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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 2

Datum: 25 november 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 Inverko Polymers B.V.
(hierna: “de vennootschap”)
Statutair- / vestigingsadres:
Stevinstraat 8
9351 VK LEEK
Correspondentieadres:
Postbus 104
9350 AC LEEK
KvK-nr: 0112775

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F18/16/116
19 mei 2016
mr. H.J. Meijer

Rechter-commissaris

:

mr. P. Molema

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
een groothandel in chemische grondstoffen en
chemicaliën voor industriële toepassing.
2015: Nog niet bekend
2014: Nog niet bekend
2013: Nog niet bekend
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 16.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

Inverko Polymers B.V. verslag 2

19 juli 2016 tot en met 24 november 2016
zie specificatie
zie specificatie
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De vennootschap is opgericht in 2008 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 26 februari 2008
De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Inverko N.V. Het bestuur van de
vennootschap wordt gevormd door de heer H.J. Alssema.
De vennootschap maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen, die zich als volgt laat
weergeven:

1.2
verslag 1

2015: - € 47.111,2014: € 59.767,2013: € 380.660,Bron: jaarrekeningen.
1.3

verslag 1

Winst en verlies

Balanstotaal

2015: € 5.276.549,2014: € 4.039.602,2013: € 4.613.656,Bron: jaarrekeningen.
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1.4.
verslag 1

Lopende procedures

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

Verzekeringen

verslag 1

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de gebruikelijke
verzekeringen gesloten.

verslag 2

Voor zover de verzekeringen ten tijde van het faillissement nog niet beëindigd waren, zijn deze alsnog
opgezegd.
1.6

verslag 1

verslag 2

De vennootschap huurt diverse bedrijfsruimtes:
-

Stevinstraat 8 te Leek / Kamerlingh Onnesstraat 10 te Leek
Verhuurder is dhr. Van Zwieten.
De huurovereenkomst is opgezegd door de curator conform artikel 39 Fw en zal op grond hiervan
eindigen per 23 september 2016.

-

Wissel 13 te Sint Annaparochie
Verhuurder is Fry-Rec B.V.
De huurovereenkomst is opgezegd door de curator conform artikel 39 Fw en zal op grond hiervan
eindigen per 23 september 2016.

Beide bedrijfsruimtes zijn ontruimd opgeleverd aan de verhuurders.
1.7

verslag 1

Huur

Oorzaak faillissement

In november 2013 is Inverko Polymers (hierna: gefailleerde) via een zogenaamde reverse take over
naar de beurs gebracht. Deze beursgang had tot doel om versneld te groeien en een prominente rol in
de circulaire economie te verwerven. Het beursfonds Inverko N.V. (het moederbedrijf van gefailleerde)
werd al vrij snel geplaagd met allerlei dossiers uit het tijdperk van voor de reverse take over en
vereiste alle aandacht van het management. Daarnaast moest gefailleerde nog worden ontslagen uit
de financieringsconstructie van de toenmalige verkoper.
In maart 2015 heeft gefailleerde hiertoe een overeenkomst met de ABN AMRO Bank gesloten om
ervoor te zorgen dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van gefailleerde zou worden beëindigd.
Gefailleerde tekende hiervoor een nieuwe overeenkomst met de ABN AMRO.
Door deze financiële herstructurering leverde verkoper aandelen terug aan Inverko NV. Met de
verkoop van deze terug geleverde aandelen zou Inverko NV de werkkapitaalpositie van gefailleerde
verbeteren en volgende de hierop gebaseerde begroting en liquiditeitsbegroting zou hiermee de
continuïteit binnen Inverko Polymers gewaarborgd kunnen worden.
Als gevolg van de verdere daling van de aandelenkoers van Inverko NV viel de netto opbrengst van
de aandelen verkoop echter veel lager uit dan ingeschat en kwam het werkkapitaal niet binnen bij
gefailleerde, en daarmee verslechterde de werkkapitaalssituatie binnen gefailleerde in korte tijd
enorm. Omdat de rente en aflossing van de bankfinanciering wel volgens het schema verliep had
gefailleerde uiteindelijk onvoldoende liquiditeit voor het inkopen van handelsgoederen waardoor het
businessmodel van gefailleerde enorm onder druk kwam te staan. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg
gehad dat gefailleerde op 19 mei 2016 haar eigen faillissement heeft moeten aanvragen.

Inverko Polymers B.V. verslag 2

Pagina 3 van 12

Inverko Polymers B.V.
F18/16/116

verslag 1

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

16
2.2.

verslag 1

16
2.3.

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

Datum ontslagaanzegging

De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 20 mei 2016.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en het personeel ontslag aangezegd.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
3.2
3.3
3.4
verslag 1

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom, de paragrafen 3.1 tot en met 3.4 van dit
verslag zijn niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.
Bedrijfsmiddelen
3.5

verslag 1

Beschrijving

De curator heeft een aantal machines en matrijzen ten behoeve van de productie van plastic kratten
aangetroffen. Deze bevinden zich op diverse productielocaties. De curator heeft verkoopinformatie
laten uitgaan met betrekking tot de matrijzen en heeft hierop diverse biedingen ontvangen. Met een
aantal bieders is inmiddels voorwaardelijke overeenstemming bereikt. Afwikkeling van verkoop zal
naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.
Er is voorts een drietal auto’s aangetroffen; één daarvan (Volvo V60) is in gebruik op basis van een
leaseovereenkomst. Deze auto wordt afgegeven aan de leasemaatschappij.
Twee auto’s zijn eigendom van de gefailleerde vennootschap. Een Audi A8 is eigendom belast met
pandrecht ten behoeve van ABN AMRO Lease N.V. deze wordt inmiddels verkocht voor € 25.000,-.
De opbrengst gaat naar de pandhouder, behoudens een boedelbijdrage van € 1.000,-.
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Tenslotte is een Audi A1 aangetroffen. Deze is onbelast eigendom van de gefailleerde vennootschap.
Met betrekking tot deze auto is de curator in onderhandeling over verkoop.
3.6

Verkoopopbrengst

verslag 1

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

verslag 2

In de achterliggende periode zijn alle activa verkocht en te gelde gemaakt. De afwikkeling hiervan is
nog gaande, maar zal op korte termijn worden afgerond. De inmiddels gerealiseerde opbrengsten zijn
verantwoord in het bijgevoegde financiële verslag. Er dient nog een afrekening met de pandhouder
(ABN AMRO Bank) plaats te vinden. Uit de daartoe opgemaakte concept afrekening volgt dat van de
tot op heden gerealiseerde opbrengst ad € 267.286,60 aan de boedel toekomt c.q. in de boedel vloeit
(zowel vrij actief, gerealiseerde boedelbijdragen en opbrengst bodemzaken) een totaalbedrag ad €
68.391,85 Het resterende bedrag ad € 198.894,75 zal aan de bank worden afgedragen (nog onder
voorbehoud van instemming van de bank met de thans voorliggende concept afrekening).
3.7

verslag 1

Boedelbijdrage

Met de pandhouder is afgesproken dat bij verkoop van de bedrijfsmiddelen aan de boedel een
boedelbijdrage zal worden voldaan ad ter grootte van 10 % van de netto verkoopopbrengst.
Met betrekking tot de verkoop van de Audi A8 ontving de boedel een bijdrage van € 1.000,- ( het
betreft in dit specifieke geval een zogenaamde ‘tekenvergoeding’, nu de verkooponderhandelingen
grotendeels tussen pandhouder en koper plaatsvonden).

verslag 2

Het totaal van de tot op heden gerealiseerde boedelbijdragen bedraagt € 22.670,50.
3.8

Bodemvoorrecht fiscus

verslag 1

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.

verslag 2

Uit hoofde van artikel 57 lid 3 Fw heeft de curator de opbrengst van de bodemzaken ontvangen.
Werkzaamheden

verslag 1-2

De curator heeft inventariserende en diverse verkoopwerkzaamheden verricht.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

Beschrijving

Er zijn door de curator voorraden aangetroffen. In overleg met de pandhouder is besloten om de
aanwezige voorraden indien mogelijk te verkopen.
Van onderhanden werk was geen sprake.

verslag 2

De voorraden zijn in de achterliggende periode zoveel mogelijk verkocht.
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3.10

Verkoopopbrengst

verslag 1

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

verslag 2

€ 39.750,-.
3.11

Boedelbijdrage

verslag 1

Met de pandhouder is afgesproken dat bij verkoop van de voorraad aan de boedel een boedelbijdrage
zal worden voldaan ad ter grootte van 10 % van de netto verkoopopbrengst.

verslag 2

Het totaal van de gerealiseerde boedelbijdragen bedraagt € 4.809,75
Werkzaamheden

verslag 1-2

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en contacten onderhouden met de
bestuurder inzake de verkoop van de aanwezige voorraden.
Andere activa
3.12

verslag 1

Beschrijving

De navolgende andere activa werden aangetroffen:
- diverse domeinnamen
- er wordt personeel uitgeleend aan de zustervennootschap Inverko Compounding B.V.
3.13

verslag 1

Verkoopopbrengst

Er is (nog) geen (verkoop)opbrengst gerealiseerd.
Met betrekking tot het uitgeleende personeel is gefactureerd aan Inverko Compounding B.V.

verslag 2

Op 29 juli 2016 is Inverko Compounding B.V. gefailleerd. De vordering uit hoofde van door
werknemers van Inverko Polymers B.V. tijdens de opzegtermijn verrichtte werkzaamhyeden is ter
verificatie ingediend bij de curator van Inverko Compounding B.V.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de
debiteurenvorderingen € 300.346,74 bedraagt.
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Over de incasso van de debiteuren is met de pandhouder (zie 5.3) afgesproken dat de curator zich
daarmee zal belasten.
4.2

Opbrengst

verslag 1

De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt € 23.391,98. Dit betreft
voor een deel van € 13.811.44 debiteuren die reeds voor de aanmaning van de curator hun vordering
hebben voldaan door betaling op de zakelijke rekening van failliet. Het overige ad € 9.580,54 is op de
boedelrekening ontvangen.

Verslag 2

In de achterliggende periode is nog een vordering van € 39.000,- geïncasseerd tegelijkertijd met een
aandelentransactie in een andere vennootschap van de groep. Dit bedrag is bij de transactie door de
notaris rechtstreeks naar de pandhouder overgemaakt.
Voor het overige wordt nu een inventarisatie gemaakt van de reacties van de debiteuren naar
aanleiding van de eerste incassoronde, waarna met de pandhouder nadere afspraken zullen worden
gemaakt over de debiteurenincasso.
4.3

verslag 1

Boedelbijdrage

Met de pandhouder is afgesproken dat bij incasso van de debiteuren voor de eerste incassoronde aan
de boedel een boedelbijdrage zal worden voldaan ter grootte van 10 % van de vordering. Bij een
tweede incassoronde zal aan de boedel een boedelbijdrage worden voldaan ter grootte van 20 % van
de vordering.
4.3.1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

verslag 1

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 3,2.

verslag 2

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 5.
4.3.2.

Opbrengst boedel/pandhouder:

verslag 1

Van het onder 4.2 vermelde bedrag komt aan de boedel toe € 958,05 en aan de pandhouder
€ 22.433,93.

verslag 2

De geïncasseerde vordering ad € 39.000,- komt geheel aan de pandhouder toe.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht, contacten onderhouden met de
pandhouder en aan de debiteuren een eerste aanmaning verzonden.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

De vordering van de bank bedraagt totaal € 2.503.807,16 en is als volgt te specificeren:
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€
46.624,00
€ 2.457.183,16

- een middellange lening, ad totaal
- rekening courantkrediet, ad totaal
5.2
verslag 1

De vennootschap heeft een leaseovereenkomst gesloten met ABN AMRO Lease N.V. betreffende een
Volvo V60. Verder is middels een koopoptie-overeenkomst een Audi A8 aan ABN AMRO Lease N.V.
verpand. Zie ook punt 3.5 van dit verslag.
5.3

verslag 1

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de vennootschap
de navolgende zekerheden gesteld:
- pandrecht, eerste in rang, op de bedrijfsinventaris van de vennootschap;
- pandrecht, eerste in rang, op de bedrijfs- en handelsvoorraden van de vennootschap;
- pandrecht, eerste in rang, op de vorderingen op derden van de vennootschap;
- pandrecht, eerste in rang, op de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- pandrecht, eerste in rang, op de aanneming van werk van de vennootschap;
- pandrecht, eerste in rang, op de vorderingen en rechten uit de polis van kredietverzekering Atradius;
- borgstelling van € 750.000,- van de heer H.J. Alssema en Henk Alssema Beheer B.V..

verslag 2

Inmiddels zijn diverse verpande zaken door de curator verkocht. Zie hiervoor alsmede de afrekening
met de bank in hoofdstuk 3 van dit verslag.
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
eigendomsvoorbehoud. Per geval wordt nagegaan
eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan de daaraan te
afspraken gemaakt over de uitlevering van de
eigendomsvoorbehoud rust.

verslag 2

Dit is afgewikkeld.
5.7

verslag 1

beroep doen op een door hen gemaakt
of voor een rechtsgeldig beroep op
stellen eisen. Als dat het geval is worden
nog aanwezige zaken waarop een

Reclamerechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
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5.8

Retentierechten

verslag 1

Met betrekking tot één matrijs (zie ook punt 3.5 van dit verslag) is beroep gedaan op een retentierecht.
De curator is met de betreffende crediteur in overleg met betrekking tot de verkoop. Zo nodig zal
gebruik gemaakt worden van de bevoegdheid ex artikel 60 Fw om de zaak op te eisen.

verslag 2

Met de betreffende crediteur is – met instemming van de pandhouder – een minnelijke regeling
getroffen tot verkoop van de betreffende matrijs.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en contacten onderhouden met de ABN
AMRO Bank N.V., de leasemaatschappij en diverse crediteuren.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
Exploitatie/zekerheden
6.2
Financiële verslaglegging
Doorstart
6.3
Beschrijving
6.4
Verantwoording
6.5
Opbrengst
6.6
Boedelbijdrage
verslag 1

Van een voortzetten of doorstart is geen sprake, hoofdstuk 6 van dit verslag is niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

verslag 1

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres
Stevinstraat 8 te Leek. Voor de digitale administratieve vastlegging wordt gebruik gemaakt van het
softwarepakket SAP Business One. De administratie wordt gevoerd en gebackupt “in de cloud”; de
curator is in overleg getreden met betrekking tot bewaring van de gegevens.

verslag 2

De administratie was ten tijde van het faillissement bijgewerkt en goed op orde. Bewaring heeft
plaatsgevonden op een boekhoudserver, welke door de bestuurder in bewaring is genomen.
7.2

verslag 1

Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig gedeponeerd.
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7.3
verslag 1

Controleverklaring accountant

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

Stortingsverplichting aandelen

verslag 1

De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

verslag 2

Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap is nader onderzoek niet geïndiceerd, omdat een
eventuele vordering thans verjaard is.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

verslag 1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

verslag 2

Hiervan is tot dusver niet gebleken en er is geen aanleiding om nog nader onderzoek in te stellen.
7.6

verslag 1

Paulianeus handelen

Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

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 de huur en het loon vanaf de datum van het faillissement.

verslag 2

De verhuurder van het pand te Sint Annaparochie heeft een boedelvordering ingediend ter zake de
huur na faillissementsdatum ad € 3.872,-.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.

verslag 2

De Belastingdienst heeft tot dusverre een vordering in totaal groot € 224.851,- ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
8.3

verslag 1

Het UWV heeft tot op heden nog geen vorderingen ingediend.
8.4

verslag 1

Preferente vorderingen van het UWV

Andere preferente crediteuren

Tot op heden hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.
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8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot op heden zijn 18 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 2

Tot op heden zijn 72 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

verslag 1

€ 2.899.382,74.

verslag 2

€ 3.657.529,96.
8.7

verslag 1

Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement zal zeer waarschijnlijk te zijner tijd dienen te worden opgeheven wegens de toestand
van de boedel (art. 16 Fw).
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

9.
verslag 1

Procedures

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s).

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

verslag 1

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

verslag 2

Op basis van de actuele stand van zaken verwacht de curator dat in de komende verslagperiode kan
worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement.
10.2

verslag 1

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- verkoop van de matrijzen, auto en voorraden.

verslag 2

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- finale afwikkeling van verkoop van de activa;
- afrekening met de pandhouder (ABN AMRO Bank).
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10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 24 februari 2017.
Groningen, 25 november 2016

H.J. Meijer
curator
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