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 Actief    31-12-2015  31-12-2014

 In duizenden euro’s

 Vaste activa

 Immateriële vaste activa   8.272  12.300

 Materiële vaste activa 

 bedrijfsgebouwen en -terreinen  60.532  76.877

 machines en installaties  3.318  4.764

 andere vaste bedrijfsmiddelen  3.735  4.290

 niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar  3.512  3.560

  materiële vaste activa in uitvoering  744  - 

    71.841  89.491

 Financiële vaste activa 

 overige vorderingen   3.031  4.162

 Vlottende activa

 Handelsvoorraden   100.474  106.965

 Vorderingen 

 handelsdebiteuren  65.616  70.486

 overige vorderingen  9.161  11.931

 overlopende activa  957  745

    75.734  83.162

 Liquide middelen   10.588  5.381

    269.940  301.461
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 Passief    31-12-2015  31-12-2014

 In duizenden euro’s

 Groepsvermogen

 eigen vermogen   124.487  134.948

 Voorzieningen

 pensioenen en vut-regelingen  204  324

 belastinglatenties  9.069  14.708

 reorganisatievoorziening  382  899

 overige voorzieningen  1.796  1.876

       

    11.451  17.807

 Langlopende schulden 

 kredietinstellingen   -  - 

 Kortlopende schulden

 kredietinstellingen  68.914  86.462

 aflossingsverplichtingen langlopende schulden  1.516  11.126

 handelscrediteuren  31.587  21.801

 belastingen en sociale lasten  20.313  17.846

 overige schulden  7.801  7.214

 overlopende passiva  3.871  4.257

       

    134.002  148.706

    269.940  301.461
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
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    2015  2014

 In duizenden euro’s

 Netto-omzet   585.045  590.393

 kostprijs van de omzet   545.280  540.785 

 Bruto-omzetresultaat   39.765  49.608

 verkoopkosten  16.038  17.841

 algemene beheerkosten  21.394  23.538

 

 som der kosten   37.432  41.379

 Netto-omzetresultaat   2.333  8.229

 rentebaten  58  7

 rentelasten  -4.574  -6.980

 resultaat (vervreemding) deelneming  -  366

    -4.516  -6.607

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
 voor belastingen   -2.183  1.622

 belastingen   -642  -397

 Resultaat na belastingen   -2.825  1.225

Onder de ‘kostprijs van de omzet’, ‘verkoopkosten’ en de ‘algemene beheerkosten’ zijn afschrijvingskosten opgenomen ter grootte van 

€ 10.518 (2014: € 13.589) bestaande uit afschrijvingskosten voor immateriële vaste activa ad € 4.749 (2014: € 6.165) en voor materiële 

vaste activa ad € 5.769 (2014: € 7.424). Onder de afschrijvingskosten voor materiële vaste activa is een bedrag ad € 615 begrepen voor de 

afschrijving op de herwaardering van de bedrijfsgebouwen.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
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    31-12-2015  31-12-2014

 In duizenden euro’s

 Kasstroom uit operationele activiteiten
 netto-omzetresultaat   2.333  8.229

 afschrijvingen en overige waardeveranderingen   10.518  13.589

 mutatie voorzieningen   -6.357  -5.115

 overige mutaties   116  -1.227 

 mutatie voorraden  6.491  6.351

 mutatie vorderingen  8.666  765

 mutatie kortlopende schulden ¹] 12.347  1.558 

 mutatie netto werkkapitaal   27.504  8.674 

 ontvangen interest   58  7 

 winstbelasting   -642  -398

 Kasstroom uit operationele activiteiten   33.529  23.759

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten
 investering in (im)materiële vaste activa   -3.107  -1.939

 desinvesteringen in materiële vaste activa   12.891  12.607

 waardeverandering deelnemingen   -  6

 desinvesteringen in deelnemingen   -  - 

 vervreemding groepsmaatschappijen   -  360 

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten   9.784  11.034

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten
 ontvangen leningen   -  - 

 aflossingen langlopende schulden   -9.609  -15.918

 betaald (interim)dividend   -6.375  - 

 betaalde interest   -4.574  -6.980

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -20.559  -22.898

 Mutatie geldmiddelen volgens kasstroomoverzicht   22.755  11.895

 geldmiddelen einde boekjaar ²]  -58.326  -81.081

 geldmiddelen begin boekjaar   -81.081  -92.976

 Mutatie geldmiddelen volgens begin- en eindbalans   22.755  11.895

¹]  Onder kortlopende schulden worden begrepen de kortlopende schulden volgens de balans onder aftrek van schulden aan kredietinstellingen, 

aflossingsverplichtingen langlopende schulden en te betalen dividend.

²]  Betreft het saldo van de liquide middelen ad € 10.588 (2014: € 5.381) en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen ad € 68.914 

(2014: € 86.462).
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Algemene toelichting

Activiteiten

MCB International is actief als groothandel en 

service center in metalen.

Groepsverhoudingen

MCB International BV is gevestigd in Valkenswaard 

en staat aan het hoofd van een groep 

rechtspersonen. Een over zicht van de gegevens 

vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW 

is hiernaast opge nomen.

MCB International BV bezit de volgende belangen:

  plaats land percentage

 MCB Nederland BV Valkenswaard  Nederland 100%

 MCB België NV  Awans  België 100%

 MétalSERVICE SA  Awans  België 100%

 Agimob NV  Wommelgem  België 100%

 Testas NV  Wommelgem  België 100%

 TS Team NV  Wommelgem  België 100%

 TS Métaux SAS  Roncq  Frankrijk 100%

 MCB Deutsche Holding GmbH  Dormagen  Duitsland 100%

 MCB Deutschland GmbH  Dormagen  Duitsland 100%

 MCB Grundstücksverwaltungs GmbH  Dormagen  Duitsland 100%

 SM Strukturmetall GmbH & Co. KG  Bretzfeld  Duitsland 100%

 SM Strukturmetall Verwaltung GmbH  Bretzfeld  Duitsland 100%

 Hamel Metaal BV  Almere  Nederland 100%

 Staalmarkt Nederland BV  Eindhoven  Nederland 100%

 MCB Business & Information Services BV  Valkenswaard  Nederland 100%

 MCB Central Europe BV  Valkenswaard  Nederland 100%

 Metal2 BV  Valkenswaard  Nederland  100%

In duizenden euro’s
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Stelselwijziging

Tot 1 januari werden de voorraden en de kostprijs van de omzet 

gewaardeerd op basis van historische inkoopprijzen (LIFO). 

Vanaf 1 januari 2015 worden de voorraden gewaardeerd tegen 

kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) op basis van 

gewogen gemiddelde prijzen. De kostprijs van de omzet wordt 

tevens vastgesteld op basis van gewogen gemiddelde prijzen. 

Indien op balansdatum de waarde van de voorraad lager is dan 

de marktwaarde, dan wordt deze tegen marktwaarde 

opgenomen. Het effect van deze stelselwijziging is beperkt  

(€ 143) en heeft nagenoeg geen effect op de vergelijkende cijfers. 

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van MCB International BV zijn 

de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende 

werkmaatschappijen. Als groepsmaatschappijen worden aange-

merkt de maatschappijen die tot de economische eenheid van 

MCB International BV horen en waarin, door haar zeggenschap 

over het zakelijke en financiële beleid, beslissende invloed wordt 

uitgeoefend. Onder 'Groepsverhoudingen' is een overzicht van 

alle maatschappijen van MCB International BV opgenomen. 

Over alle groepsmaatschappijen wordt overheersende zeggen-

schap uitgeoefend. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld 

met toepassing van de grondslagen voor de waardering en 

resultaatbepaling van MCB International BV. De financiële 

gegevens van MCB International BV zijn verwerkt in de 

geconsolideerde jaarrekening, zodat, gebruikmakend van  

artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en 

verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de  

andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en  

vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde  

jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge 

verhoudingen en transacties.

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en 

de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en 

vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de  

overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen 

en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De berekende 

goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de  

economische levensduur. De resultaten van afgestoten  

deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip 

waarop de groepsband wordt verbroken. 

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen 

waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap 

of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechts-

personen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen 

worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management 

van MCB International BV en nauwe verwanten zijn verbonden 

partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen 

worden toegelicht voor zover deze niet onder normale markt-

voorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard 

en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig 

is voor het verschaffen van inzicht.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht betreffen 

het saldo van de liquide middelen en de kortlopende schulden 

aan kredietinstellingen. Winstbelastingen, ontvangen interest 

en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en 

betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten. Onder de investeringen in materiële 

vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor 

in 2015 geldmiddelen zijn opgeofferd (geen financiële leases).

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 

jaarrekening te kunnen toepassen, kan het nodig zijn dat de 

Groepsdirectie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn 

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 

voor het geven van het in art. 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.
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Grondslagen van de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 

met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de  

stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 

die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening is opgesteld in euro's (de functionele valuta). 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het  

resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, met 

uitzondering van de bedrijfsgebouwen en -terreinen, die  

bepaald worden op basis van actuele waarde. Tenzij bij het  

betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de  

activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs of  

geamortiseerde kostprijs. 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van  

resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het  

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste  

stelselwijziging zoals beschreven bij de grondslagen van de 

jaarrekening.

Vreemde valuta

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta 

worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties 

in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de 

jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit 

de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen 

worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. De  

buitenlandse groepsmaatschappijen en niet-geconsolideerde 

deelnemingen kwalificeren als zelfstandige buitenlandse  

eenheden. Voor de omrekening van de jaarrekening van deze 

buitenlandse eenheden wordt de koers op balansdatum  

gehanteerd voor de balansposten en de gemiddelde koers voor 

posten van de winst- en verliesrekening. De omrekenverschillen 

die optreden, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van 

het eigen vermogen gebracht via de wettelijke reserve  

omrekeningsverschillen.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag 

van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. Op iedere balansdatum wordt 

beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. De 

jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 

bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is 

gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvings-

methode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw 

beoordeeld.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

Uitgaven voor ontwikkeling 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. De afschrijving van 

geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële 

productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige 

gebruiksduur van het actief.

Software

Uitgaven die worden gemaakt voor de productie van  

identificeerbare en unieke softwareproducten van de Groep 

worden geactiveerd. Dergelijke intern vervaardigde immateriële 

vaste activa worden geactiveerd indien het waarschijnlijk is 

dat economische voordelen zullen worden behaald en de kosten 

betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Uitgaven  

samenhangend met onderhoud van softwareprogramma's en 

uitgaven van onderzoek worden verantwoord in de winst- en 

verliesrekening. Gekochte softwarelicenties worden  

geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en afgeschreven over de 

geschatte toekomstige gebruiksduur.

Goodwill

Goodwill wordt geactiveerd onder de immateriële vaste activa 

indien de verkrijgingsprijs bij inbreng hoger is dan het netto-

bedrag van de reële waarde van de verkregen activa en passiva. 

Goodwill wordt lineair afgeschreven gedurende de geschatte 

toekomstige gebruiksduur. Indien de inbreng lager is dan het 

netto-bedrag van de reële waarde van de identificeerbare 

activa en passiva wordt het verschil (negatieve goodwill) als 

overlopende passiefpost opgenomen.
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Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, 

verminderd met jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis van 

een vast percentage van de actuele waarde. Bij bovenstaande 

actuele waarde wordt de vervangingswaarde gehanteerd. Deze 

wordt vastgesteld door middel van periodieke taxaties.  

Taxaties vinden elke 5 jaar plaats. De laatste taxaties vonden 

plaats in 2012. Herwaarderingen worden verantwoord rekening 

houdend met belastinglatenties. De gerealiseerde herwaardering 

wordt direct in de overige reserves verwerkt. De overige  

materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 

verminderd met jaarlijkse afschrijvingen op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs. Voor periodiek groot  

onderhoud wordt de componentenbenadering toegepast.  

Indien van toepassing wordt rekening gehouden met duurzame 

bijzondere waardeverminderingen. Op balansdatum wordt  

beoordeeld 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 kasstroom-

genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een 

bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; deze laatste 

is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden opgenomen  

tegen de nettovermogenswaarde, berekend overeenkomstig de 

door de vennootschap toegepaste grondslagen. Vorderingen op 

groepsmaatschappijen worden opgenomen tegen de  

geamortiseerde kostprijs rekening houdend met bijzondere 

waardeverminderingen. Bij acquisitie betaalde goodwill wordt 

geactiveerd en afgeschreven ten laste van de winst-en  

verliesrekening.

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties 

opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de 

realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen 

plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen 

contante waarde, waarbij de contante waarde is berekend op 

basis van de nettorente op langlopende financiering. De bij de 

discontering toegepaste nettorente ligt tussen 3,63% en 4,63%.

De actieve latenties hebben overwegend een langlopend karakter.

Handelsvoorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen historische 

inkoopprijzen op basis van gewogen gemiddelde prijzen of 

lagere marktwaarde per balansdatum. De lagere marktwaarde 

wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

Bij de waardering wordt rekening gehouden met het risico van 

incourantheid. Per 31 december 2015 bedraagt de afboeking 

voor incourantheid en de afwaardering op lagere marktwaarde 

5,5% (2014: 3,2%) van de nominale voorraadwaarde. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de  

geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk  

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele  

beoordeling van de vorderingen. Per 31 december 2015  

bedraagt de voorziening dubieuze debiteuren 1,4% (2014: 1,4%) 

van het nominale debiteurensaldo. Alle vorderingen hebben 

een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct 

opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder 

schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

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. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij 

anders vermeld. Wanneer 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.
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Grondslagen van de jaarrekening

De voorziening voor belastinglatenties heeft betrekking op de 

in de toekomst verschuldigde belastingen over tijdelijke 

verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de 

fiscale waardering van activa en passiva. De voorziening is 

opgenomen tegen contante waarde, welke berekend is op basis 

van de nettorente op langlopende financiering. De bij de 

discontering toegepaste nettorente ligt tussen 3,63% en 4,63%.

De pensioen- en overige voorzieningen worden verantwoord op 

basis van RJ 271 Personeelsbeloningen. MCB International BV 

heeft diverse pensioenregelingen. De Nederlandse regeling wordt 

gefinancierd door afdrachten aan de verzekeringsmaatschappij. 

De buitenlandse pensioenregelingen zijn vergelijkbaar met de 

wijze waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en 

functioneert. De pensioenverplichtingen uit zowel de Nederlandse 

als de buitenlandse regelingen worden gewaardeerd volgens de 

‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze 

benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 

als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Voor een 

eventuele verplichting aan de pensioenuitvoerder wordt een 

voorziening opgenomen.

De voorziening reorganisatiekosten betreft de kosten die direct 

samenhangen met in gang gezette reorganisaties. De vorming 

van de reorganisatievoorziening vindt plaats op het moment dat 

er een gedetailleerd plan voor de reorganisatie is geformaliseerd 

en dit kenbaar is gemaakt aan de betrokkenen. De overige 

voorzieningen betreffen jubileumuitkeringen. Jaarlijks worden 

hiervoor actuariële berekeningen opgesteld door een externe 

actuaris op basis van de 'projected unit credit method'. 

Actuariële winsten en verliezen worden jaarlijks in de winst- 

en verliesrekening verwerkt. De overige voorzieningen worden 

opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen 

aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij 

eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 

disagio en onder aftrek van transactiekosten.

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. 

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing 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

De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de 

vlottende activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten 

zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden 

verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter 

zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid 

en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een 

betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële 

waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van 

bestanddelen of van soortgelijk financieel instrument, of met 

behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van recente gelijksoortige 

'at arm's length'-transacties, van de DCF-methode (contante 

waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, 

rekening houdend met specifieke omstandigheden. De reële 

waarde is gelijk aan de boekwaarde.

De waardering van afgeleide financiële instrumenten 

(‘derivaten’) is afhankelijk van het feit of het onderliggende 

van het derivaat beursgenoteerd is of niet. Alle derivaten van 

MCB International BV zijn opgenomen tegen kostprijs. De wijze 

van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide 

financieel instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide 

financiële instrument hedge accounting wordt toegepast of niet.
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Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste 

waardering en de grondslag van verwerking in de balans en de 

resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van 

de afgedekte post. 

Dit betekent het volgende:

• indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt 

verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd;

• zolang de afgedekte post in de kostprijshedgerelatie nog niet 

in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-instrument niet 

geherwaardeerd. Dit geldt   bijvoorbeeld in geval van de hedge 

van het valutarisico van een toekomstige transactie;

• Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde 

valuta betreft die in de balans is opgenomen, wordt het 

derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich heeft, ook 

gewaardeerd tegen de periode-einde koers.

Indien het derivaat valuta-elementen in zich heeft, wordt het 

verschil tussen de contante koers die geldt op het moment van 

afsluiten van het derivaat en de termijnkoers waartegen het 

derivaat zal worden afgewikkeld, geamortiseerd over de looptijd 

van het derivaat. Het ineffectieve deel van de hedgerelatie 

wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

MCB International BV past hedge-accounting toe. Op het 

moment van aangaan van een hedgerelatie, wordt dit door de 

vennootschap gedocumenteerd. De vennootschap stelt door 

middel van een test periodiek de effectiviteit van de 

hedgerelatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de 

kritische kenmerken van het hedge-instrument met die van de 

afgedekte positie.

MCB International BV past kostprijshedge-accounting toe:

• voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel 

rentende leningen worden omgezet in vastrentende schulden;

• op valutatermijncontracten ter indekking van toekomstige 

inkopen in USD;

• op metaal hedges ter indekking van een mogelijk prijsrisico.

Het ineffectieve deel van de waardeveranderingen (indien van 

toepassing) wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening 

onder de financiële baten en lasten. Per balansdatum geldt voor 

alle aanwezige primaire financiële instrumenten dat de  

boek waarde in lijn is met de reële waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij  

betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor  

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar,  

worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het 

boekjaar aan afnemers geleverde goederen, onder aftrek van 

kortingen en 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

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet 

toe te rekenen directe en indirecte kosten. Hieronder vallen 

grond- en hulpstoffen, kosten uitbesteed werk en andere 

externe kosten, personeelskosten, afschrijvingskosten en overige 

bedrijfskosten voor zover deze direct toerekenbaar zijn aan de 

kostprijs van de omzet. De kostprijs van de omzet wordt vastgesteld 

op basis van historische inkoopprijzen (gewogen gemiddelde).

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

Onder verkoopkosten en algemene beheerkosten worden die 

kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet 

direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste 

activa worden vanaf het moment van ingebruikneming 

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van 

het actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een 

schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiks-

duur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van 

materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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Grondslagen van de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening 

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, 

rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen. Het ineffectieve 

deel van de waardeveranderingen van financiële instrumenten 

(indien van toepassing) wordt verantwoord in de winst- en 

verliesrekening onder de financiële baten en lasten.

Belastingen

De belastingen over het resultaat worden berekend door 

toepassing van het geldende tarief op het resultaat van het 

boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke en 

permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de 

jaarrekening en de fiscale winstberekening.

Risicobeheersing

Prijsrisico

Valutarisico

MCB International BV is voornamelijk werkzaam in de Europese 

Unie. Het valutarisico voor MCB International BV heeft vooral 

betrekking op posities en toekomstige transacties in  

US-dollars. De directie van MCB International BV heeft op basis 

van een risicoanalyse bepaald dat een deel van deze 

valutarisico's wordt ingedekt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt 

van valutatermijncontracten, die met name gericht zijn op het 

indekken van de in US-dollars uitstaande inkooppositie.

Rente- en kasstroomrisico

MCB International BV loopt renterisico over de rentedragende 

vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende 

schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor 

vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt 

MCB International BV risico ten aanzien van toekomstige 

kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en 

schulden loopt MCB International BV risico's over de reële 

waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met 

betrekking tot de vorderingen worden geen financiële 

derivaten ter afdekking van het renterisico gecontracteerd. 

Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden heeft MCB 

International BV renteswaps gecontracteerd, waardoor een 

vaste rente ontvangen en een variabele rente betaald wordt.

Metaalprijzen 

Bij sterk fluctuerende metaalprijzen loopt MCB International BV 

een prijsrisico. Binnen de inkoopstrategie worden deze risico's 

zorgvuldig afgewogen en daadwerkelijke inkopen worden 

hierop afgestemd. Het beleid van MCB International BV is om 

minimaal 40% van het prijsrisico van Aluminium en Nikkel af 

te dekken.

Kredietrisico

MCB International BV heeft geen significante concentraties 

van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die voldoen 

aan de kredietwaardigheidstoets van MCB International BV. 

Verkoop vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen de 

8 en 60 dagen. Voor grote leveringen kan een afwijkende  

krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval worden  

aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een 

A-rating hebben.

MCB International BV heeft leningen verstrekt aan 

participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. 

Bij deze partijen is geen historie van wanbetaling bekend.

Liquiditeitsrisico

MCB International BV maakt gebruik van meerdere banken om 

over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. 

Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt 

aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening

Immateriële vaste activa      In duizenden euro’s

 

De mutaties in het verslagjaar laten zich als volgt samenvatten:    
onderzoek &

   goodwill software  ontwikkeling totaal

 boekwaarde per 1 januari 2015  2.548 9.318 434 12.300

 herrubricering  - - -434 -434 

 investeringen  - - 1.155 1.155

 desinvesteringen (tegen boekwaarde)  - - - - 

 afschrijvingen  -404 -4.345 - -4.749

 Boekwaarde per 31 december 2015  2.144 4.973 1.155 8.272

 afschrijvingen t/m december 2015  1.767 24.716 - 26.483

 afschrijvingspercentage  5 20 20

In verband met verwachte economische voordelen over een periode van meer dan 5 jaar wordt er een langere afschrijvingstermijn voor 

de geactiveerde goodwill gehanteerd.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling betreffen kosten in verband met de ontwikkeling van software toepassingen voor intern gebruik.

Materiële vaste activa      In duizenden euro’s

 

De mutaties in het verslagjaar laten zich als volgt samenvatten: bedrijfs-  andere niet aan materiële
  gebouwen machines vaste  bedrijfs- vaste 
  en en bedrijfs- uitoefening activa in 
  terreinen installaties middelen dienstbaar uitvoering totaal

 boekwaarde per 1 januari 2015 76.877 4.764 4.290 3.560 - 89.491

 effecten van deconsolidatie - - - - - - 

 herwaardering -1.376 - - - - -1.376  

 herrubricering -18 - 452 - - 434 

 investeringen 147 218 738 105 744 1.952

 desinvesteringen (tegen boekwaarde) -12.678 -239 26 - - -12.891

 afschrijvingen -2.420 -1.425 -1.771 -153 - -5.769

 Boekwaarde per 31 december 2015 60.532 3.318 3.735 3.512 744 71.841

 afschrijvingen t/m 31 december 2015 33.254 30.617 72.643 3.008 -  139.522

 afschrijvingspercentages 0-4 10-20 20-33,3 0-4 - 

De cumulatieve ongerealiseerde herwaardering van de bedrijfsgebouwen en -terreinen per 31 december 2015 bedraagt € 32.329 

(2014: € 45.379). In 2015 bedroeg de afschrijving op de herwaardering € 615 (2014: € 998).

 

De desinvestering in bedrijfsgebouwen en -terreinen betreft een pand met een bedrijfsterrein in Eindhoven.

De verhuurde bedrijfsruimten zijn aan te merken als vastgoedbeleggingen. De beleggingen bestaan uit gebouwen met bijbehorende 

terreinen die worden gehouden met als doel het realiseren van huurinkomsten en waardestijgingen, en zijn niet aan de bedrijfsuitoefening 

van de MCB Groep dienstbaar. 

De vastgoedbeleggingen zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, voor de gebouwen verminderd met jaarlijkse lineaire afschrijvingen 

op basis van de geschatte economische levensduur. De huuropbrengsten (inclusief servicekosten) in 2015 bedroegen € 996.
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Financiële vaste activa In duizenden euro’s

Per 31 december 2015 bedraagt de actieve belastinglatentie € 3.403 (2014: € 4.459). Hiervan is een bedrag van € 3.031 (2014: € 4.162) 

opgenomen onder de financiële vaste activa. De mutatie is gerelateerd aan voorwaartse verliesverrekening van een van de groeps - 

maatschappijen. Een bedrag van € 372 (2014: € 297) is opgenomen onder de kortlopende vorderingen.

Groepsvermogen

Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen

Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen 

vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.

Voorzieningen      In duizenden euro’s

 

De mutaties in het verslagjaar laten zich als volgt samenvatten: pensioenen    overige 
  en vut- belasting- reorganisatie voor- 
  regelingen latenties voorziening zieningen totaal

 stand per 1 januari 2015 324 14.708 899 1.876 17.807 

 effecten van deconsolidatie - - - - - 

 wijziging vennootschapsbelastingtarief - - - - - 

 toevoegingen - 224 153 25 402

 onttrekkingen -120 -5.863 -670 -105 -6.758

 herrubricering - - - - - 

 

 Stand per 31 december 2015 204 9.069 382 1.796 11.451

Looptijd voorzieningen      In duizenden euro’s

 

 De looptijd van de voorzieningen luidt als volgt:  pensioenen   overige 
  en vut- belasting- reorganisatie voor- 
  regelingen latenties voorziening zieningen totaal

 afwikkeling < 1 jaar 5 6.228 382 179 6.794

 afwikkeling tussen 1 en 5 jaar 134 81 - 718 933

 afwikkeling > 5 jaar 65 2.760 - 899 3.724

 Stand per 31 december 2015 204 9.069 382 1.796 11.451
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Langlopende schulden     In duizenden euro’s

      aflossing
   bedrag  rente  > 5 jaar

 De specificatie luidt als volgt: 0  variabel  0

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 1.516 zijn niet begrepen in de hierboven 

genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden. De variabele rente op de langlopende schulden bedroeg in 2015 

gemiddeld 2,39%. De variabele rente is afhankelijk van de 3-maands Euribor plus een opslag.

Kortlopende schulden In duizenden euro’s

De uitstaande langlopende leningen bij kredietinstellingen worden conform de lopende financieringsovereenkomsten in 2016 volledig 

afgelost. Derhalve is het volledige uitstaande saldo per 31 december 2015 opgenomen als 'aflossingsverplichtingen langlopende schulden' 

en gerubriceerd onder de kortlopende schulden.

Het onder belastingen en sociale lasten opgenomen bedrag van € 20.313 (2014: € 17.846) bestaat hoofdzakelijk uit te betalen BTW ter 

hoogte van € 17.579 (2014: € 14.250) en te betalen loonheffing ter hoogte van € 1.688 (2014: € 1.789). Alle kortlopende schulden hebben 

een looptijd korter dan een jaar.
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Toelichting op de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen In duizenden euro’s

Om redenen van het bereiken van een optimale financiële structuur en rendement, is in 2003 met terugwerkende kracht per 1 januari 2003 

een nieuwe groepsstructuur gecreëerd. In het kader van de nieuwe structuur heeft MCB Nederland BV 58% van de (gewone) aandelen van 

MCB International BV gekocht. MCB Nederland BV heeft als tegenprestatie voor de inkoop van de aandelen van MCB International BV haar 

onderneming ingebracht in een stille maatschap. De wijziging van de structuur is aangegaan voor een bepaalde duur. De termijn waarop 

beëindiging zal plaatsvinden, is niet overeengekomen. Door de aandeelhouders is onderling overeengekomen dat bij beëindiging van de 

stille maatschap de oude situatie weer wordt 'hersteld'. De afspraak omtrent de beëindiging betekent dat MCB Nederland BV een niet-

opeisbare vordering heeft om de kapitaalrekeningen van de andere maten in de stille maatschap te verkrijgen tegen teruglevering van 

de aandelen van MCB International BV Mogelijke lasten en risico's verbonden aan het in de toekomst beëindigen van de stille maatschap 

kunnen zich mogelijk in de toekomst materialiseren, of dit gaat gebeuren en de mogelijke aard en omvang hiervan is op dit moment 

echter onbekend. 

Voor Staalmarkt Nederland BV, Hamel Metaal BV en Metal2 BV is door MCB International BV een aansprakelijkstelling overeenkomstig 

art. 2:403 BW afgegeven. 

De MCB Groep heeft voor niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare onroerende zaken een verhuurcontract afgesloten. Het jaarlijks 

bedrag van met derden aangegane huurrechten is € 996. De resterende looptijden van de onderliggende huurcontracten variëren van 3 

maanden tot 4 jaar. 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 1.685. De resterende looptijden van 

onderliggende huurcontracten variëren van 5 maanden tot 8 jaar. Het totaalbedrag van met derden aangegane huurverplichtingen na 

2020 bedraagt € 1.841. 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane verplichtingen inzake support & maintenance van het softwarepakket bedraagt € 550.

De MCB Groep is voor een bedrag van € 1.559 verplichtingen aangegaan voor systeemontwikkeling en de aankoop/onderhoud van 

magazijninventaris. 

Ultimo boekjaar bedragen de verplichtingen uit hoofde van operationele leases € 3.011. Van dit bedrag wordt € 809 binnen één jaar 

afgewikkeld. € 1.816 wordt wordt tussen één en vijf jaar afgewikkeld. De resterende verplichtingen van € 386 worden na vijf jaar afgewikkeld. 

Ultimo boekjaar stond er voor een bedrag van € 4.673 (2014: € 1.009) aan letters of credit uit. 

MCB Groep heeft renteswaps afgesloten voor een openstaande hoofdsom van € 61.500. Deze swaps worden gebruikt om het variabelrentend 

karakter van de financiering aan te passen naar vastrentend. De contracten lopen af tussen 2016 en 2020. 

Per 31 december 2015 variëren de te betalen rentepercentages van 2,22% tot 4,09%; de te ontvangen rente is variabel. De reële waarde 

van rentederivaten bedraagt per 31 december 2015 € 4.842 negatief. 

Als zekerheid voor de aflossing van de schulden aan kredietinstellingen is een (stil) pandrecht gevestigd op handelsdebiteuren, 

voorraden, bankrekeningen en roerende zaken. Verder is een pand op handelszaak verstrekt van Testas NV en MCB België NV voor een 

totaalbedrag van € 21.100 en is het vastgoed in Nederland als zekerheid verstrekt.



Netto-omzet In duizenden euro’s

De netto-omzet bestaat nagenoeg geheel uit leveringen binnen Europa. De netto-omzet in Nederland bedraagt € 356.170 (2014: € 348.036). 

De netto-omzet in overige landen bedraagt € 228.875 (2014: € 242.357). Circa 37% van de netto-omzet (2014: 36%) heeft betrekking op 

koolstofvlakstaalproducten, 39% op RVS producten (2014: 36%) en het resterende deel betreft overige (metaal)producten.

Personeel
 In duizenden euro’s

 De lonen, salarissen en sociale lasten bedroegen:   2015   2014

 

 lonen en salarissen   40.332  40.905

 sociale lasten   6.594  7.228

 pensioenlasten   3.030  3.964

 overige personeelskosten   5.699  6.277

    55.655  58.374

De totale personeelskosten ad € 55.655 (2014: € 58.374) zijn in de winst- en verliesrekening voor € 26.992 (2014: € 28.338) opgenomen in 

de kostprijs van de omzet, voor € 15.328 (2014: € 16.640) in de verkoopkosten en voor € 13.335 (2014: € 13.396) in de algemene beheerkosten.

In 2015 bedroeg het gemiddeld aantal personeelsleden 847, tegen 906 in 2014. Hiervan is werkzaam bij verkoop 206 (2014: 221), magazijn 

en transport 356 (2014: 381), productie 123 (2014: 131) en overig 161 (2014: 173). Het gemiddeld aantal personeelsleden buiten Nederland 

bedroeg 155 (2014: 173). 

Belastingen

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 28,7% (2014: 27,5%). Het effectieve belastingtarief in de winst- en 

verliesrekening bedraagt -26,1% van het resultaat voor belastingen (2014: 24,5%). Het verschil tussen het gewogen gemiddelde 

toepasselijke belastingtarief en het effectieve belastingtarief wordt met name veroorzaakt door een afboeking van een verrekenbaar 

verlies en de mix van resultaten van de groepsmaatschappijen.

Honoraria accountantsorganisatie

Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en 

de accountantsorganisatie bedragen € 708 (2014: € 350). Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

 In duizenden euro’s

    2015   2014

 controle van de jaarrekening   251  240

 andere controle opdrachten   -  4 

 fiscale adviesdiensten   14  4 

 andere niet-controle diensten   443  103

    708  350
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 Vennootschappelijke balans voor resultaatbestemming

 Actief   31-12-2015  31-12-2014

 In duizenden euro’s

 Vaste activa

 Immateriële vaste activa   2.022  2.184

 Materiële vaste activa 

 bedrijfsgebouwen en -terreinen  -  - 

 andere vaste bedrijfsmiddelen  92  142

 

    92  142

 Financiële vaste activa 

 deelnemingen   172.424  181.434

 Vlottende activa

 Vorderingen 

 groepsmaatschappijen  15.650  21.989

 belastingen en sociale lasten  3.006  3.006

 overige vorderingen  -  1.056

    18.656  26.051

 Liquide middelen   5.784  74 

    198.978  209.885

 Toelichting op pagina 41
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 Passief    31-12-2015  31-12-2014

 In duizenden euro’s

 Eigen vermogen

 gestort kapitaal  3.587  3.587

 agio  1.685  1.685

 herwaarderingsreserve  27.748  35.065

 andere wettelijke reserves  -  - 

 overige reserves  94.292  93.386

 onverdeeld resultaat na belastingen  -2.825  1.225

    124.487  134.948

 Langlopende schulden

 kredietinstellingen   -  -

 Voorzieningen

 belastinglatenties  -3  -5

 overige voorzieningen  279  373

    276  368

 Kortlopende schulden 

 kredietinstellingen  68.860  57.896

 aflossingsverplichtingen langlopende schulden  1.516  11.126

 groepsmaatschappijen  -  3.774

 belastingen en sociale lasten  53  122

 pensioenen  -  - 

 overige schulden  3.017  538

 overlopende passiva  768  1.113

    74.214  74.569

    198.978  209.885

Toelichting op pagina 42
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

 In duizenden euro’s

    2015  2014

 resultaat na belastingen   -3.101  -3.168

 resultaat deelnemingen na belastingen   276  4.393

 Resultaat na belastingen   -2.825  1.225
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Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige 

uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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

gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met de 

grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de op pagina 28 

tot en met 32 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

MCB International BV staat aan het hoofd van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, waarin alle Nederlandse 

groepsmaatschappijen deelnemen. Uit dien hoofde zijn de vennootschap en alle Nederlandse groepsmaatschappijen ieder hoofdelijk 

aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Er vindt onderlinge verrekening van vennootschapsbelasting 

plaats tussen de groepsmaatschappijen binnen de fiscale eenheid.

Immateriële vaste activa      In duizenden euro’s

 

 De mutaties in het verslagjaar laten zich als volgt samenvatten: goodwill

 boekwaarde per 1 januari 2015 2.184

 investeringen - 

 afschrijvingen -162

 Boekwaarde per 31 december 2015 2.022

 afschrijvingen t/m december 2015 1.214

 afschrijvingspercentage 5

In verband met verwachte economische voordelen over een periode van meer dan 5 jaar wordt er een langere afschrijvingstermijn voor 

de geactiveerde goodwill gehanteerd.

Materiële vaste activa      In duizenden euro’s

 

 De mutaties in het verslagjaar laten zich als volgt samenvatten: bedrijfs-  andere vaste
  gebouwen   bedrijfs-
   en terreinen  middelen  totaal

 boekwaarde per 1 januari 2015 -  142  142

 investeringen -  -  - 

 afschrijvingen -  -50  -50  

 desinvesteringen -  -  - 

 Boekwaarde per 31 december 2015 -  92  92

 afschrijvingen t/m december 2015 -  608  608 

 afschrijvingspercentage 0-10  20-25

Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

2

1
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Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Financiële vaste activa   In duizenden euro’s

 
 Het verloop van de post deelnemingen luidt als volgt:   2015  2014

 waarde per 1 januari   181.434  179.822

 verwerving/vervreemding deelnemingen   -  6.165 

 omzetting vordering in kapitaal  -  - 

 resultaat boekjaar   276  4.393

 dividend  -8.216  -3.393

 herwaarderingen    -1.261  -5.376 

 rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen    11  6

 overboeking naar R/C groepsmaatschappijen  180  -240

 Waarde per 31 december  172.424  181.434

Bij de grondslagen van de jaarrekening is een overzicht met deelnemingen van MCB International BV per 31 december 2015 opgenomen.

Vorderingen In duizenden euro’s

Verbonden partijen

Over de rekening-courantverhoudingen met groepsmaatschappijen is rente in rekening gebracht gebaseerd op de 1-maands Euribor

plus een opslag. De betaalde rente bedraagt € 529 (2014: € 379). De ontvangen rente bedraagt € 1.652 (2014: € 2.635). De ontvangen

managementfee bedraagt € 2.650 (2014: € 2.604).

Bezoldiging In duizenden euro’s

De bezoldiging in het boekjaar 2015 van de huidige en voormalige leden van de Groepsdirectie bedroeg, inclusief afvloeiingskosten

voor voormalige leden van de Groepsdirectie, in totaliteit € 1.359 (2014: € 1.155).

Commissarissen genoten in 2015 gezamenlijk een bezoldiging van € 132 (2014: € 119).

Eigen vermogen In duizenden euro’s

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 8.354 en bestaat voor € 6.992 uit gewone aandelen, voor € 1.317 uit gewone converteerbare 

aandelen (aandelen B) en voor € 45 uit prioriteitsaandelen. Het gestort kapitaal bestaat voor € 2.225 uit gewone aandelen, voor € 1.317 

uit gewone converteerbare aandelen (aandelen B) en voor € 45 uit prioriteitsaandelen. Alle aandelen hebben een nominale waarde van € 1. 

De converteerbare gewone aandelen (aandelen B) kunnen worden geconverteerd in gewone aandelen op basis van een 1:1 verhouding.

3

4
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Eigen vermogen  In duizenden euro’s

 
   2015  2014

 Gestort kapitaal
 stand per 1 januari  3.587  3.587

 stand per 31 december  3.587  3.587

 Agio
 stand per 1 januari  1.685  1.685

 stand per 31 december ¹]  1.685  1.685

 Herwaarderingsreserve
 stand per 1 januari  35.065  46.367

 herwaardering  -1.261  -5.890

 wijziging vennootschapsbelastingtarief    -  - 

 gerealiseerde herwaardering ²]  -6.056  -5.412

 stand per 31 december  27.748  35.065

 Andere wettelijke reserves
 stand per 1 januari  -  1.398

 mutatie reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek  

  en ontwikkeling  -  -1.418

 mutatie reserve omrekeningsverschillen  -  20 

 stand per 31 december  -  -

 Overige reserves
 stand per 1 januari  93.386  101.414

 resultaat na belastingen vorig boekjaar  1.225  -14.835

 dividenduitkering  -6.375  - 

 gerealiseerde herwaardering  6.056  5.412

 mutatie wettelijke reserves  -  1.395

 stand per 31 december  94.292  93.386

    

¹]  Het agio wordt fiscaal volledig als gestort kapitaal aangemerkt.

²]  De gerealiseerde herwaardering wordt direct in de overige reserves verwerkt.

Raad van Commissarissen

E.H.M. van den Assem (voorzitter)

W.T.J. Das

G.M.J. van Kempen

A.G. Fortanier (vanaf 27 mei 2015)

Groepsdirectie

B. Schildkamp (voorzitter)

E.J.G. van Boxtel

 Valkenswaard, 25 mei 2016
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Overige gegevens

Controleverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van 
het resultaat
In artikel 13 van de statuten van de vennootschap staat het 

volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming:

De Raad van Commisssarissen en Groepsdirectie hebben 

gezamenlijk de bevoegdheid te bepalen welk deel van het 

resultaat zal worden gereserveerd en waarvoor deze reserve zal 

worden aangewend. Het na eventuele uitoefening van 

genoemde bevoegdheid resterende resultaat is ter beschikking 

van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders gehouden op 27 mei 2015. De Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het 

resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het 
boekjaar 2015
De Groepsdirectie stelt met goedkeuring van de Raad van 

Commissarissen aan de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders voor het resultaat over het boekjaar 2015 ten 

bedrage van € 2.825 negatief geheel ten laste van de overige 

reserves te brengen en naast het reeds uitgekeerde dividend in 

boekjaar 2015 verder over 2015 geen dividend uit te keren.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van MCB International BV

Verklaring over de jaarrekening 2015

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van MCB International BV op 

31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 

van MCB International BV te Valkenswaard (‘de vennootschap’) 

gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde 

jaarrekening van MCB International BV en dochter-

maatschappijen (samen: ‘de groep’) en de vennootschappelijke 

jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:

• de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 

31 december 2015;

• de geconsolideerde en vennootschappelijke winst- en 

verliesrekening over 2015; en

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grond-

slagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor 

het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het in 

Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 

in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 

de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van MCB International BV zoals vereist 

in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 

bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van de Groepsdirectie en 
de Raad van Commissarissen
De Groepsdirectie is verantwoordelijk voor:

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en 

voor het opstellen van het Verslag van de Groepsdirectie, beide 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, en voor

• een zodanige interne beheersing die de Groepsdirectie 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Groepsdirectie 

afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden 

in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde 

verslaggevingsstelsel moet de Groepsdirectie de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 

de Groepsdirectie het voornemen heeft om de vennootschap te 

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De Groepsdirectie moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap 

haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het 

uitoefenen van toezicht op het proces van financiële ver-

slaggeving van de vennootschap. 
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Onze verantwoordelijkheid voor de controle van 
de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren 

van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 

te geven oordeel. Ons controleoordeel beoogt een redelijke 

mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 

afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate 

van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle 

niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen 

ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 

indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoorde-

lijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Verklaring betreffende overige door wet- en 
regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het Verslag van de Groepsdirectie 

en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder 

Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om 

te rapporteren over het Verslag van de Groepsdirectie en de 

overige gegevens):

• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar 

aanleiding van het onderzoek of het Verslag van de 

Groepsdirectie, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door 

Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.

• dat het Verslag van de Groepsdirectie, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 25 mei 2016

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door:

drs. E.M.A. van Heugten RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de 
jaarrekening 2015 van MCB International BV

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring 

hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht 

wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor 
de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch 

uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een 

redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening 

vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 

Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 

afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 

vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 

of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die 

relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaam-

heden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 

 Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit 

te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de vennootschap.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door de Groepsdirectie 

en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de Groepsdirectie gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op 

basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap zijn 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 

 Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 

belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

 Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 

langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 

jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het 

evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn 

wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en 

de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de 

aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden voor de 

groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende 

controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een 

oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. 

Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de 

omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de 

activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersings-

maatregelen en de bedrijfstak waarin de vennootschap 

opereert. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 

geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de 

financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder 

andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 

en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.
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Vijfjarenoverzicht

Vijfjarenoverzicht
 In duizenden euro’s

  2015 2014 2013 2012 2011

 Algemeen

 netto-omzet 585.045 590.393 587.161 604.969 765.839

 netto-omzetresultaat 2.333 8.229 -13.593 -15.072 18.007

 resultaat na belastingen -2.825 1.225 -14.835 -15.701 8.306

 afschrijvingen 10.518 13.589 14.613 15.037 11.616

 gemiddeld aantal medewerkers 847 906 959 1.029 1.058

 omzet per medewerker 691 652 612 588 724

 resultaat na belasting per medewerker -3 1 -15 -15 8

 investeringen 3.107 1.939 2.135 3.923 12.556

 materiële vaste activa ultimo 71.841 89.491 111.569 117.669 120.553

 groepsvermogen ¹] 124.488 134.948 139.616 154.451 165.955

 balanstotaal 269.940 301.461 336.061 380.601 418.109

 Solvabiliteit

 % groepsvermogen ultimo 46,1% 44,8% 41,5% 40,6% 39,7%

 Liquiditeit

 current ratio  1,4 1,3 1,3 1,4 1,4

 Rentabiliteit

 % resultaat na belastingen op groepsvermogen ²] -2,3% 0,9% -10,6% -10,2% 5,0%

 % resultaat na belastingen op netto-omzet -0,5% 0,2% -2,5% -2,6% 1,1%

¹]   Berekend voor aftrek van de voorgestelde dividenduitkering.

²]   Berekend na aftrek van de voorgestelde dividenduitkering.
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Netto-omzet  x € 100.000.000 Gemiddeld aantal medewerkers  x 100

Resultaat na belastingen per medewerker  x € 1.000 Investeringen  x € 1.000.000
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Lijst van werkmaatschappijen

Nederland
MCB Nederland BV 
Directie B. Schildkamp en E.J.G. van Boxtel 

Adres J.F. Kennedylaan 59, Valkenswaard

 Postbus 2, 5550 AA  Valkenswaard

Telefoon +31 (0)40 2088333

Telefax +31 (0)40 2043795

E-mail info@mcb.nl

Internet www.mcb.nl

Hamel Metaal BV
Directie J. Kroon

Adres  Damsluisweg 60, Almere

 Postbus 30255, 1303 AG  Almere

Telefoon +31 (0)36 5495151

Telefax +31 (0)36 5495155

E-mail info@hamel.nl

Internet www.hamel.nl

Staalmarkt Nederland BV
Directie F.F.L. Piek

Adres J.F. Kennedylaan 59, Valkenswaard

 Postbus 2, 5550 AA  Valkenswaard

Telefoon +31 (0)40 2088400

E-mail info@staalmarkt.nl

Internet www.staalmarkt.nl

MCB Business & Information Services BV
Directie A.P.J. van Kelle

Adres J.F. Kennedylaan 59, Valkenswaard

 Postbus 194, 5550 AD  Valkenswaard

Telefoon +31 (0)40 2088900

Telefax +31 (0)40 2044138

E-mail  informationservices@mcb.nl

Internet www.mcb.nl

MCB Central Europe BV
Directie MCB International BV 

Adres  J.F. Kennedylaan 59, Valkenswaard

 Postbus 2, 5550 AA  Valkenswaard

Telefoon +31 (0)40 2088333

Telefax +31 (0)40 2043795 

E-mail centraleurope@mcb.nl

Internet www.mcb.eu

België
MCB Belgique S.A./MCB België NV 
Afgevaardigde 

bestuurder I. Verheyden

Adres  Rue J.L. Defrêne 107,  4340 Awans

Telefoon +32 (0)4 2396611

Telefax +32 (0)4 2396605

E-mail info@mcb.be

Internet www.mcb.be

MétalSERVICE S.A. 
Bestuurder I. Verheyden

Adres  Rue J.L. Defrêne 107,  4340 Awans

Telefoon +32 (0)4 2396623

Telefax +32 (0)4 2396676

E-mail awans@metalservice.be

Internet www.metalservice.be

Testas NV 
Bestuurders I. Verheyden, A. Heirstrate, 

 M. Le Grelle en E.J.G. van Boxtel

Adres  Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem

Telefoon +32 (0)3 3552060

Telefax +32 (0)3 3552061

E-mail info@testas.be

Internet www.testas.be

Frankrijk
TS Métaux SAS 
Bestuurder I. Verheyden

Adres  45, avenue de L'Europe

 Bâtiment 11, 59223 Roncq

Telefoon +33 320463040

Telefax +33 320463039

E-mail info@tsmetaux.fr

Internet www.tsmetaux.com

Duitsland
MCB Deutschland GmbH 
Directie S. Haupt

Adres Ottostraße 11, Dormagen

 Postfach 100393, 41521 Dormagen

Telefoon +49 (0)2133 2501170

Telefax  +49 (0)2133 2501324

E-mail verkauf@mcbdeutschland.de

Internet www.mcbdeutschland.de

SM StrukturMetall GmbH & Co. KG
Directie E.J.G. van Boxtel

Adres Moosbachstraße 22,  

 74626 Bretzfeld-Schwabbach

Telefoon +49 (0)7946 925033

Telefax +49 (0)7946 925050

E-mail info@strukturmetall.de

Internet www.strukturmetall.de



Tekst Studio Bovenwater, Veenendaal

Vormgeving CreaGo data+beeld+communicatie, Son & Breugel

Fotografie Bart Koertshuis, MCB Valkenswaard

Drukwerk Drukkerij Tesink BV, Zutphen



Address J.F. Kennedylaan 59, Valkenswaard, the Netherlands

Postal address PO Box 2, NL-5550 AA  Valkenswaard

Tel. +31 (0)40 2088966

Fax +31 (0)40 2048249

E-mail international@mcb.nl

Website www.mcb.eu


