Cade B.V.
F18/15/212

FAILLISSEMENTSVERSLAG

15028242

Nummer: 4

Datum: 4 juli 2016

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen
periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid
daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium
aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde

:

de besloten vennootschap Cade B.V. (hierna: “de
vennootschap”)
Statutair adres:
Linthorst Homanstraat 20, 8380 AA VLEDDER
Vestigingsadres:
Linthorst Homanstraat 20, 8380 AA VLEDDER
Correspondentieadres:
Postbus 10, 8380 AA VLEDDER
KvK-nr:04032418

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F18/15/212
16 juni 2015
mr. J.J. Gevers

Rechter-commissaris

:

mr. A.L. Goederee

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met de
groothandel in computers, randapparatuur en software en
advisering op het gebied van informatietechnologie,
Groothandel in computersupplies, kettingformulieren en
drukwerk, het verlenen van diensten op het gebied van
automatisering.
2013: € 269.232,2012: € 294.310,2011: € 313.727,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden drie.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
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27 februari 2016 t/m 30 juni 2016
6,2 uren
105,9 uren

Pagina 1 van 11

Cade B.V.
F18/15/212

verslag 1

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De vennootschap is opgericht op 25 januari 1994 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 26
januari 1994. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de heer C.J. Schröder. Het
bestuur van de vennootschap wordt sedertdien ook gevormd door de heer C.J. Schröder.
1.2

verslag 1

Lopende procedures

Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures.
1.5.

verslag 1

Balanstotaal

2013: € 210.621,2012: € 228.669,2011: € 259.979,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
1.4.

verslag 1

Winst en verlies

2013: € - 18.880,2012: € - 2.246,2011: € - 19.519,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
1.3

verslag 1

15028242

Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de navolgende
verzekeringen gesloten:
-

brandverzekering
bedrijfspolis motorrijtuigen
Arbo- en verzuimbegeleiding

Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement waren geëindigd door middel van royement
wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover
verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand dient te blijven. De
curator verwacht geen premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.
Met betrekking tot de tijdens het faillissement vooralsnog voort te zetten verzekeringen heeft de curator
de zekerheidsgerechtigden verzocht de betaling van de premie voor hun rekening te nemen.
1.6
verslag 1

Huur

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten aangetroffen.
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2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

3
Aantal in jaar voor faillissement

3
2.3.

verslag 1

Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder is de onderneming geconfronteerd met sterk teruglopende
opdrachten alsmede een faillissement van één van haar opdrachtgevers. Dit heeft uiteindelijk geleid tot
het faillissement.

2.2.
verslag 1

15028242

Datum ontslagaanzegging

De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 17 juni 2015.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij telefonische en
schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het UWV.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
verslag 1

Beschrijving

De vennootschap heeft de eigendom van de navolgende onroerende zaken:
1. een bedrijfspand, staande en gelegen te (8384 EE), aan de Linthorst Lomanstraat 20.
- kadastrale omschrijving:
Gemeente Vledder, sectie K 1357, groot 8 are en 10 centiare.
3.2

verslag 1

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
3.3

verslag 1

Verkoopopbrengst

Hoogte hypotheek

De onroerende zaken zijn belast met de navolgende hypothecaire inschrijvingen:
Ad 1:

Een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 181.512,09 t.b.v. de coöperatieve
Rabobank Zuidwest Drenthe
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Boedelbijdrage

verslag 1

Ten aanzien van een boedelbijdrage dienen nog afspraken te worden gemaakt.

verslag 2

De curator heeft overleg gevoerd met de hypotheekhouder ten aanzien van de verkoopactiviteiten die
door of namens de hypotheekhouder worden opgestart.

verslag 3

De hypotheekhouder heeft de verkoopactiviteiten opgestart. Dit heeft nog niet tot biedingen of een
verkoop geleid. De curator wordt periodiek geïnformeerd ten aanzien van de voortgang. Bij verkoop
zullen er afspraken omtrent de boedelbijdragen worden gemaakt.

verslag 4

Er is nog geen concreet vooruitzicht op een verkoop van het bedrijfspand. De curator is met de
hypotheekhouder en makelaar in overleg omtrent alternatieve of aangepaste verkoopinspanningen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

verslag 1

Op de bedrijfslocatie is een inventaris alsmede bedrijfsmiddelen aangetroffen. Deze activa is op verzoek
van de curator getaxeerd. Diverse gegadigden hebben een bieding uitgebracht. Aangezien de
getaxeerde waardes bij lange na niet werden gehaald is besloten tot veiling over te gaan.

verslag 2

Met de veiling is een opbrengst gerealiseerd van € 11.467,06 (na aftrek veilingkosten). De opbrengst
niet-bodem zaken ad € 665,50 alsmede de opbrengst bedrijfswagen ad € 786,50 dient hierop in
mindering te worden gebracht.

verslag 3

De verdeling van de veilingopbrengst tussen de boedel en de pandhouder is inmiddels afgewikkeld
conform hetgeen hieromtrent in het vorige verslag is gesteld.
3.6

verslag 1

Verkoopopbrengst

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
3.7

Boedelbijdrage

verslag 1

Ten aanzien van een boedelbijdrage dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt.

verslag 2

Met de pandhouder zijn boedelbijdragen conform het separatistentarief overeengekomen voor dat deel
van de verkoopopbrengst dat daarvoor in aanmerking komt. Een substantieel deel van de opbrengst
van de verkoop van de bedrijfsmiddelen zal als opbrengst bodemzaken hoe dan ook via de boedel lopen
gegeven de relevante fiscale schuld. Aldus zal de boedel een substantieel bedrag ontvangen. Ten
aanzien van de verkoop niet-bodemzaken en bedrijfswagens zal een boedelbijdrage worden voldaan
ad € 145,20.
3.8

Bodemvoorrecht fiscus
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Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het
voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57
lid 3 Fw rekening worden gehouden. Daarnaast bestaat het overgrote deel van de aangetroffen activa
uit bodemzaken.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2

De veiling is begeleid en mede afgewikkeld.

Verslag 3

De verdeling van de veilingopbrengst tussen de boedel en de pandhouder is afgerond.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

Er is een beperkte voorraad aangetroffen. Deze voorraad is samen met het aanwezige
onderhandenwerk
3.10

verslag 1

Verkoopopbrengst

De voorraad is verkocht voor een bedrag van € 500,-. Het onderhandenwerk is gezamenlijk met de
goodwill verkocht voor € 17.500,3.11

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Met de pandhouder is afgesproken dat bij verkoop van de voorraad aan de boedel een boedelbijdrage
zal worden voldaan ad € 250,-.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden. Daarnaast is overleg gevoerd met gegadigden en de Rabobank en
is er toestemming verzocht en verkregen van de rechter-commissaris voor verkoop.
Andere activa
3.12

verslag 1

Beschrijving

De navolgende andere activa werden aangetroffen:
- goodwill
3.13

verslag 1

Verkoopopbrengst

De goodwill is gezamenlijk met het onderhandenwerk verkocht voor een bedrag van € 17.500,-.
Werkzaamheden
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verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de
debiteurenvorderingen € 8.891,86 bedraagt.

4.2
verslag 1

Opbrengst

De debiteuren zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor € 4.500,-.
4.3

verslag 1

15028242

Boedelbijdrage

De pandhouder heeft voor de verkoop van de voorraden en debiteuren een boedelbijdrage van € 250,voldaan.
4.3.1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

Niet van toepassing.
4.3.2.

Opbrengst boedel/pandhouder:

Niet van toepassing.
Werkzaamheden
verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

De vordering van de bank bedraagt totaal € [ ] en is als volgt te specificeren:
- langlopende lening, kenmerk: 3137.943.248, ad totaal
- rekening courantkrediet NL31 RABO 0365 8203 50, ad totaal
5.2

verslag 1

€ 87.806,52
€ 21.064,13

Leasecontracten

De vennootschap heeft geen leaseovereenkomsten gesloten.
5.3

Beschrijving zekerheden
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In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de vennootschap
de navolgende zekerheden gesteld:
- recht van hypotheek, eerste in rang, etc.
- pandrecht, eerste in rang, op de roerende zaken van de vennootschap.
- pandrecht, eerste in rang, op de vorderingen van de vennootschap.
- pandrecht, eerste in rang, op de voorraad van de vennootschap.
5.4

verslag 1

Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van separatist.
Tot op heden heeft de bank hiervan geen gebruik gemaakt.
5.5

verslag 1

Separatistenpositie

Boedelbijdragen

Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.
5.6

Eigendomsvoorbehoud

verslag 1

Er hebben zich meerdere crediteuren gemeld die een beroep doen op een door hen gemaakt
eigendomsvoorbehoud. Per geval wordt nagegaan of voor een rechtsgeldig beroep op
eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Als dat het geval is worden
afspraken gemaakt over de uitlevering van de nog aanwezige zaken waarop een eigendomsvoorbehoud
rust.

verslag 2

De eigendomsvoorbehoud vorderingen zijn geïnventariseerd. Indien een eigendomsvoorbehoud kon
worden vastgesteld en er nog onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn aangetroffen zijn
deze is overleg met de leverancier geretourneerd.
5.7

verslag 1

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1

Reclamerechten

Retentierechten

Hierop is tot dusverre geen beroep gedaan.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
verslag 1

Exploitatie/zekerheden

Van een voortzetting is geen sprake.
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6.2
verslag 1
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Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Doorstart
6.3

verslag 1

Direct na aanvang van faillissement is de curator gebleken dat er in de markt voldoende belangstelling
bestaat voor een mogelijke doorstart van de onderneming. Dit heeft geresulteerd in een verkoop van
de onderneming waarbij aan één van de drie werknemers een nieuw dienstverband is aangeboden.
6.4

verslag 1

Opbrengst

Zie 3.9 e.v.
6.6

verslag 1

Verantwoording

Niet van toepassing.
6.5

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Zie 3.9 e.v.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben tal van met de (voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden
plaatsgevonden zoals inventarisatie, onderhandeling, opstellen koopovereenkomsten, onderhouden
van mondelinge en schriftelijke contacten met de gegadigden en het afwikkelen van de activatransactie.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

verslag 1

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres Linthorst
Homanstraat 20 te (8384 EE) Wilhelminaoord. De administratie is op de volgende wijze door de curator
veilig gesteld:
inname fysieke administratie en uitdraaien van relevante digitale administratie.

verslag 2

De administratie dient nog te worden gecontroleerd.

verslag 3

De boekhouding is gecontroleerd en voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
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7.2
verslag 1

Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig gedeponeerd.
7.3

verslag 1

15028242

Controleverklaring accountant

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.
7.4

Stortingsverplichting aandelen

verslag 1-2

De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

verslag 3

Aan de stortingsverplichting is voldaan.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

verslag 1-2

De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

verslag 3

De curator heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat er sprake is of kan zijn van onbehoorlijk
bestuur. Zo nodig zal hier in een later verslag op terug worden gekomen.
7.6

verslag 1

Paulianeus handelen

Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 4

De curator heeft nadere vragen gesteld en een onderbouwing verzocht van de bestuurder ten aanzien
van een aantal relevante onderdelen van de administratie.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

verslag 1

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de verschotten
van de curator, alsmede het loon vanaf de datum van het faillissement.

verslag 2-4

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de verschotten
van de curator, alsmede het loon vanaf de datum van het faillissement. Het UWV heeft een
boedelvordering ingediend ad totaal € 18.407,15.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 9.578,00, ter zake
loonheffingen en omzetbelastingen.

verslag 2

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 21.178,00, ter zake
loonheffingen en omzetbelastingen.
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De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 21.231,00, ter zake
loonheffingen en omzetbelastingen.

8.3

Preferente vorderingen van het UWV

verslag 1

Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.

verslag 2-4

Het UWV heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 9.930,20.
8.4

verslag 1-4

Andere preferente crediteuren

Tot dusverre zijn er nog geen andere preferente vorderingen ingediend.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben 14 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 141.448,82.

verslag 2

Tot dusverre hebben 23 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 144.161,72.

verslag 3-4

Tot dusverre hebben 25 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 144.894,83.
8.6

verslag 1

Bedrag concurrente crediteuren

Zie sub 8.5.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1

Naar verwachting zullen de faillissementen te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing
wegens de toestand van de boedel.

verslag 2

De verwachting blijft gehandhaafd.

verslag 3-4

De verwachting blijft gehandhaafd.
Werkzaamheden

verslag 1-4

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en
telefonisch met de crediteuren gecorrespondeerd.

9.
verslag 1

De boedel is niet betrokken in procedures
9.1

verslag 1

Procedures

Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.
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9.2
verslag 1

Aard procedure

Niet van toepassing.
9.3

verslag 1

15028242

Stand procedure

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
10.2

verslag 1

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- verkoop resterende activa;
- afwikkelen verkoop onroerende zaak;
- onderzoek als bedoeld sub 7.

verslag 2

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- verkoop bedrijfspand;
- controle administratie.

verslag 3-4

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- verkoop bedrijfspand;
- voortzetting controle administratie.
10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal begin oktober 2016 worden ingediend.
Assen, 4 juli 2016

J.J. Gevers
curator
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