SupplyCom B.V.
F16/14/975

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 1

Datum: 3 december 2014

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.

verslag 1

Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C
Activiteiten onderneming

:
:
:
:
:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

de besloten vennootschap SupplyCom B.V., handelend
onder de naam Biomedic Nederland statutair gevestigd te
Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AS) Almere aan de
Antennestraat 86
F 16/14/975
4 november 2014
mr. E. Douma
mr. C.J. Hofman
handel in en de im- en export, productie, distributie en
verkoop van medische, biotechnische, elektronische en
geneeskundige apparatuur, producten en aanverwante
artikelen aan met name intramurale zorginstellingen.
2014: € 2.111.283,= / 2013: € 4.891.460,=
8

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

:
:
:

4 november 2014 tot en met 2 december 2014.
66,6
uren
66,6
uren

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De vennootschap is in het Handelsregister ingeschreven sinds 7 februari 2013. Op 7 oktober 2014 zijn
de statuten gewijzigd waarbij de statutaire naam Biomedic Nederland B.V. is gewijzigd in SupplyCom
B.V.
De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Medical Specialties Holding B.V. welke
vennootschap tevens enig bestuurder is. Deze vennootschap is opgericht op 24 september 1987. De
enig aandeelhouder van Medical Specialties Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor Medical
Specialties Holding. Bestuurders van Medical Specialties Holding B.V. zijn de heren J.F. Hornstra en
P.P. Rutjes. Daarnaast staat de heer D.S.H. van Tol ingeschreven als gevolmachtigde.
Uit de jaarrekening over het boekjaar 2013 heeft de curator opgemaakt dat de vennootschap vanaf de
oprichtingsdatum (7 februari 2013) het grootste gedeelte van de activiteiten van Medical Specialties
Holding B.V. (v/h Biomedic Nederland B.V.) heeft voortgezet.
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1.2
verslag 1

2014: -/- € 311.159,= (negatief)
2013: € 238.350,= (positief)
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
1.3

verslag 1

Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn de bedrijfsverzekeringen afgesloten door de Holding. Voor zover
er nog verzekeringen zijn afgesloten op naam van de vennootschap en deze verzekeringen niet reeds
voor faillissement waren geëindigd door royement wegens premieachterstand, zal de curator de
verzekeringen opzeggen.
1.6

verslag 1

Lopende procedures

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

verslag 1

Balanstotaal

2014: € 927.890,=
2013: € 3.014.940,=
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
1.4

verslag 1

Winst en verlies

Huur

De vennootschap huurt een kantoorruimte aan de Antennestraat 86A te 1322 AS Almere. De
verhuurder is Medical Business Centre Almere. De huurovereenkomst is gesloten voor een periode
van 3 jaar en 9 maanden, eindigend op 30 april 2018.
De huurovereenkomst is opgezegd door de curator conform artikel 39 Fw en zal op grond hiervan
eindigen per 12 februari 2015.
Er is een waarborgsom aan de verhuurder betaald. De curator zal hier nog nader onderzoek naar
gaan doen.
1.7

verslag 1

Oorzaak faillissement

De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de heer J.F. Hornstra, één van de twee indirect
bestuurders van de vennootschap. Uit die gesprekken is het volgende naar voren gekomen.
De vennootschap is al meer dan 25 jaar specialist in het leveren van medische apparatuur aan onder
andere ziekenhuizen, verloskundigen, dierenartsen etc. Sinds 1988 is de vennootschap leverancier /
distributeur van het merk Aloka, een fabrikant van echoapparatuur. De omzet van de verkopen van
aan Aloka gerelateerde apparatuur bedroeg circa 85% van de totale omzet.
Eind 2011 is Akoka overgenomen door Hitachi Medical Systems Europe Holding Ltd. Hitachi heeft in
Nederland een eigen vestiging, genaamd Hitachi Medical Systems B.V. Hierdoor kreeg de
vennootschap een concurrent die volgens de directie de producten van Hitachi tegen gunstigere
inkoopprijzen kreeg geleverd. Vanwege het verschil in de inkoopprijzen kon de vennootschap niet
concurreren met de Nederlandse vestiging van Hitachi. Daarnaast is door de overname door Hitachi
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het merk Aloka naar de achtergrond verdwenen, terwijl de vennootschap zich in het verleden juist op
dit merk had toegelegd.
Een andere (mede)oorzaak van het faillissement is volgens de directie gelegen in de afgenomen
vraag naar echografieapparatuur. De economische crisis heeft ook de Nederlandse gezondheidszorg
getroffen en geplande aankopen zijn uitgesteld of zelfs geheel geschrapt. Door de hevige concurrentie
in de markt in combinatie met de hoge inkoopprijzen voor de apparatuur van Hitachi en de afgenomen
vraag, heeft de directie zich genoodzaakt gezien om een aantal kostenbesparende reorganisaties
door te voeren. Dit heeft echter niet tot het gewenste effect geleid zodat op 27 oktober 2014 de eigen
aangifte voor de faillietverklaring is ingediend. Op 4 november 2014 is het faillissement uitgesproken.
Werkzaamheden
verslag 1

verslag 1

De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de directie van de vennootschap. De
inventariserende werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

8.
2.2

verslag 1

8.
2.3

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

Datum ontslagaanzegging

De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 5 november 2014.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft een personeelsbijeenkomst georganiseerd en het ontslag aangezegd. Voorts heeft
het UWV een intake gehouden op het kantoor van de curator, waarbij de curator aanwezig is geweest.
De werkzaamheden van de curator zijn afgerond.

3.

Activa

Onroerende zaken
verslag 1

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
3.1
3.2
3.3
3.4

verslag 1

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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Bedrijfsmiddelen
3.5
verslag 1

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een kantoorinventaris (diverse bureaus, stoelen, tafels en kasten),
een magazijn (diverse stellingen, een pallethefwagen, een werkbank) en twee bedrijfsvoertuigen en
een gesloten aanhanger.
3.6

verslag 1

Boedelbijdrage

De curator heeft tot op heden geen geregistreerde pandakte ontvangen van de ING Bank (zie hierna
5.3). Indien de roerende zaken blijken te zijn verpand, is de pandhouder ermee akkoord dat bij
verkoop van de bedrijfsmiddelen aan de boedel een boedelbijdrage zal worden voldaan van 20% van
de netto verkoopopbrengst.
3.8

verslag 1

Verkoopopbrengst

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
3.7

verslag 1

Beschrijving

Bodemvoorrecht fiscus

Er is vermoedelijk sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en
omzetbelasting. Met het voorrecht van de fiscus zal alsdan op grond van het bepaalde in artikel 21 IW
1990 juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en de gegadigden voorzien van een
verkoopmemorandum. De curator verwacht de bedrijfsmiddelen op kort termijn te verkopen.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

De voorraad bestaat voornamelijk uit diverse echoapparaten met aan en toebehoren. Voorts heeft de
curator een beperkt aantal opdrachten aangetroffen die op een enkeling na al waren afgerond. Ten
aanzien van een tweetal nieuwe orders is de curator in onderhandeling met een overnemende partij.
De onderhandelingen bevinden zich in een afrondende fase. Er is reeds overeenstemming over de
overname van de orders.
3.10

verslag 1

Verkoopopbrengst

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
3.11

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Voor zover er sprake is van een verpanding van de voorraad is met de pandhouder afgesproken dat
bij verkoop van de voorraad aan de boedel een boedelbijdrage zal worden voldaan van 20% van de
netto verkoopopbrengst.
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Werkzaamheden
verslag 1

De curator heeft de voorraad laten taxeren en de belangstellenden voorzien van een
verkoopmemorandum. Voorts heeft de curator het onderhanden werk en de orderportefeuille
bestudeerd en daar waar mogelijk de lopende opdrachten afgerond.
Andere activa
3.12

verslag 1

De andere activa die zijn aangetroffen bestaan vooralsnog uit het klantenbestand en (mogelijk) de
handelsnaam. Voorts is er een creditsaldo aangetroffen op de rekening bij de SNS Bank van
€ 310,94, welk bedrag inmiddels is overgemaakt naar de boedelrekening.
3.13

verslag 1

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
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 € 276.443,11 bedraagt.
Over de incasso van de debiteuren is met de pandhouder (zie 5.3) afgesproken dat indien er sprake is
van een verpanding van de debiteuren dat de curator zich daarmee zal belasten.
4.2

verslag 1

Na datum van het faillissement zijn er diverse bedragen betaald op de bankrekening van de
vennootschap. De curator is in overleg met de bank over de betalingen die na datum van het
faillissement zijn ontvangen de op rekening van de vennootschap.
4.3

verslag 1

Opbrengst

Boedelbijdrage

Wederom onder het voorbehoud dat de debiteuren zijn verpand, is met de pandhouder afgesproken
dat bij incasso van de debiteuren aan de boedel een boedelbijdrage zal worden voldaan ter grootte
van 15% van de geïncasseerde bedragen.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de debiteuren niet zijn verpand. Tot op heden heeft
de bank de curator nog niet kunnen voorzien van een geregistreerde pandakte. In overleg met de
pandhouder heeft de curator nog geen actieve incassohandelingen verricht. Er zijn inmiddels
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aanzienlijke bedragen betaald op de rekening van de vennootschap zodat een groot deel van de
debiteuren inmiddels heeft betaald. De curator zal de komende periode aanvangen met de actieve
incasso van de debiteuren.

verslag 1

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

De vordering van de ING Bank N.V. uit hoofde van de kredietverlening bedraagt in totaal
€ 104.444,12. Voorts heeft de bank melding gemaakt van een bankgarantie welke tot op heden nog
niet is getrokken.
5.2

verslag 1

De vennootschap heeft een tweetal leaseovereenkomsten gesloten. Het betreffen overeenkomsten
van operational lease. De curator heeft de leasemaatschappij in kennis gesteld van het faillissement.
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 op de roerende zaken van de vennootschap.
- pandrecht op de vorderingen van de vennootschap.
- pandrecht op de voorraad van de vennootschap.
De curator merkt hierbij nogmaals op dat er tot op heden geen geregistreerde pandakte is ontvangen
zodat de curator het pandrecht van de bank niet heeft erkend.
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

Boedelbijdragen

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

verslag 1

Separatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich één crediteur gemeld die een beroep doet op een door haar gemaakt
eigendomsvoorbehoud. De curator zal nagaan of voor een rechtsgeldig beroep op
eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Als dat het geval is worden
afspraken gemaakt over
eigendomsvoorbehoud rust.
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5.7
verslag 1

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1

Reclamerechten

Retentierechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft gecorrespondeerd met de bank over de (vermeende) zekerheden. Voorts heeft de
curator de leaseovereenkomsten geïnventariseerd en heeft de curator onderzoek gedaan naar het
eigendomsvoorbehoud. De komende periode verwacht de curator de discussie met de bank af te
ronden alsmede de leaseovereenkomsten en het eigendomsvoorbehoud af te wikkelen.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
verslag 1

Exploitatie/zekerheden

In het kader van de afwikkeling van het onderhanden werk heeft de curator het in het belang van de
boedel geacht de onderneming van de vennootschap enige tijd voort te zetten, na daartoe verkregen
machtiging van de rechter-commissaris (artikel 98 Fw).
Door de curator met de boekhouder en de directie van de onderneming overleg gevoerd over de
kosten van de tijdelijke voortzetting. De kosten bestaan enkel uit het inzetten van enkele
personeelsleden. Gedurende de opzegtermijn dient het personeel echter nog werkzaamheden voor de
curator te verrichten zodat hier geen kosten mee zijn gemoeid die voor rekening van de boedel
komen. De baten zullen bestaan uit de incasso van de afgeronde opdrachten.
6.2

verslag 1

Financiële verslaglegging

De curator zal bij het komende verslag inzage kunnen verstrekken inzake de baten ten tijde van de
voortzetting.
Werkzaamheden

verslag 1

De onderneming is na de datum van het faillissement tijdelijk voortgezet. De nog lopende
(service)opdrachten zijn in november uitgevoerd zodat de activiteiten en daarmee samenhangend de
tijdelijke voortzetting per 1 december 2014 is gestaakt.
Doorstart

verslag 1

Direct na aanvang van faillissement is de curator gebleken dat er in de markt onvoldoende
belangstelling bestaat voor een mogelijke doorstart van de onderneming.
6.3
6.4
6.5

Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
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6.6
verslag 1

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht en geconcludeerd dat daarvoor
geen concrete belangstelling is.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres
Antennestraat 86 te Almere. De curator heeft de van belang zijnde administratie in digitale vorm
ontvangen en voorts heeft de curator toegang tot het pand alwaar de fysieke staat opgeslagen. De
boekhouding is op orde.
7.2

verslag 1

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

verslag 1

Onbehoorlijk bestuur

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
7.6

Verslag 1

Stortingsverplichting aandelen

De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.
7.5

verslag 1

Controleverklaring accountant

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

verslag 1

Depot jaarrekeningen

Paulianeus handelen

De curator heeft dit onderdeel in onderzoek.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit het salaris en de verschotten van
de curator, de huur en het loon vanaf de datum van het faillissement.
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8.2
verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.
8.3

verslag 1

Bedrag concurrente crediteuren

€ 276.863,67.
8.7

verslag 1

Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden zijn 5 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
8.6

verslag 1

Andere preferente crediteuren

Er zijn door andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.
8.5

verslag 1

Preferente vorderingen van het UWV

Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.
8.4

verslag 1

Preferente vorderingen van de fiscus

Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan hierover nog geen uitspraken doen.
Werkzaamheden

verslag 1

De crediteuren zijn aangeschreven en de ingediende vorderingen zijn geplaatst op de daarvoor
bestemde lijsten.

9.
verslag 1

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s).
9.1
9.2
9.3

verslag 1

verslag 1

Procedures

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

Niet van toepassing.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
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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 activa;
- afwikkelen discussie met de pandhouder inzake de zekerheden;
- afwikkelen leaseovereenkomsten;
- afwikkelen eigendomsvoorbehoud;
- incasso debiteuren;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.
10.3

verslag 1

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 2 maart 2015.

Almere, 3 december 2014

E. Douma,
curator
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