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VOORTGANGSBERICHT 

AXXICON MOULDS EINDHOVEN B.V. 

 

Geachte obligatiehouders, 

Op 14 juli 2020 zijn twee verslagen gepubliceerd in verband met het faillissement 
van Axxicon Mould Eindhoven B.V. Deze verslagen zijn als bijlage bij dit bericht 
gevoegd. Stichting Obligatiehoudersbelangen en één van de beleggers hebben 
opgemerkt dat de vorderingen uit hoofde van de obligatieleningen zo te zien niet 
of slechts gedeeltelijk zijn opgenomen in de post 8.6 “Bedrag concurrente 
crediteuren” van het openbaar faillssementsverslag rechtspersoon resp. het 
financieel verslag terwijl de obligatieleningen wel zijn vermeld in post 1.5 “Oorzaak 
faillissement” en de stichting de onderliggende stukken (prospectussen en 
trustaktes) eind juni bij de curator heeft ingediend. De stichting heeft hierover 
vandaag vragen gesteld aan de curator. 
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen 
 
15 juli 2022 



Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. 14-07-2022
 1

KvK-nummer: 17081660

RSIN: 802171059
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire naam: Axxicon Moulds Eindhoven B.V.
Statutaire zetel: Eindhoven
Eerste inschrijving handelsregister: 25-11-1993
Datum akte van oprichting: 17-11-1993
Datum akte laatste statutenwijziging: 20-04-2016
Geplaatst kapitaal: 20.000,-- euro
Gestort kapitaal: 20.000,-- euro
Deponering jaarstuk: de jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeerd op
10-5-2022

14-07-2022
 1

SBI-code: 2896 - Vervaardiging van machines voor de kunststof- en
rubberindustrie
SBI-code: 2222 - Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof

14-07-2022
 1

Verslagnummer 1
Datum verslag 14-07-2022
Insolventienummer F.01/22/84
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000237535:F001
Datum uitspraak 14-06-2022

R-C mr. S.J.O. Vries
Curator mr J.A. van der Meer

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=e971faee-cdeb-ec11-a868-00505680deec
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=1d452e23-ac34-e611-80ce-005056ac5ca6


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2021 € 5.202.403,00 € -3.451.837,00 € 4.420.828,00

2020 € 5.337.233,00 € -2.177.760,00 € 6.610.976,00

2019 € 5.306.423,00 € -303.044,00 € 7.287.113,00

De gegevens zijn overgenomen uit de jaarrekeningen van Axxicon Moulds
Eindhoven B.V.

14-07-2022
 1

35 14-07-2022
 1

€ 1.698.582,61

Toelichting 

Er dient nog een afrekening plaats te vinden met betrekking tot de
boedelkosten ten behoeve van het continueren van de bedrijfsactiviteiten
tijdens de boedelperiode alsmede een betaling ten behoeve van IP-rechten
van een derde teneinde de onderneming going-concern te kunnen verkopen.

14-07-2022
 1

van 
14-6-2022

t/m 
13-8-2022

14-07-2022
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 323 uur 0 min

totaal 323 uur 0 min

In de eerste paar weken heeft de curator zijn werkzaamheden voornamelijk
gericht op het inventariseren van alle activa, het (beperkt) voortzetten van
de onderneming en het realiseren van een doorstart. Dit proces is
bewerkelijk gebleken.

14-07-2022
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. is
Axxicon International B.V.

14-07-2022
 1

Voor zover de curator bekend was Axxicon Moulds Eindhoven B.V. niet
betrokken bij gerechtelijke procedures.

14-07-2022
 1

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. hield de gebruikelijke verzekeringen aan. In
verband met het (beperkt) voortzetten van de onderneming zijn deze
verzekeringen door de curator tijdelijk voortgezet.

14-07-2022
 1

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. huurde het bedrijfspand aan de Ekkersrijt
7501 te Son en Breugel. De verhuurder heeft de huurovereenkomst
opgezegd ex art. 39 Fw. De doorstartende partij is in gesprek getreden met
de verhuurder over een nieuwe huurovereenkomst. Hier lijkt
overeenstemming te zijn.

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. huurde een machine die ten behoeve van de
productie bij een klant in Tilburg is geplaatst. De curator zal de doorstarter
en/of de klant in de gelegenheid stellen om de huurovereenkomst over te
nemen. In dat geval zal de door Axxicon Moulds Eindhoven B.V. betaalde borg
nog met de boedel afgewikkeld moeten worden (voor zover de verhuurder
daar geen beroep op kan doen).

14-07-2022
 1

De bestuurder van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. heeft hierover het
volgende verklaard:

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. blijft in 2022 geconfronteerd worden met de
naweeën van de Coronacrisis en de macro-economische en geopolitieke
ontw ikkelingen zoals die nu optreden. De volgende factoren spelen Axxicon
momenteel parten welke geleid hebben tot onzekerheden in de duurzame
voortzetting van de onderneming:

14-07-2022
 1



De markt voor point of carte tests is nog niet
hersteld van de achterblijvende vraag vanuit
huisartsenpraktijken en poliklinieken.
Eén van de grotere Micro Fluïdica klanten is als
gevolg van Corona maatregelen in financiële
problemen gekomen. Een herstructurering van
dat bedrijf en het uitstellen van opdrachten was
het gevolg. De betalingsproblemen van dit
bedrijf heeft er tevens toe geleid dat er een
significante afschrijving heeft plaatsgevonden
van de vorderingen op deze debiteur in 2021.

De wereldwijde supply chain is nog niet hersteld
van de verstoring door de blokkade van het
Suezkanaal en lockdowns in fabrieken.
Klanten van Axxicon worden hierdoor ook
geraakt en vallen weg of stellen opdrachten uit.
Er is inefficiency in de bedrijfsvoering ontstaan
door werken ten tijde van corona maatregelen
en deze is nog niet geheel terug op het oude
niveau.
De schaarste aan “integrated circuits” lijkt ook
de introductie van nieuwe point of care tests te
beïnvloeden.
De enorm gestegen energiekosten hebben een
sterk negatieve invloed op de exploitatiekosten.
De oorlog tegen Oekraïne en de daaropvolgende
sancties tegen Rusland lijken een negatieve
impact, in de vorm van verhoogde risicoaversie,
te hebben op potentiële overnamekandidaten.

Bovenstaande factoren hebben uiteraard ook gevolgen voor de
financieringsbehoefte en liquiditeitsbehoefte van de onderneming.
Het tweede halfjaar van 2021 heeft voor Axxicon dan ook in het teken
gestaan van herstructurerings- en financieringsmaatregelen om de
verslechterde marktontw ikkelingen het hoofd te bieden.

De meest omvangrijke financieringsbronnen van Axxicon zijn een tweetal
obligatieleningen van NPEX van in totaal € 4.999.000.
Er is intensief overleg gevoerd met de Stichting Obligatiehoudersbelangen om
tot een herstructurering van deze 2 obligatieleningen te komen en Axxicon
heeft op de navolgende data in diverse vormen met de obligatiehouders
hierover gecommuniceerd:
-22 oktober een vergadering van obligatiehouders bij Axxicon in Son
-23 november een voorstel tot afkoop
-24 november een buitengewone vergadering van obligatiehouders middels
een zoom meeting
-30 november een aangepast voorstel tot afkoop gedaan, welke op 2
december is aangenomen.
Daarmee is de mogelijkheid gecreëerd voor Axxicon om aansluiting te zoeken
bij een sterk industrieel conglomeraat, waarmee het voortbestaan van
Axxicon en de werkgelegenheid voor de werknemers veiliggesteld zou
kunnen worden. Axxicon werkt hiervoor samen met drie partijen:
Rembrandt Fusies & Overnames, een corporate finance bedrijf gelieerd aan
Rabobank;
LXA Advocaten, advocatenkantoor gespecialiseerd in M&A;
Inter Actus, strategie en organisatieadvies.



De overnamegesprekken van december 2021 hebben niet geleid tot een
overname.
Op 7 februari 2022 is Axxicon een overeenkomst tot afkoop van de
obligatielening overeengekomen met de obligatiehouders en aandeelhouders
waardoor Axxicon tot 1 juli 2022 aansluiting kan zoeken bij een sterk
industrieel conglomeraat. Hiermee zou het voortbestaan van Axxicon en haar
werkgelegenheid veiliggesteld kunnen worden.

Vanaf september 2021 wordt Axxicon begeleid door een Specialist Financial
Restructuring van de afdeling Bijzonder beheer van de Rabobank om de
onderneming door deze fase heen te loodsen.
Vastgelegd is onder meer dat de kredietlijn van € 700.000 waarop niet
getrokken werd ingeperkt is tot € 0,00 en dat Axxicon maandelijks het
verwachte liquiditeitsverloop aan de Rabobank rapporteert.

Het aantal potentieel geïnteresseerde overnamekandidaten is in de loop van
dit jaar van ruim tien gedaald tot twee per eind mei 2022. Nu deze beide in
juni 2022 te kennen hebben gegeven niet langer geïnteresseerd te zijn, is de
positie van Axxicon onhoudbaar geworden. Personeel zoekt als gevolg van
de voelbare negatieve ontw ikkelingen zijn heil elders, de orderintake is
kwetsbaar, maar bovenal is de liquiditeitspositie zodanig dat thans niet meer
aan alle verplichtingen kan worden voldaan en noodzakelijke investeringen
niet meer kunnen worden gedaan. Hierdoor kan er niet meer aan worden
ontkomen om het eigen faillissement aan te vragen.

De curator verricht nader onderzoek naar dit relaas van de bestuurder en de
oorzaken van het faillissement van Axxicon.



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
32

Toelichting 

Ten tijde van uitspraak van het faillissement waren er 32 werknemers in
dienst bij Axxicon Moulds Eindhoven B.V.

14-07-2022
 1

Toelichting 

Onbekend.

14-07-2022
 1

Datum Aantal Toelichting

16-6-2022 32

totaal 32

Ontslag aanzeggen, informatiebijeenkomst UWV, bespreking FNV.

In verband met het (beperkt) voortzetten van de werkzaamheden gedurende
het faillissement en de beoogde doorstart vonden er dagelijkse
informatiebijeenkomsten plaats voor het personeel. Voorts was de curator op
gezette tijden aanwezig op locatie zodat - indien nodig - direct geschakeld
kon worden.

14-07-2022
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Niet van toepassing. 14-07-2022
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Materiële vaste activa € 1.133.000,00 € 0,00

totaal € 1.133.000,00 € 0,00

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. had een veelvoud van gespecialiseerde
machines in eigendom. Een beperkt aantal machines waren in operational
lease genomen (zie nader onder zekerheden). Een derde pretendeert
eigenaar te zijn van een gedeelte van de materiële vaste activa. De curator
heeft dit in onderzoek en zal - indien aantoonbaar komt vast te staan dat het
eigendom aan de derde toekomt - op basis van een reeds overeengekomen
formule afrekenen met de derde.

14-07-2022
 1

De fiscus heeft in ieder geval een vordering uit hoofde van verschuldigde
loonheffing op Axxicon Moulds Eindhoven B.V. en komt derhalve
bodemvoorrecht toe.

14-07-2022
 1

Het (laten) taxeren van de goederen, contact met taxateur, onderzoek
pretens eigendom Ordesa B.V., contact leasemaatschappijen.

14-07-2022
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorraad, onderhanden werk en debiteuren € 378.000,00 € 0,00

totaal € 378.000,00 € 0,00

Het onderhanden werk en de debiteuren zijn tezamen als één post verkocht
aan de doorstarter nu een gedeelte van het onderhanden vooruit was
gefactureerd en er dus een overloop was met de debiteurenportefeuille.

14-07-2022
 1

Het (laten) taxeren van de voorraad en het voortzetten van het
onderhanden werk (zie nader onder doorstart onderneming).

14-07-2022
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

IE-rechten en goodwill € 189.000,00 € 0,00

totaal € 189.000,00 € 0,00

Een derde pretendeerde alle IE-rechten van c.q. ontw ikkeld door Axxicon
Moulds Eindhoven B.V. in eigendom te hebben. De curator heeft dit
onderzocht en kennis genomen van de gemotiveerde onderbouwing. Voorts
heeft hij een ter zake deskundige geraadpleegd. De curator heeft deze
discussie uiteindelijk (in het belang van de gezamenlijke crediteuren)
beslecht door van de opbrengst een bedrag van € 150.000,-- aan de derde
toe te kennen. De financiële afw ikkeling met de derde zal nog plaats moeten
vinden.

14-07-2022
 1

Inventariseren immateriële activa, beoordelen eigendom derde en
onderhandelen met derde.

14-07-2022
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Verwezen wordt naar 3.2 € 535.965,55

totaal € 535.965,55 € 0,00 € 0,00

Circa 50% van de debiteurenportefeuille zag op een klant waarmee een
discussie bestond.

14-07-2022
 1

Inventariseren en verzamelen debiteuren dossiers. 14-07-2022
 1

5. Bank/Zekerheden



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

€ 215.500,01

Toelichting vordering van bank(en) 

De Rabobank heeft bij de curator een vordering ingediend uit hoofde van een
verstrekte geldlening en een afgegeven bankgarantie.

14-07-2022
 1

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. leaseovereenkomsten met Rabobank Lease
en Sociéte Generale. De leasemaatschappijen hebben hun vordering kenbaar
gemaakt bij de curator. De doorstarter heeft contact met de
leasemaatschappijen om te bezien of zij de overeenkomsten w il/kan
overnemen. Voor wat betreft een machine van Rabo Lease verloopt de
leaseovereenkomst op korte termijn. Rabo Lease heeft aangegeven dat deze
overeenkomst niet overgenomen kan worden. De doorstarter kan de
koopoptie voldoen en anders zal Rabo Lease de machine retour nemen.

Bij J&T Autolease werd één auto geleast. De doorstarter heeft aangegeven
deze leaseovereenkomst niet over te nemen. J&T Autolease zal de auto
retour nemen en een eindafrekening aan de curator sturen.

14-07-2022
 1

Rabobank heeft de volgende zekerheden:

een pandrecht op de debiteuren, voorraad, inventaris en
transportmiddelen;
een pandrecht op de aandelen van Axxicon Holding B.V.;
non-dividend verklaring;
contragarantie.

14-07-2022
 1

Gezien de vordering van de Rabobank en de opbrengst van de verkopen zal
de Rabobank naar alle waarschijnlijkheid volledig worden voldaan.

14-07-2022
 1

De grootste leverancier van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. heeft een beroep
gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

Dit geldt eveneens voor de partij Ordesa. De curator heeft dit in onderzoek.

Verder hebben een aantal kleinere partijen een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan en een aantal opdrachtgevers pretenderen
eigendomsrechten te hebben op matrijzen e.d. De curator zal de
doorstartende partij verzoeken om deze eigendommen af te w ikkelen en zal -
indien nodig - een standpunt innemen over de gepretendeerde
eigendomsrechten.

14-07-2022
 1

Nog niet bekend. 14-07-2022
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Nog niet bekend. 14-07-2022
 1

€ 0,00

Toelichting 

Gezien de schuldenpositie van de separatist is vooraf geen boedelbijdrage
bedongen.

14-07-2022
 1

Contact zekerheidsgerechtigden, onderzoek gepretendeerde rechten en
contact Rabobank in verband met boedelkrediet.

14-07-2022
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De curator heeft de werkzaamheden van Axxicon Moulds Eindhoven B.V.
vanaf 14 t/m 29 juni 2022 (beperkt) voortgezet om de waarde van de
onderneming in het kader van een doorstart zoveel mogelijk te behouden.
Voor de kosten die in het kader van het voortzetten van de onderneming
gemaakt moesten worden had de curator een boedelkrediet van de
Rabobank verkregen. Enkel de orders waar beperkt kosten voor moesten
worden gemaakt en die in korte tijd gerealiseerd konden worden zijn door de
curator voortgezet.

14-07-2022
 1

Inventariseren onderhanden werk, contact manager operations, contact
opdrachtgevers, contact werkvloer, contact Rabobank.

14-07-2022
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er was van diverse kanten grote belangstelling voor (een gedeelte van) de
activa van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. Onder de geïnteresseerden waren
tevens buitenlandse partijen. Gezien de specifieke branche waarin Axxicon
Moulds Eindhoven B.V. actief is achtte de curator de kansen reëel dat er een
doorstart gerealiseerd kon worden. Met name in de AIM-producten was grote
interesse. Om een doorstart te kunnen realiseren was uiteraard van belang
dat in ieder geval een gedeelte van het personeel beschikbaar zou blijven.
De curator is dagelijks aanwezig geweest bij Axxicon Moulds Eindhoven B.V.
om contact te onderhouden met het personeel en hen te informeren over het
lopende proces om zo de werknemers 'aan boord te houden'.

Aan de geïnteresseerde partijen is na het ondertekenen van een
geheimhoudingsovereenkomst en het biedingsprotocol een dataroom ter
beschikking gesteld. Partijen die daar belangstelling voor hadden konden een
afspraak maken met de manager operations voor een rondleiding op de
bedrijfslocatie. Door diverse partijen is een bod uitgebracht op (een gedeelte
van) de activa van Axxicon Moulds Eindhoven B.V. Enkel door de hoogste
bieder werd daadwerkelijk een doorstart beoogd. Met deze partij is de
curator na onderhandelingen tot overeenstemming gekomen. Van belang
hierbij was dat de derde partij - die pretendeert een deel van de activa in
eigendom te hebben - eveneens akkoord was met de overdracht van de
activa. De curator is ook met deze partij tot overeenstemming gekomen met
toestemming van de rechter - commissaris, zodat alle activa als geheel aan
de doorstartende partij zijn overgedragen. De curator zal met de derde
onderling afrekenen.

14-07-2022
 1

€ 1.700.000,00

Toelichting 

De opbrengst is nader omschreven onder 3. activa.

14-07-2022
 1

€ 0,00

Toelichting 

Nu de vordering van de Rabobank naar alle waarschijnlijkheid volledig kan
worden voldaan is op voorhand geen boedelbijdrage overeengekomen.

14-07-2022
 1

Inventariseren activa, opstellen biedingsprotocol en
geheimhoudingsovereenkomst, vormgeven dataroom, contact onderhouden
geïnteresseerde partijen, contact onderhouden personeel, onderhandelen
hoogste bieder, opstellen activa overeenkomst.

14-07-2022
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De curator zal dit nog onderzoeken. 14-07-2022
 1

De jaarrekening 2021 is op 10 mei 2022 gedeponeerd.
De jaarrekening 2020 is op 7 april 2021 gedeponeerd.
De jaarrekening 2019 is op 3 juni 2020 gedeponeerd.

14-07-2022
 1

Niet van toepassing. 14-07-2022
 1

De vennootschap is langer dan vijf jaren gelden opgericht, zodat een
eventuele vordering uit
hoofde van het niet hebben voldaan aan de stortingsverplichting is verjaard.

14-07-2022
 1

Toelichting 

De curator zal dit nog onderzoeken.

14-07-2022
 1

Toelichting 

De curator zal dit nog onderzoeken.

14-07-2022
 1

Verzamelen administratie. 14-07-2022
 1

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 698.604,00

Toelichting 

De fiscus heeft 6 vorderingen loonheffing ingediend.

14-07-2022
 1

Toelichting 

Nog niet bekend.

14-07-2022
 1

€ 368,00

Toelichting 

Drie werknemers hebben een vordering ingediend inzake vakantiegeld juni
2021.

14-07-2022
 1

60

Toelichting 

Zestig crediteuren hebben een vordering ingediend.

14-07-2022
 1

€ 2.533.174,57

Toelichting 

Er zijn 60 concurrente vorderingen ingediend.

14-07-2022
 1

Nog niet bekend. 14-07-2022
 1

Aanschrijven crediteuren, verwerken ingediende vorderingen, inventariseren
eigendomsvoorbehouden.

14-07-2022
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

Voor zover bekend is Axxicon Moulds Eindhoven B.V. niet betrokken bij
procedures.

14-07-2022
 1

10. Overig

beoordelen en afw ikkelen gepretendeerde eigendomsrechten materiële
vaste activa derde;
afw ikkelen lease overeenkomsten;
afrekenen met Rabobank;
afw ikkelen (dwang)crediteuren in verband met voortzetten
onderneming;
afw ikkelen huurovereenkomst machine Tilburg;
communicatie doorstart ivm overnemen contracten en afw ikkelen
eigendomsvoorbehouden;
beoordelen eigendomsvoorbehouden;
uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

14-07-2022
 1

Nog niet bekend. 14-07-2022
 1

14-1-2023 14-07-2022
 1
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Financieel verslag per 14-07-2022
Naam Axxicon Moulds Eindhoven B.V.

Curator mr. J.A. van der Meer

Rechter-Commissaris mr. S.J.O. de Vries

Insolventienummer F.01/22/84

Disclaimer:

A. Baten Incl. B.T.W. B.T.W.

A.I

1. Immateriële vaste activa

 - Goodwill -€                                        

 - Handelsnaam -€                                        -€                                  

 - I.E. Rechten 189.000,00€                           -€                                  

Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

189.000,00€                       

2. Materiële vaste activa

a  - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

b  - Inventaris, machinerieën 1.133.302,50€                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

1.133.302,50€                    

c  - Vervoermiddelen -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

3. Financiële vaste activa

a  - Deelnemingen -€                                        

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

b  - Intercompanyvorderingen -€                                        

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: Kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

4. Voorraden/OHW

 - Voorraden 72.000,00€                             -€                                  

 - OHW 1.000,00€                               -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

73.000,00€                         

5. Debiteuren

 - Boedeldebiteuren -€                                        -€                                  

 - Pré-faillissement 305.000,00€                           

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

305.000,00€                       

6. Liquide middelen

- Kas -€                                        

- Bank -€                                        

-€                                    

7. Overige baten

 - Bankrente -€                                        

 - Afdrachten van inkomen aan boedel -€                                        

 - Restituties -€                                        

 - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen -€                                        

 - Boedelbijdrage(-n) 6.050,00€                               

 - -€                                        -€                                  

6.050,00€                           

Totaal vrij actief 1.706.352,50€                    -€                                  

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 
mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet 
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Vrij actief

Financieel, 14-7-2022



A.2

8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw

 - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

Subtotaal -€                                        -€                                  

-€                                    

9. Opbrengst retentierecht

 - Retentierecht 60 Fw -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

10. Opbrengst 3:287 BW

 - Schadepenningen 3:287 BW -€                                        

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

11. Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

 - Opbrengst 3:284 BW -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

 - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

-€                                    

13. Opbrengsten overige gebonden activa

 - Opbrengsten overige gebonden activa -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        -€                                  

-€                                    

Totaal gebonden actief -€                                    -€                                  

A.3

14. Bodemzaken

 - Inventaris, machinerieën [bodemzaken] -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

Af: rechten van derden -€                                        

Subtotaal -€                                        

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder -€                                        

-€                                    -€                                  

Extracomptabele opbrengst bodemzaken

 - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] -€                                        

Extracomptabel

15. Opbrengst 138 Waterschapswet

 - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet -€                                        

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    

16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

 - Overige 57 lid 3 opbrengsten -€                                        -€                                  

Af: kosten -€                                        -€                                  

-€                                    -€                                  

Totaal 57 lid 3 Fw-actief -€                                    -€                                  

Totaal actief 1.706.352,50€                    -€                                  

Gebonden actief

57 lid 3 Fw - Actief

Financieel, 14-7-2022



B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten Incl. B.T.W. B.T.W.

1. Super-preferent

a. Salaris en verschotten curator -€                                    -€                                  

b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) -€                                    

c. Overige super-preferente boedelverplichtingen 7.769,89-€                           1.209,23-€                         

2. Preferent

a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) -€                                    

b. Overige hoog-preferente verplichtingen -€                                    

c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) -€                                    

d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) -€                                    

e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen -€                                    -€                                  

3. Concurrent

a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement -€                                    

b. Huur -€                                    -€                                  

c. Taxatiekosten -€                                    -€                                  

d. Overige concurrente boedelverplichtingen -€                                    -€                                  

7.769,89-€                           1.209,23-€                         

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW) 1.706.352,50€                    

Totaal B (incl. BTW) 7.769,89-€                           

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) -€                                    

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren -€                                    

Saldo boedelrekening 1.698.582,61€                    

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1. Super-preferent

a. Salaris en verschotten curator -€                                    -€                                  

b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) -€                                    

c. Overige super-preferente boedelverplichtingen -€                                    -€                                  

2. Preferent

a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) -€                                    

b. Overige hoog-preferente verplichtingen -€                                    

c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) -€                                    

d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) -€                                    

e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen -€                                    -€                                  

3. Concurrent

a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement -€                                    

b. Huur -€                                    -€                                  

c. Taxatiekosten -€                                    -€                                  

d. Overige concurrente boedelverplichtingen -€                                    -€                                  

-€                                    -€                                  

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa        A -€                                  

Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten -/- B 1.209,23-€                         

Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten -/- D -€                                  

1.209,23-€                         

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte -€                                  

Terug te ontvangen omzetbelasting 1.209,23-€                         

Af te dragen Rentekas-BTW -€                                  

F. Berekening (voorlopig) tekort

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) 1.698.582,61€                        

2. Nagekomen baten (rente) -€                                        

3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E) 1.209,23€                               

1.699.791,84€                    

Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) -€                                    

Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 1.699.791,84€                    

Af: ingediende preferente vorderingen 698.972,00€                           

Af: ingediende concurrente vorderingen 2.533.174,57€                        

Af: ingediende achtergestelde vorderingen -€                                        

Voorlopig tekort 1.532.354,73-€                    

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en 
berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw

Financieel, 14-7-2022
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