( 19) 95.207 85.392
Verkoopkosten ( 20) 81.424 96.831
Algemene kosten ( 21) 172.911 177.324
Research & developmentkosten ( 22) 175.257 144.336

3.931.765 4.137.407

Bedrijfsresultaat -196.761 380.945

Financiële baten en lasten ( 23) -161.873 31.514

Resultaat voor belastingen -358.634 412.459
Belastingen ( 24) 55.590 -63.646

Resultaat na belastingen -303.044 348.813

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 17081660),
statutair gevestigd te Eindhoven bestaan voornamelijk uit: de ontwikkeling, engineering, productie en
verkoop van spuitgietmatrijzen en onderdelen, alsook spuitgietproductie.

Vestigingsadres

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 17081660) is feitelijk gevestigd op
Ekkersrijt 7501  te Son en Breugel, maar is statutair gevestigd te Eindhoven.

Consolidatie

Axxicon International B.V. te 's-Hertogenbosch staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen
waartoe Axxicon Moulds Eindhoven B.V. behoort.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De 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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Deze cijfers zijn waar nodig geherrubriceerd om een adequate vergelijking te kunnen maken.
Afwijkingen ten opzichte van de definitieve jaarrekening 2018 zijn bij de betreffende toelichtingen
(indien van toepassing) op de post nader toegelicht.

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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Continuïteitsveronderstelling I

Ook Axxicon Moulds Eindhoven B.V. is vanaf maart 2020 geconfronteerd met de gevolgen van de
Corona crisis. Ook voor Axxicon Moulds Eindhoven is een onzekerheid ontstaan omtrent de duurzame
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Als gevolg van de genomen overheidsmaatregelen in Nederland
om het virus te bestrijden (maar ook daarbuiten) zal de order intake en omzet naar verwachting in het
2e en 3e kwartaal van 2020 lager uitvallen dan aanvankelijk voor 2020 was begroot. De medewerkers
werken indien mogelijk zo veel mogelijk vanuit huis. Voor de medewerkers in de productie geldt dat
thuiswerken uiteraard niet mogelijk is. Er zijn bij Axxicon geen gevallen van Corona infectie
waargenomen. Ten tijde van het uitbrengen van dit rapport wordt een omzetdaling voor geheel 2020
verwacht van 21% van de begrote omzet. Deze omzetdaling is door de directie gezien de situatie zo
goed mogelijk ingeschat maar blijft onzeker en is gezien de huidige onzekerheid niet volledig in te
schatten. Vooralsnog ligt de daadwerkelijke orderintake lager, maar is deze daling nog niet substantieel
te noemen. De EBITDA YTD 2020 ligt in lijn met die over dezelfde periode in 2019. Ondanks de
verwachte omzetdaling ligt het verwachte resultaat voor 2020 op lijn met het begrote resultaat van
2020. Dit komt met name door dat de invulling van vacatures enkele maanden is uitgesteld en er
kritisch naar de bedrijfskosten is gekeken. Ondanks dalende omzet en een bijstelling van de prognose is
de verwachting dat voldoende middelen binnen de onderneming aanwezig zijn om deze periode door te
komen. 

In 2019 heeft Axxicon Moulds Eindhoven B.V. een financiering aangetrokken van € 3.500.000. Deze
financiering was initieel bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de MFL markt. Door de Corona
crisis zullen deze middelen nu ook gedeeltelijk op een andere wijze worden ingezet om een duurzame
voortzetting van de onderneming te garanderen. Deze bedragen zijn niet geoormerkt en mogen voor
diverse doelen worden ingezet. Naast de aanwezige financiering en (per 31 december 2019) positieve
werkkapitaal heeft Axxicon Moulds Eindhoven B.V. ook gebruik gemaakt van diverse
overheidsregelingen om de Corona crisis gevolgen te beperken. Zo heeft Axxicon Moulds Eindhoven
B.V. een aanvraag ingediend voor de Noodverordening Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW). Deze
aanvraag is inmiddels toegekend waarbij een bedrag van € 99.000 per maand aan voorschot wordt
uitgekeerd (80%) voor het 2e kwartaal.. Hierbij is in de aanvraag voor het 2e kwartaal rekening
gehouden met een omzetdaling ten opzichte van de referentie periode in 2019 van 74%. De
onderneming zal ook gebruik maken van het tweede steunpakket (NOW II), waarbij de verwachte
omzetdaling wel (veel) lager zal zijn. 

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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Continuïteitsveronderstelling II

Naast deze NOW regeling heeft de Rabobank de terugbetalingsverplichting van de lening opgeschort tot
en met juli 2020 (€ 6.250 per maand). Ook heeft Axxicon Moulds Eindhoven B.V. gebruik gemaakt van
de uitstelregelingen voor loonbelasting. Om aanvullende liquiditeiten te kunnen genereren is Axxicon
Moulds Eindhoven B.V. voornemens om in 2020 een van haar machines te herfinancieren. Hierbij is een
sale en lease back constructie voor opgesteld wat zal leiden tot aanvullende liquiditeiten. 
 
Door de genomen maatregelen en inschattingen qua liquiditeitsontwikkeling is de directie van mening
dat een duurzame voortgang van de bedrijfsactiviteiten mogelijk is waardoor de jaarrekening 2019 op
deze basis is opgemaakt.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de 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 betreffende jaarrekeningposten.

Foutherstel

In 2018 is Axxicon Moulds Eindhoven B.V. een leaseverplichting aangegaan voor een machine welke
verantwoord is als operational leaseverplichting. Na herbeoordeling van de overeenkomst is gebleken
dat deze rubricering niet juist was en gerubriceerd had moeten worden als financial lease. In de
jaarrekening 2019 is daarom foutherstel toegepast. De machine is geactiveerd op de balans en
daarnaast als een financial leaseverplichting als schuld opgenomen. 
De afschrijvingen ad € 11.229,90 over de machine in 2018 zijn gecorrigeerd in de balans en de winst-
en verliesrekening. De huur/leasekosten ad € 27.051 in 2018 zijn gecorrigeerd naar de rentelasten 
(€ 4.439) en de aflossingen over 2018 (€ 22.612). Ultimo 2018 heeft dit een positief effect van € 11.382
op de winst- en verliesrekening.

Leasing

Financiële leasing

De vennootschap leaset een deel van het machinepark; 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.

De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-
verliesrekening.

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot 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.

Omrekening van vreemde valuta's

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.

 

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als
de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort)
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als
het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als het
waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) 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. Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-
en-verliesrekening.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden.

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.

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
- 13 -

___________________________________________________________________________________________________________



Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten
en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op
balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum
gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie van het
uitgevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

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

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van
de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-
verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. te Eindhoven
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit
het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte
kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

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

Pensioenen

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

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

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en
-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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4         TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Kosten van
ontwikkeling

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Verkrijgingsprijs 533.464
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -

533.464

Mutaties 
Investeringen 317.409
Afschrijvingen -40.844

276.565

Boekwaarde per 31 december 2019
Verkrijgingsprijs 850.873
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -40.844

810.029

Afschrijvingspercentages
%

Kosten van ontwikkeling  14
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2. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen en

-terreinen

€

Machines en
installaties

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 1.024.565 2.718.884 1.122.246 4.865.695
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -973.946 -2.415.592 -1.075.475 -4.465.013

50.619 303.292 46.771 400.682

Mutaties 
Investeringen 94.802 847.614 43.794 986.210
Afschrijvingen -16.638 -68.429 -19.736 -104.803

78.164 779.185 24.058 881.407

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 1.119.367 3.566.498 1.166.040 5.851.905
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -990.584 -2.484.021 -1.095.211 -4.569.816

Boekwaarde per 31 december 2019 128.783 1.082.477 70.829 1.282.089

Er is foutherstel toegepast binnen de materiële vaste activa over 2018. Als gevolg hiervan is de
aanschaffingswaarde van machines en installaties per 1 januari 2019 verhoogd met € 112.299 en de
cumulatieve afschrijvingen van de machines en installaties per 1 januari 2019 verhoogd met € 11.229.

Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  10%-20%
Machines en installaties  10%-20%
Inventaris  10%-20%

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

3. Voorraden

Grond- en hulpstoffen 695.380 685.613
Onderhanden werk 13.029 30.632
Gereed product en handelsgoederen 893.509 940.560

1.601.918 1.656.805
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De voorziening voor "Grond - en hulpstoffen" en "Gereed product en handelsgoederen" heeft met name
betrekking op een specifiek deel van de voorraad. De directie heeft de omvang van de voorziening en de
mate van courantheid beoordeeld aan de hand van marktkennis en mogelijke verwachte verkopen van
deze producten. Deze aanpak is consistent aan voorgaande jaren. 

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen 1.121.756 1.174.666
Voorziening grond- en hulpstoffen -426.376 -489.053

695.380 685.613

Onderhanden werk

Onderhanden werk 13.029 30.632

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product 1.950.632 2.323.531
Voorziening gereed product en handelsgoederen -1.057.123 -1.382.971

893.509 940.560

4. Onderhanden projecten

Onderhanden projecten - 39.164

Onderhanden projecten

Projecten met per saldo een debetstand

Gerealiseerde projectkosten - 237.806
Reeds gedeclareerde termijnen - -198.642

- 39.164

5. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 1.185.220 1.376.353
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant Axxicon International B.V. 27.358 1.407.512

Over de vorderingen wordt 3% rente berekend. Partijen zijn te allen tijde gerechtigd de genoten
kredietfaciliteit geheel of gedeeltelijk af te lossen. Beiden partijen hebben te alle tijden het recht om
zekerheden te stellen.

Rekening-courant Axxicon International B.V.

2019

€

2018

€

Stand per 1 januari 1.407.512 1.383.588
Mutaties -14.894 -11.589
Dividenduitkering -1.407.512 -
Rente 42.252 35.513

Stand per 31 december 27.358 1.407.512

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 198.775 7.280

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 94.682 95.293

Overlopende activa

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen - 30.522
Verzekeringen 6.433 3.159
Exploitatie- en machinekosten 15.449 -
Te ontvangen creditfacturen - 19.183
Automatiseringskosten 19.964 3.481
Subsidies 14.400 5.615
Huisvestigingskosten 37.036 33.333
Verkoopkosten 1.400 -

94.682 95.293
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

6. Liquide middelen

Rabobank 1.593.090 3.132
ING Bank N.V. 430.338 345.419
Trade Obligo (geblokkeerde rekening) 7.978 7.978
Kas 46 381

2.031.452 356.910

Een bedrag ad € € 7.978 staat niet ter vrije beschikking.
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PASSIVA

7. Eigen vermogen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 40.000 gewone aandelen nominaal
€ 0,50 20.000 20.000

 

Wettelijke reserves

Reserve voor kosten van ontwikkeling 810.029 533.464

2019

€

2018

€

Reserve voor kosten van ontwikkeling

Stand per 1 januari 533.464 241.015
Mutatie overige reserves 276.565 292.449

Stand per 31 december 810.029 533.464

Overige reserves

Stand per 1 januari 3.415.906 3.064.660
Resultaatbestemming boekjaar -303.044 348.813
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar - 294.882
Mutatie wettelijke reserves -276.565 -292.449
Dividenduitkering -1.407.512 -

Stand per 31 december 1.428.785 3.415.906

Er is foutherstel toegepast binnen de materiële vaste activa en de financieringen over 2018 door het
niet juist classificeren van een lease object. Als gevolg hiervan zijn ook de vergelijkende cijfers 2018
aangepast. De positieve impact op het resultaat over 2018 bedraagt € 11.382.

Het in 2019 uitgekeerde dividend is verrekend met de rekening courant positie met Axxicon
International B.V. en heeft derhalve geen kasstroom effect. 
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

8. Voorzieningen

Overige voorzieningen 25.000 212.978

Overige voorzieningen

Garantieverplichtingen 25.000 25.000
Groot onderhoud gebouwen - 187.978

25.000 212.978

2019

€

2018

€

Garantieverplichtingen

Stand per 1 januari 25.000 25.000
Mutatie - -

Stand per 31 december 25.000 25.000

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 187.978 -
Dotatie - 187.978
Onttrekking -187.978 -

Stand per 31 december - 187.978

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

9. Langlopende schulden

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen 3.500.000 -
Schulden aan kredietinstellingen 434.451 150.739

3.934.451 150.739

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen

Obligatielening NPEX B.V. 3.500.000 -
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2019

€

2018

€

Obligatielening NPEX B.V.

Stand per 1 januari - -
Opgenomen gelden 3.500.000 -

Langlopend deel per 31 december 3.500.000 -

Deze lening ad € 3.500.000 is verstrekt ter financiering van de liquiditeitsbehoefte. Aflossing vindt
plaats over 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 7,50%. 
Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan
vijf jaar.

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan kredietinstellingen

Lening Rabobank 240.000 -
Leaseverplichting I 61.594 82.505
Leaseverplichting II 87.040 -
Leaseverplichting III 45.817 68.234

434.451 150.739

Leningen o/g

Lening Rabobank 240.000 -

2019

€

2018

€

Lening Rabobank

Stand per 1 januari - -
Opgenomen gelden 300.000 -
Aflossing -30.000 -

Stand per 31 december 270.000 -
Aflossingsverplichting komend boekjaar -30.000 -

Langlopend deel per 31 december 240.000 -

Deze lening ad € 300.000 is verstrekt ter financiering van cashflowpositie. Aflossing vindt plaats over
een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,30% vast tot en met einde looptijd. De
maandelijkse aflossing bedraagt € 5.000. In 2020 is er 6 maanden uitstel ontvangen voor de aflossing
van de lening. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 55.
Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan
vijf jaar.
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Financieringen

Leaseverplichting I 61.594 82.505
Leaseverplichting II 87.040 -
Leaseverplichting III 45.817 68.234

194.451 150.739

Er is foutherstel toegepast binnen de financieringen over 2018. Als gevolg hiervan is in de vergelijkende
cijfers 2018 leaseverplichting III opgenomen met opgenomen gelden ad € 112.299 en aflossing ad
€ 22.612.

2019

€

2018

€

Leaseverplichting I

Stand per 1 januari 102.320 -
Opgenomen gelden - 109.180
Aflossing -19.815 -6.860

Stand per 31 december 82.505 102.320
Aflossingsverplichting komend boekjaar -20.911 -19.815

Langlopend deel per 31 december 61.594 82.505

Deze financiering ad € 109.180 is verstrekt ter financiering van een machine. Aflossing vindt plaats
over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,395%. De maandelijkse aflossing bedraagt
€ 2.071. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 44.
Van het restant van de financiering per 31 december 2019 heeft een bedrag van € - een looptijd langer
dan vijf jaar.

Leaseverplichting II

Stand per 1 januari - -
Opgenomen gelden 127.815 -
Aflossing -10.029 -

Stand per 31 december 117.786 -
Aflossingsverplichting komend boekjaar -30.746 -

Langlopend deel per 31 december 87.040 -

Deze financiering ad € 127.815 is verstrekt ter financiering van een installatie. Aflossing vindt plaats
over een periode van 4 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,181%. Het maandelijkse termijnbedrag
bedraagt € 2.836. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 44.
Van het restant van de financiering per 31 december 2019 heeft een bedrag van € - een looptijd langer
dan vijf jaar.
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2019

€

2018

€

Leaseverplichting III

Stand per 1 januari 89.687 -
Opgenomen gelden - 112.299
Aflossing -21.453 -22.612

Stand per 31 december 68.234 89.687
Aflossingsverplichting komend boekjaar -22.417 -21.453

Langlopend deel per 31 december 45.817 68.234

Deze financiering ad € 112.299 is verstrekt ter financiering van een machine. Aflossing vindt plaats
over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,40%. De maandelijkse aflossing bedraagt
€ 2.081. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 35.
Van het restant van de financiering per 31 december 2019 heeft een bedrag van € - een looptijd langer
dan vijf jaar.

10. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank - 574.933

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Lening Rabobank 30.000 -
Leaseverplichtingen 74.074 41.268

104.074 41.268

Onderhanden projecten

Projecten met per saldo een creditstand

Gerealiseerde projectkosten -95.441 -
Reeds gedeclareerde termijnen 110.553 -

15.112 -

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 522.575 457.513
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31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 52.235 56.785
Overige belastingen - 800

52.235 57.585

Overlopende passiva

Vakantiegeld 76.770 71.133
Vakantiedagen 61.077 51.146
Accountantskosten 6.500 5.000
Terug te betalen bedragen 2.000 54.096
Nog te betalen provisiekosten 20.845 108.418
Vooruitgefactureerde bedragen 158.975 20.947
Rentelasten 3.000 2.092
Nog te ontvangen facturen 3.770 19.403
Huisvestingskosten 8.414 8.815
Subsidie Surfix 23.609 -
Nog te betalen kosten 824 68.026
Nog te betalen bonussen 9.068 -

374.852 409.076

ZEKERHEDEN

Kredietfaciliteit Rabobank

Tot zekerheid van de financieringen en kredieten verstrekt door de Rabobank zijn afgegeven:
- pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraad;
- pandrecht op alle huidige en toekomstige transportmiddelen, machines, inventaris, en overige
roerende zaken;
- pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiend uit huidige
en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van de debiteur, met alle aan
deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de
rechten uit verzekeringsovereenkomsten;
- nakoming van de negative pldge en de pari passu;
- nakoming van een non-dividendverklaring;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. en Axxicon International B.V.

De kredietfaciliteit bedraagt per 31 december 2019 € 700.000.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en
omzetbelasting van Axxicon International B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Meerjarige financiële verplichtingen

Garanties

De afgegeven garantie(s) ten behoeve van derden bedragen/bedraagt per 31 december 2019 € 60.500.

Leaseverplichtingen

De vennootschap is operational leaseverplichtingen aangegaan tot en met 1 september 2026, waarvan
de verplichtingen € 248.121 op jaarbasis bedragen. De totale verplichting bedraagt € 966.721, waarvan
€ 248.121 een looptijd van minder dan 1 jaar heeft en € 126.496 een looptijd langer dan 5 jaar heeft.

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 1 juni 2033 terzake van
huur van bedrijfsruimte (€ 205.200 per jaar). De totale verplichting bedraagt €2.753.097, waarvan
€ 205.200 een looptijd van minder dan 1 jaar heeft en € 1.727.098 een looptijd langer dan 5 jaar heeft.
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

11. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 8,6% gedaald. 

2019

€

2018

€

12. Netto-omzet

Omzet 5.306.423 5.805.056

13. Overige bedrijfsopbrengsten

Boekresultaat op in het boekjaar gelichte koopopties - 485.645

14. Personeelskosten

Lonen en salarissen 1.996.163 1.925.506
Sociale lasten 283.582 258.982
Pensioenlasten 183.696 177.605
Overige personeelskosten 163.993 200.911

2.627.434 2.563.004

Lonen en salarissen

Bruto lonen 2.267.621 2.199.813
Uitzendkrachten 76.636 47.844
Subsidie op lonen en salarissen -29.134 -32.934
Overige personeelskosten 1.019 1.024

2.316.142 2.215.747
Geactiveerde loonkosten ontwikkeling -319.979 -290.241

1.996.163 1.925.506

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 283.582 258.982

Pensioenlasten

Pensioenlasten 183.696 177.605

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 78.919 77.562
Kantinekosten 15.559 16.058
Bedrijfskleding 2.414 3.016
Opleidingskosten 11.862 53.971
Wervingskosten 34.209 23.462
Overige personeelskosten 21.030 26.842

163.993 200.911
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Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren 36 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband 
(2018: 43).

2019

€

2018

€

15. Afschrijvingen

Immateriële vaste activa 40.844 -
Materiële vaste activa 104.803 72.889

145.647 72.889

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Kosten van ontwikkeling 40.844 -

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 16.638 10.686
Machines en installaties 68.429 38.937
Inventaris 19.736 23.266

104.803 72.889

Overige bedrijfskosten

16. Huisvestingskosten

Huur 203.033 204.762
Gas water licht 126.172 97.375
Onderhoud onroerende zaak 73.577 50.117
Onroerendezaakbelasting 2.852 3.861
Schoonmaakkosten 22.208 20.434
Correctie huur voorgaande jaren - 52.821
Onderhoud terreinen 7.561 4.326
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen -187.978 187.978

247.425 621.674

17. Exploitatiekosten

Huur machines 56.389 50.987
Reparatie en onderhoud machines 29.615 45.850
Gereedschapskosten 53.901 73.747
Verbruiksmaterialen 75.122 36.267
Verpakkingsmaterialen 2.935 4.721
Leasekosten installaties 250 -

218.212 211.572
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2019

€

2018

€

18. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 4.201 4.918
Automatiseringskosten 136.355 129.700
Telefoon- en internetkosten 25.960 28.190
Porti 1.732 1.577

168.248 164.385

19. Autokosten

Operational leasing auto's 78.927 71.822
Kilometervergoeding 3.962 3.726
Huur auto's 2.295 1.618
Privégebruik 10.023 8.226

95.207 85.392

20. Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 12.627 771
Representatiekosten 857 1.961
Beurskosten 23.344 28.995
Reis- en verblijfkosten 52.000 47.628
Kosten website 3.554 4.761
Afboeking oninbare debiteuren -10.460 12.715
Overige verkoopkosten -498 -

81.424 96.831

21. Algemene kosten

Accountantskosten 13.373 5.865
Kosten loonadministratie 5.208 4.407
Juridische en advieskosten 50.666 66.691
Verzekeringen 93.926 87.089
Bankkosten 13.310 10.116
Overige algemene kosten -3.572 3.156

172.911 177.324

22. Research & developmentkosten

Kosten onderzoek en ontwikkeling 175.257 144.336

23. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 42.252 35.953
Rentelasten en soortgelijke kosten -204.125 -4.439

-161.873 31.514
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2019

€

2018

€

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige rentebaten - 440
Rente rekening-courant Axxicon International B.V. 42.252 35.513

42.252 35.953

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank -10.567 -
Obligatielening NPEX B.V. -178.376 -
Rente lening Rabobank -5.317 -
Rente leaseverplichting I -5.035 -
Rente leaseverplichting II -1.313 -
Rente leaseverplichting III -3.517 -4.439

-204.125 -4.439

24. Belastingen

Vennootschapsbelasting 55.590 -63.646
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6         OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De Corona crisis welke vanaf maart 2020 in Nederland is uitgebroken heeft ook gevolgen voor Axxicon
Moulds Eindhoven B.V. Deze situatie leidt tot mogelijke onzekerheden voor wat betreft de duurzame
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Deze onzekerheden zijn nader toegelicht in de grondslagen
inzake continuïteit. 

Verwerking van het verlies 2019

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 303.044 over 2019 in mindering gebracht
op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

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

Ondertekening van de jaarrekening

Son, 29 mei 2020

Directie voor akkoord Raad van commissarissen voor akkoord

Axxicon International B.V.
Namens deze,

A.F.J. Evers J.C.A. Buis
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van de statuten staat de winst ter beschikking van de algemene vergadering.
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