Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
08-05-2018
F.18/16/116
NL:TZ:0000010599:F001
19-05-2016

R-C
Curator

mr. P Molema
mr. H.J. Meijer

Algemene gegevens
Naam onderneming
Inverko Polymers B.V.

08-05-2018
7

Gegevens onderneming
Statutair- / vestigingsadres:
Stevinstraat 8
9351 VK LEEK

08-05-2018
7

Correspondentieadres:
Postbus 104
9350 AC LEEK
KvK-nr: 0112775

Activiteiten onderneming
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.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 9.615.204,00

€ -47.111,00

€ 5.276.549,00

2014

€ 14.039.650,00

€ 59.767,00

€ 4.039.602,00

2013

€ 14.740.775,00

€ 380.660,00

€ 4.613.656,00

Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarrekeningen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
16

08-05-2018
7

Boedelsaldo
€ 14.082.396,00

08-05-2018
7

Verslagperiode
08-05-2018
7

van
17-1-2018
t/m
7-5-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

288,90 uur

totaal

288,90 uur

Toelichting bestede uren
In totaal zijn er aan het onderhavige faillissement 288,9 uren besteed. In de
afgelopen verslagperiode zijn er 7,2 uren besteed.
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1. Inventarisatie
Directie en organisatie
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

2. Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Aantal in jaar voor faillissement
Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

totaal

0

Toelichting

Werkzaamheden personeel

3. Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Boedelbijdr.
€ 0,00

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

matrijs excl BTW

€ 47.800,00

afkoop huurkoopovereenkommst excl BTW

€ 31.550,00

totaal

€ 79.350,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 6:
In verband met de afkoop huurkoop en levering matrijs w erd een totale
opbrengst gegenereerd van respectievelijk € 31.550,- excl BTW en € 47.800,excl BTW . Met betrekking tot het eerste bedrag loopt nog een discussie met
de ABN AMRO Bank over de vraag of deze opbrengst valt onder het
pandrecht van de bank. Het tw eede bedrag zal aan de bank w orden
afgedragen onder inhouding van een boedelbijdrage van 10%.
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Verslag 7:
Hierin zijn thans geen ontw ikkelingen te melden.

Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden/ onderhanden werk
Verslag 5:
Er is thans nog discussie gaande met betrekking tot enkele voorraad
posities. De curator bepaalt hierin - in overleg met de pandhouder - de
verdere strategie.
Verslag 6:
De genoemde discussies lopen nog. De curator w ordt hierin bijgestaan door
de bestuurder (de heer Alssema) en de voormalig boekhouder.
Verslag 7:
In de achterliggende periode is met betrekking tot de betreffende
voorraadposities gecorrespondeerd, maar tot concrete afw ikkeling heeft dit
niet geleid. De curator streeft er naar in de komende verslagperiode hierin
(mede in overleg met de pandhouder) duidelijkheid te verkrijgen.

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa
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Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting andere activa
Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
Debiteuren
Beschrijving
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 6:
Met betrekking tot één omvangrijke post van ca € 14.000,- is de curator in
overleg met de debiteur. De overige debiteuren zijn afgehandeld.
Verslag 7:
Hierin zijn geen ontw ikkelingen te melden. Het nog uitstaande bedrag houdt
verband met de voorraadproblematiek als gemeld in punt 3.11 van dit
verslag.

Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Seperatistenpositie
Eigendomsvoorbehoud
Retentierechten
Reclamerechten
Boedelbijdragen
Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Exploitatie / zekerheden
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen
Goedkeuringsverklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
Toelichting rechtmatigheid
Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
Boedelvorderingen
€ 99.193,77
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De boedelvorderingen bestaan uit:
- de vordering van het UW V groot € 94.559,89 terzake loonbetalingen na
faillissementsdatum;
- de vordering van de verhuurder groot € 4.633,88 terzake huur na
faillissementsdatum.

Pref. vord. van de fiscus
€ 225.076,00
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De vordering van de Belastingdienst betreft omzetbelasting, loonheffingen en
motorrijtuigenbelasting.

Pref. vord. UWV
€ 67.307,89

08-05-2018
7

Andere pref. crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
77

08-05-2018
7

Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.650.775,29
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Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal zeer w aarschijnlijk te zijner tijd dienen te w orden
opgeheven w egens de toestand van de boedel (art. 16 Fw ).

Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
Naam wederpartijen
Aard procedures
Stand procedures
Werkzaamheden procedures

10. Overig
Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
w erkzaamheden:
- afw ikkeling diverse voorraadposities;
- afw ikkeling incasso laatste debiteur;
- afrekening met de pandhouder.
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Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van de afw ikkeling van het faillissement hangt af van de uitkomst
van de discussie met de pandhouder.
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Indiening volgend verslag
7-8-2018

Werkzaamheden overig
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7

