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

3

Datum:

20-10-2017

Insolventienummer:

F.18/17/146

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000014263:F001

Datum uitspraak:

27-06-2017

Curator:

mr. J.J. Gevers

R-C:

mr. P Molema

Algemeen
Gegevens onderneming
Verslag 1:
Gegevens gefailleerde 1 :
de besloten vennootschap D en A Reclame B.V. voorheen h.o.d.n. Multicopy Assen B.V.
(hierna: ³de vennootschap´
Statutair adres:
C.T. Storkweg 4, 9403 AG Assen
Vestigingsadres:
C.T. Storkweg 4, 9403 AG Assen
Correspondentieadres:
C.T. Storkweg 4, 9403 AG Assen
KvK-nr: 04073741
Faillissementsnummer : F 18/17/146
Datum uitspraak : 27 juni 2017
Curator : mr. J.J. Gevers
Rechter-commissaris : mr. P. Molema
Gegevens gefailleerde 2 :
de besloten vennootschap D. van Dorst Holding B.V. (hierna: ³de vennootschap´
Statutair adres:
C.T. Storkweg 4, 9403 AG Assen
Vestigingsadres:
C.T. Storkweg 4, 9403 AG Assen
Correspondentieadres:
C.T. Storkweg 4, 9403 AG Assen
KvK-nr: 01148821
Faillissementsnummer : F 18/17/149
Datum uitspraak : 29 juni 2017
Curator : mr. J.J. Gevers
Rechter-commissaris : mr. P. Molema
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Nummer:

3

Datum:

20-10-2017

Activiteiten onderneming
verslag 1:
Gegevens gefailleerde 1:
de vennootschap drijft een onderneming die zich ±volgens opgave in het Handelsregister ±
bezig houdt met de exploitatie van een sneldruk-, copyservice- en drukwerkservicebedrijf.
Gegevens gefailleerde 2:
de vennootschap drijft een onderneming die zich ±volgens opgave in het Handelsregister ±
bezig houdt met de exploitatie van administratiekantoren voor aandelen en obligaties
Beheersdoelstelling.

Omzetgegevens
Verslag 1:
Gegevens gefailleerde 1:
2017: € 337.523,2016: € 784.618,2015: € 586.001,Gegevens gefailleerde 2:
2017: niet bekend
2016: niet bekend
2015: niet bekend

2017: niet bekend
2016: niet bekend
2015: € 2.200,Personeel gemiddeld aantal
verslag 1:
Gegevens gefailleerde 1:
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld
aantal personeelsleden tien.
Gegevens gefailleerde 2:
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld
aantal personeelsleden nihil.
Saldo einde verslagperiode
verslag 1:
Gegevens gefailleerde 1:
€ 71.682,55
Gegevens gefailleerde 2:
€ 0,00
Verslagperiode
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Nummer:

3

Datum:

20-10-2017

verslag 1:
27 juni 2017 t/m 10 juli 2017
verslag 2
11 juli 2017 t/m 19 oktober 2017
Bestede uren in verslagperiode
verslag 1:
77,6
verslag 2
Gefailleerde 1:
90,1
Gefailleerde 2:
0,3
Bestede uren totaal
verslag 1:
77,6
verslag 2
Gefailleerde 1:
167,7
Gefailleerde 2:
1,2
Toelichting
verslag 1:
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.
Voor de verslaglegging verwijs ik u naar het gecombineerde faillissementsverslag opgenomen
onder D en A Reclame B.V.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap Multi Copy Assen B.V. is op 19 mei 2004 opgericht en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 24 mei 2004. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
D. van Dorst Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer D.
van Dorst.
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Nummer:
1.2

3

Datum:

20-10-2017

Winst en verlies
verslag 1:
D en A Reclame B.V.
2015: € - 125.514,- (verlies)
2014: € - 58.234,- (verlies)
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
D. van Dorst Holding B.V.
2015: niet bekend
2014: niet bekend
verslag 2
D. van Dorst Holding B.V.
2015: € - 126.708,- (verlies)
2014: € - 57.742,- (verlies)
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.3

Balanstotaal
verslag 1:
D en A Reclame B.V.
2015: € 234.400,2014: € 407.581,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
D. van Dorst Holding B.V.
2015: niet bekend
2014: niet bekend

verslag 2
D. van Dorst Holding B.V.
2015: € 603,2014: € 47,Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.4

Lopende procedures
verslag 1:
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij lopende
procedures.

1.5

Verzekeringen
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Nummer:

3

Datum:

20-10-2017

verslag 1:
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschappen de
navolgende verzekeringen gesloten:
- Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Meeus
- Een autoverzekering voor twee voertuigen
9RRU]RYHUGH]HYHU]HNHULQJHQQLHWUHHGVYRRUIDLOOLVVHPHQWZDUHQJHsLQGLJGGRRUPLGGHOYDQ
royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd. Dit geldt
niet voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De dekking hiervan is bewust in stand
gehouden voor de periode waarin de boedel met toestemming van de rechter commissaris het
aanwezige onderhanden werk uit voert. De curator is nog onbekend met een eventuele
SUHPLHUHVWLWXWLHYDGHRYHULJHYHU]HNHULQJHQLQYHUEDQGPHWGHEHsLQGLJLQJYDQGH
verzekeringen.
1.6

Huur
verslag 1:
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de C.T. Storkweg 4 te Assen.
Verhuurders zijn: de heer en mevrouw Pit
De huurovereenkomst is aangegaan op 20 oktober 1997 en is na 2 maal een verlenging van
vijf jaren overgegaan in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De huurovereenkomst is nog niet opgezegd om zo de doorstartende partij in staat te stellen
een eventuele overname van de huurovereenkomst te bewerkstelligen.
Er is geen waarborgsom aan de verhuurder betaald.
verslag 2
De doorstartende partij is met de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst aangegaan
welke overeenkomst de opzegtermijn van drie maanden gedeeltelijk overlapt. De
verhuurder heeft nog geen boedelvordering ingediend over de periode na
faillissementsdatum tot het moment van ingang van de nieuwe huurovereenkomst.
Voorst was door de gefailleerde vennootschap met Canon een overeenkomst gesloten
genaamd µ¶huurovereenkomst inclusief service¶¶ten aanzien van het gebruik van
meerdere printers. Deze overeenkomst is door de curator in overleg met de doorstarter
HQ0XOWLFRS\1HGHUODQGEHsLQGLJG
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Nummer:
1.7

3

Datum:

20-10-2017

Oorzaak faillissement
verslag 1:
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende oorzaken die de
faillissementen tot gevolg hebben gehad.
Allereerst is er een forse terugloop in de vraag naar drukwerk. Dit µklassieke¶drukwerk was
altijd een zeer belangrijk onderdeel van de onderneming en droeg in aanmerkelijke mate bij
aan de omzet en winstgevendheid. Er is getracht deze terugloop te compenseren door andere
diensten aan te bieden. Dit is voor een deel gelukt maar deze compensatie was onvoldoende
om alle terugloop op te vangen. Een andere oorzaak van het faillissement betreft de acquisitie
door de gefailleerde onderneming van een andere drukkerij. Achteraf is gebleken dat de cijfers
van deze onderneming aanmerkelijk slechter waren dan ten tijde van de acquisitie
gepresenteerd. Hierdoor is er, achteraf bezien, te veel betaald voor deze overname.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog vervolgen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
verslag 1:
Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er bij D en A Reclame B.V. in totaal
nog ca 9 personeelsleden in vaste dienst. Bij D. van Dorst Holding B.V. waren geen
personeelsleden in vaste dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
verslag 1:
In het jaar voor de faillissementen waren er ongeveer net zoveel personeelsleden in dienst bij
de vennootschappen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
verslag 1:
De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten op 28 juni 2017 opgezegd.

2.4

Werkzaamheden
verslag 1:
Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische
en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het
UWV. Tevens heeft er op 3 juli 2017 een bijeenkomst met het voltallige personeel
plaatsgevonden waarbij de gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet
en uitleg is gegeven over een mogelijke doorstart en voorzetting der activiteiten bij welke
bijeenkomst ook een medewerkster van het UWV aanwezig is geweest om tekst en uitleg over
de (administratieve) afwikkeling van de loongarantieregeling te geven en de daartoe
benodigde formulieren uit te reiken en weer in te nemen.
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Verslag 2
In de periode na het eerste verslag is er nog een aantal maal contact geweest met
werknemers van de gefailleerde vennootschap. Het betrof hierbij voornamelijk het
beantwoorden van vragen ten aanzien van behoud en overgang van rechten.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
verslag 1:
De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
verslag 1:
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
verslag 1:
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
verslag 1:
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
verslag 1:
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
verslag 1:
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de gefailleerde vennootschap
±EHGULMIVPLGGHOHQHQYRRUUDGHQDDQJHWURIIHQZHONHNRUWYyyUIDLOOLVVHPHQWUHHGVRSYHU]RHN
van de onderneming waren getaxeerd door taxatiebureau Waardemeesters. Al deze zaken zijn
(voor zover geen leasezaken en/of vallend onder een eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig
(stil) verpand aan de Rabobank.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
verslag 1:
In het kader van de sub 6.3 vermelde doorstart middels een activatransactie heeft verkoop der
activa aan de doorstarter plaatsgevonden tegen een koopsom ad € 66.656,- vrij van b.t.w.
waarbij aan de roerende zaken € 62.656HQDDQKHWLPPDWHULsOHDFWLHIHHQNRRSVRPYDQ¼
4.000,- is toegekend.
Van deze opbrengst komt € 61.474,- (immaterieel actief en bodemzaken) aan de boedel ten
goede en € 1.182,- aan de pandhouder.
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3.8

3

Datum:

20-10-2017

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
verslag 1:
In het kader van de sub 6.3 vermelde activatransactie zijn de curator en de pandhouder gezien
de geringe omvang van het aan de pandhouder toekomende deel geen boedelbijdrage
overeengekomen.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
verslag 1:
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de gehele (bedrijfs-) inventaris. Aangezien de
relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken overschrijden loopt de
opbrengst daarvan via de boedel.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
verslag 1:
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband
houdende werkzaamheden plaatsgevonden.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
verslag 1:
Er is een onderhanden werk portefeuille en enige geringe voorraad aangetroffen. Direct na
faillissementsdatum is een gedeelte van het onderhanden werk door de boedel uitgevoerd.
Vervolgens zijn er afspraken met koper gemaakt ten aanzien van het voor beperkte termijn
voortzetten van de werkzaamheden teneinde het resterende onderhanden werk te kunnen
uitvoeren. Deze werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd. De aanwezige voorraad is
verkocht aan koper.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
verslag 1:
Zie hiervoor sub 3.6.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
verslag 1:
Zie hiervoor sub 3.7.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
verslag 1:
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden alsmede tal van met het
realiseren van de verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.

3.15

Andere activa: Beschrijving
verslag 1:
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden alsmede tal van met het
realiseren van de verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.
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3.16
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Datum:

20-10-2017

Andere activa: Verkoopopbrengst
verslag 1:
Zie hiervoor sub 3.6.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
verslag 1:
Er hebben tal van inventariserende en met verkoop verband houdende werkzaamheden
plaatsgevonden.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
verslag 1:
De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale waarde van ca. € 56.472,aangetroffen welke rechtsgeldig is verpand aan de Rabobank Assen. De pandhouder heeft
aangegeven haar positie als separatist te willen benutten en de verpande debiteuren buiten de
boedel om te willen incasseren. De pandhouder zal ten aanzien van deze incasso rekening en
verantwoording afleggen.
verslag 2
De curator heeft contact gehad met de Rabobank omtrent de vaststelling welke
debiteuren onder het pandrecht van de bank vallen en op welke wijze het onderhanden
werk hierin diende te worden meegenomen. Uitkomst is dat de debiteuren die op de
ODDWVWHOLMN HQNHOHGDJHQYyyUIDLOOLVVHPHQW DDQGH5DEREDQNYHUVWUHNWHGHELWHXUHQOLMVW
zijn opgenomen onder het pandrecht van de Rabobank vallen.
0HWGHYRRUW]HWWLQJYDQGHDFWLYLWHLWHQQiIDLOOLVVHPHQWVGDWXP]LMQGHELWHXUHQRQWVWDDQ
die niet onder het pandrecht van de Rabobank vallen. De boedel draagt zorg voor de
incasso van deze debiteuren en zal de opbrengst uiteindelijk meenemen in de
afrekening met koper (zie onderdeel 6.1).

4.2

Opbrengst
verslag 1:
Niet van toepassing

4.3

Boedelbijdrage
verslag 1:
Niet van toepassing

4.4

Werkzaamheden
verslag 1:
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.
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3

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

20-10-2017

verslag 1:
De Rabobank Assen heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde vennootschap verstrekte
kredietfaciliteit per datum faillissement een bedrag van € 121.000,- + p.m. wegens rente en
kosten te vorderen.
5.2

Leasecontracten
verslag 1:
De curator heeft diverse op naam van gefailleerde staande leaseovereenkomsten
aangetroffen.
- een overeenkomst van financial lease met betrekking tot een Ford C-Max
- een overeenkomst van financial lease met betrekking tot een Ford Transit

verslag 2
In overleg met de curator is de financial lease overeenkomst ten aanzien van de Ford CPD[EHsLQGLJG+LHUZDVJHHQWHYHU]LOYHUHQRYHUZDDUGHDDQZH]LJ'HEHWUHIIHQGH
leaseovereenkomst was recent aangegaan. De leaseovereenkomst ten aanzien van de
Ford Transit is door de doorstartende partij met instemming van de curator
overgenomen. Ook hier was om dezelfde, voornoemde reden geen overwaarde
aanwezig.
5.3

Beschrijving zekerheden
verslag 1:
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde vennootschappen
zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van de Rabobank Assen:
- Verpanding in eerste verband van alle huidige en toekomstige inventaris, huidige en
WRHNRPVWLJHYRRUUDGHQHQKXLGLJHHQWRHNRPVWLJHYHUYRHUVPLGGHOHQppQHQDQGHUYRRU]RYHU
eigendom en niet belast met een eerste pandrecht ten behoeve van derden.
- Borgstelling verleend door de bestuurder van de vennootschap tot een bedrag ad €
175.000,-.

5.4

Separatistenpositie
verslag 1:
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de Rabobank de positie
van separatist.

5.5

Boedelbijdragen
verslag 1:
Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.

Pagina 10 van
16

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
5.6

3

Datum:
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Eigendomsvoorbehoud
verslag 1:
'HFXUDWRUKHHIWGHEHNHQGHVFKXOGHLVHUVVFKULIWHOLMNJHwQIRUPHHUGRYHUGHIDLOOLVVHPHQWHQ
waarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn
uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebben op dit moment nog geen
schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de verkoop der activa is bedongen dat de koper gehouden
is om rechtsgeldig gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel
daarvoor te vrijwaren.

5.7

Retentierechten
verslag 1:
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak maakten op een
recht van retentie.

5.8

Reclamerechten
verslag 1:
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op
reclamerechten.

5.9

Werkzaamheden
verslag 1:
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn
besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen
zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
verslag 1:
In het kader van een beoogde doorstart van de onderneming van de vennootschap was het
van belang de waarde van de onderneming en de daarmee verbonden activa zo veel mogelijk
in stand te houden. Met name in verband hiermee heeft de curator het in het belang van de
boedel geacht de onderneming van de vennootschap vooralsnog voort te zetten, na daartoe
verkregen machtiging van de rechter-commissaris (artikel 98 Fw). Door de curator is in overleg
met de directie van de onderneming een exploitatiebegroting opgesteld, waaruit blijkt dat de
kosten van voortzetting gedekt konden worden uit de reguliere lopende inkomsten. Na de
eerste korte periode waarin de werkzaamheden zijn voortgezet zijn er, direct na verkoop van
de onderneming, aanvullende afspraken gemaakt met koper teneinde het resterende
onderhanden werk door de boedel te laten uitvoeren waarbij koper de inkoop van de
benodigde materialen voor haar rekening neemt. Deze periode loopt thans nog.

verslag 2
De voortzetting van de activiteiten door de boedel en koper gezamenlijk is per 22 juli
2017EHsLQGLJG'HGHILQLWLHYHDIUHNHQLQJRYHUGH]HSHULRGHGLHQWQRJSODDWVWHYLQGHQ
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Datum:

20-10-2017

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
verslag 1:
(HQILQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJYDQGHH[SORLWDWLHYDQGHRQGHUQHPLQJQDIDLOOLVVHPHQWVGDWXP
tot aan datum verkoop activa c.q. doorstart, zal na afloop van de exploitatieperiode
afzonderlijk worden bijgevoegd.

verslag 2
Ten aanzien van de voortzetting is overleg gevoerd met koper en is een administratie
gevoerd.
6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
verslag 1:
Er hebben tal van met deze ³voortzettingsperiode´verbandhoudende werkzaamheden
SODDWVJHYRQGHQ'HZHUN]DDPKHGHQ]LMQJHFR|UGLQHHUGHQDGPLQLVWUDWLHIEHJHOHLGGRRUGH
doorstarter.

6.4

Doorstart: Beschrijving
verslag 1:
De curator heeft onmiddellijk na uitspraak van het faillissement de activa bestaande uit
roerende zaken (inventaris en voorraad) en immaterieel actief aan de diverse gegadigden die
zich bij de curator hebben gemeld, te koop zijn aangeboden met het verzoek bij een bieding
aan te geven hoeveel personeelsleden men een (arbeids)overeenkomst zou willen aanbieden.
8LWHLQGHOLMNUHVXOWHHUGHGLWLQVOHFKWVppQVHULHX]HGRRUVWDUWNDQGLGDDWPHWZLHYHUGHULV
onderhandeld hetgeen met toestemming van de rechter-commissaris en met instemming van
de pandhouder op 3 juli 2017 tot overeenstemming met de doorstartende partij over de te
betalen koopsommen heeft geleid waarbij de koper de inspanningsverplichting op zich heeft
genomen om van het totale personeelsbestand zo mogelijk in ieder geval 5 mensen te werk te
stellen.

6.5

Doorstart: Verantwoording
verslag 1:
De curator heeft zich ingespannen om een zo breed mogelijke doorstart te verwezenlijken
waardoor gegadigden voor alleen de bedrijfsmiddelen zijn afgevallen. De opbrengst die
uiteindelijk is gerealiseerd is hoger dan de getaxeerde liquidatiewaardes, er is een bedrag
wegens Goodwill bedongen en de curator heeft bedongen dat aan ca. 5 van de 9
personeelsleden de mogelijkheid tot werk (al dan niet op zelfstandig basis) wordt aangeboden.

6.6

Doorstart: Opbrengst
verslag 1:
Zie ook sub 3. De directe opbrengst bedraagt € 66.656,- vrij van b.t.w.. Van deze opbrengst
komt € 61.474,- (immaterieel actief en bodemzaken) aan de boedel ten goede en € 1.182,aan de pandhouder.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
verslag 1:
Zie hiervoor sub 3.7.
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6.8

3

Datum:

20-10-2017

Doorstart: 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 alle betrokkenen en het
afwikkelen van de activatransactie.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
verslag 1:
Er is van de vennootschap een ordentelijke administratie aangetroffen die aan de daaraan te
stellen eisen voldoet.
verslag 2
De curator heeft een aanvang genomen met de controle van de aanwezige administratie.
Deze controle zal in de komende periode worden voorgezet.

7.2

Depot jaarrekeningen
verslag 1:
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschappen zijn altijd tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
verslag 1:
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
verslag 1:
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
verslag 1:
De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur
aangetroffen. Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.

7.6

Paulianeus handelen
verslag 1:
De curator heeft geen aanwijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen.

7.7

Werkzaamheden
verslag 1:
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is
schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

20-10-2017

verslag 1:
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering
van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een vordering van het UWV ter zake van
overgenomen loonverplichtingen.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
verslag 1:
De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.
verslag 2
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad €
63.182,00 terzake loonheffing, motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting.

8.3

Pref. vord. van het UWV
verslag 1:
Tot dusverre heeft het UWV nog geen vorderingen ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
verslag 1:
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
verslag 1:
Tot dusverre hebben drie concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag
ad € 221.527,48.
verslag 2
Tot dusverre hebben 42 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag ad € 538.065,87.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
verslag 1:
Zie sub 8.5.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
verslag 1:
Op dit moment is nog geen uitspraak te doen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling.
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Datum:

20-10-2017

Werkzaamheden
verslag 1:
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en
(telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
verslag 1:
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn
derhalve niet aan de orde.

9.2

Aard procedures
verslag 1:
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
verslag 1:
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
verslag 1:
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
verslag 1
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

10.2

Plan van aanpak
verslag 1:
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- Voortzetting uitvoeren onderhanden werk;
- Incasso faillissementsdebiteuren;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
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Datum:

20-10-2017

verslag 2
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
werkzaamheden:
- eindafrekening met de doorstarter;
- Incasso faillissementsdebiteuren;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

10.3

Indiening volgend verslag
verslag 1:
Het volgende verslag wordt medio oktober 2017 ingediend.
verslag 2
Het volgende verslag wordt medio januari 2018 ingediend.

10.4

Werkzaamheden
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