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R-C
Curator

mr. P Molema
mr. J.J. Gevers

Algemene gegevens
Naam onderneming
D en A Reclame B.V. en D. van Dorst Holding B.V.
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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: "de vennootschap")
Statutair adres:
C.T. Storkw eg 4, 9403 AG Assen
Vestigingsadres:
C.T. Storkw eg 4, 9403 AG Assen
Correspondentieadres:
C.T. Storkw eg 4, 9403 AG Assen
KvK-nr: 04073741
Gegevens gefailleerde 2 :
de besloten vennootschap D. van Dorst Holding B.V. (hierna: "de
vennootschap")
Statutair adres:
C.T. Storkw eg 4, 9403 AG Assen
Vestigingsadres:
C.T. Storkw eg 4, 9403 AG Assen
Correspondentieadres:
C.T. Storkw eg 4, 9403 AG Assen
KvK-nr: 01148821
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Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

18,90 uur

totaal

18,90 uur

Toelichting bestede uren
verslag 4:
Gefailleerde 1:
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 18,4
Bestede uren totaal : 216,4
Gefailleerde 2:
Bestede uren in (deel)verslagperiode : 0,5
Bestede uren totaal : 2,2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
verslag 1
De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale w aarde van
ca. € 56.472,- aangetroffen w elke rechtsgeldig is verpand aan de Rabobank
Assen. De pandhouder heeft aangegeven haar positie als separatist te w illen
benutten en de verpande debiteuren buiten de boedel om te w illen
incasseren. De pandhouder zal ten aanzien van deze incasso rekening en
verantw oording afleggen.

14-06-2018
5

Verslag 2
De curator heeft contact gehad met de Rabobank omtrent de vaststelling
w elke debiteuren onder het pandrecht van de bank vallen en op w elke w ijze
het onderhanden w erk hierin diende te w orden meegenomen. Uitkomst is dat
de debiteuren die op de laatstelijk (enkele dagen vóór faillissement) aan de
Rabobank verstrekte debiteurenlijst zijn opgenomen onder het pandrecht
van de Rabobank vallen.
Met de voortzetting van de activiteiten ná faillissementsdatum zijn debiteuren
ontstaan 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).
Verslag 3-4
De incasso van de post faillissementsdebiteuren is nog niet afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende w erkzaamheden verricht
en heeft de incasso van de post faillissementsdebiteuren ter hand genomen.
De w erkzaamheden zijn voortgezet.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
verslag 3
Op dit moment heeft de doorstartende partij nog geen nieuw e
leaseovereenkomst gesloten voor de Ford Transit. Er zou nog steeds overleg
plaatsvinden tussen de doorstartende partij en de leasemaatschappij om tot
een juiste leaseovereenkomst te komen. Het gebruik van het voertuig vindt
in ieder geval niet plaats voor rekening en risico van de boedel. Gevolg van
het tot op heden uitblijven van een nieuw e leaseovereenkomst is enkel dat
de leasemaatschappij geen eindafrekening voor de boedel kan opmaken. De
leasemaatschappij zal w orden verzocht een en ander spoedig af te w ikkelen.
verslag 4
De doorstartende partij heeft met de leasemaatschappij een nieuw e
overeenkomst gesloten. Dit onderdeel is daarmee afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Seperatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
verslag 3
Met de doorstarter is inmiddels op hoofdlijnen overeenstemming ten aanzien
van de financiële afw ikkeling van de voortzettingsperiode. De curator
verw acht in de volgende verslagperiode tot afw ikkeling te kunnen komen.
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verslag 4
De curator heeft met de doorstarter op hoofdlijnen al w el overeenstemming
bereikt maar niet op alle details. De curator verw acht in de volgende
verslagperiode tot afw ikkeling te kunnen komen.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Ten aanzien van de voortzetting is overleg gevoerd met koper en is een
administratie gevoerd.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
verslag 1
Er is van de vennootschap een ordentelijke administratie aangetroffen die
aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
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verslag 2
De curator heeft een aanvang genomen met de controle van de aanw ezige
administratie. Deze controle zal in de komende periode w orden voorgezet.
verslag 3-4
De curator heeft de controle voortgezet. Deze is nog niet afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 27.140,14
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Het UW V heeft tot dusverre boedelvorderingen ingediend tot een bedrag ad
€ 27.140,14.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 63.405,00
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag
ad € 63.405,00 terzake loonheffing, motorrijtuigenbelasting en
omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 4.552,33
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Het UW V heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een bedrag
ad € 4.552,33

8.4 Andere pref. crediteuren
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen
ingediend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
46
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Tot dusverre hebben 46 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 539.008,84.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 539.008,84
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Tot dusverre hebben 46 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag ad € 539.008,84.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog geen uitspraak te doen omtrent de verw achte w ijze
van afw ikkeling.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en heeft
correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en
gefailleerden zelf.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

14-06-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- eindafrekening met de doorstarter;
- Incasso faillissementsdebiteuren;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
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10.3 Indiening volgend verslag
14-9-2018

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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