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mr. G. te Biesebeek

R-C:

mr. S.J.O. de Vries

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Doorwin B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, doch
kantoorhoudende te 6562 AP Groesbeek, aan de Industrieweg nr. 25, hierna te noemen:
³Doorwin´
Activiteiten onderneming
Doorwin B.V. staat als holding aan het hoofd van een groep, waarin zich meer dan 20
vennootschappen bevinden. Een organogram van de structuur van de groep wordt als bijlage
1 aan dit verslag gehecht. In totaal zijn bij de Doorwin Groep ongeveer 285 werknemers in
dienst. De vennootschappen uit de Doorwin Groep houden zich bezig met de productie,
verkoop en montage van houten ramen, houten kozijnen, gevelelementen, buitendeuren en
gevel onderhoud.
Omzetgegevens
Geconsolideerd:
2008: € 236.500.000,2009: € 191.100.000,2010: € 141.700.000,2011: € 134.000.000,2012: € 117.615.000,2013: € 89.701.000,2014: ca. € 50.000.000

Personeel gemiddeld aantal
Als gevolg van de afgenomen bedrijfsactiviteiten en de verhoging van de efficiency en de
verkoop van de kunststofactiviteiten is het aantal personeelsleden van 894 FTE¶s in 2011
geleidelijk gedaald naar ongeveer 285 FTE¶s in 2015.
Saldo einde verslagperiode
€ 145.562,18
Verslag 3:
€ 131.306,50
Verslag 4:
€ 125.424,07
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Verslag 5:
€ 122.516,98

Verslagperiode
1 april 2015±30 september 2015
Verslag 3:
1 oktober 2015 - 31 juli 2016
Verslag 4:
1 augustus 2016 - 30 april 2017
Verslag 5:
1 mei 2017±30 september 2017

Bestede uren in verslagperiode
107,24 uur
Verslag 3:
24,49 uur
Verslag 4:
12,67 uur
Verslag 5:
21,16 uur

Bestede uren totaal
308,07 uur
Verslag 3:
332,57 uur
Verslag 4:
345,25
Verslag 5:
366,41 uur
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Toelichting
Inleiding
Aan het faillissement van Doorwin is een periode van stille bewindvoering voorafgegaan van 5
maart 2015 tot aan de datum van faillietverklaring. De curator/stille bewindvoerder heeft in het
eerste verslag d.d. 20 april 2015 (te raadplegen via www.insolventies.rechtspraak.nl)
verantwoording afgelegd over de stille bewindvoering. Dit (vervolg)verslag ziet enkel op de
faillissementsperiode.
Achtergrond
De groep van vennootschappen met aan het hoofd Doorwin (hierna: ³Doorwin Groep´ is
Nederlands marktleider op het gebied van de productie en de verkoop van houten kozijnen,
deuren en ramen. Een organogram van de Doorwin Groep, naar de stand per datum
faillissement, is als bijlage 1 aan dit verslag gehecht. Doorwin onderscheidt twee divisies: de
Divisie Houten Kozijnen & Gevelelementen ³Kozijnen Divisie´ en de Divisie Houten Deuren
³Deuren Divisie´ Daarnaast vinden binnen Gevelplan B.V. onderhoudswerkzaamheden
plaats. In het verleden had men ook een derde divisie, de zgn. Kunststof Kozijnen Divisie,
doch daarvan is in 2014 afscheid genomen.
De Doorwin Groep is door de jaren heen ontstaan door verschillende acquisities en
uitbreidingen. In de periode 2009±2014 is de Doorwin Groep voortdurend geherstructureerd.
In het kader van deze herstructureringen zijn enkele productielocaties, waaronder die van
Zeeland Kozijnen B.V. gesloten, terwijl Limburg Kozijnen B.V. en De Vries Kozijnen B.V. in
staat van faillissement geraakten. Ook werden in 2014 de aandelen verkocht van Europrovyl
B.V. en van Transcarbo Kunststof Ramen B.V. De ³gesloten´en/of gefailleerde
vennootschappen maakten gebruik van bedrijfspanden, die door Doorwin B.V. gehuurd
werden. Ondanks dat er voor het productieproces geen gebruik meer gemaakt werd van deze
bedrijfspanden, bleef een groot deel van de daarvoor verschuldigde huurkosten als kosten op
de omzet van de Doorwin-groep drukken.

)LQDQFLsOHSUREOHPHQ'RRUZLQ*URHS
De bouwsector is een conjunctuurgevoelige sector. Daarmee is ook de Doorwin Groep als
toeleverancier van de bouw, zeer gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Als gevolg van
de economische crisis is het volume nieuwbouwwoningen in 2014PppUGDQJHKDOYHHUG
(minder dan 40.000 woningen per jaar) in vergelijking met 2008.
De Doorwin Groep heeft een reeks van verliesgevende jaren achter de rug. Daarbij zijn de
operationele verliezen gefinancierd door de huisbankier ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ³ABN
AMRO´ en de aandeelhouders, waarbij op enig moment een deel van de vordering van ABN
AMRO in aandelenkapitaal is geconverteerd.
Over 2014 bedraagt de EBITDA circa -/- € 3.500.000,-, terwijl over 2015 voorshands een
geconsolideerde EBITDA tussen de -/- € 0,5 en € 1,- miljoen verwacht werd. Vanwege
uitgaande kasstromen in verband met investeringen, rentelasten en afbouw van schuldposities
werd voor 2015 een liquiditeitstekort van € 1,5 tot € 4 miljoen euro begroot.
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Disclaimer:
Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog
niet geopenbaard kan worden, of ±achteraf ±bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De aandelen in Doorwin B.V. worden gehouden door KEBO Holding II B.V. De aandelen in
KEBO Holding II B.V. worden gehouden door Kebo Holding I B.V. (46,33 %), ABN AMRO
Effectencompagnie B.V. (33 HQ5DPSKDVWRV3DUWLFLSDWLHV&R|SHUDWLH8$ 20,67 %).
Inmiddels is Kebo Holding II B.V. op 27 maart 2015 (na een surseance van betaling
uitgesproken op 24 maart 2015) in staat van faillissement verklaard (kenmerk: F.01/15/248).
Het bestuur van Doorwin wordt gevormd door de heren J.C. Rietveldt en R.J.M.M.
Meersschaert.

1.2

Winst en verlies
2012: € 15.745.000 verlies
2013: € 8.540.000,- verlies
2014: -/- € 3.500.000 Ebitda

1.3

Balanstotaal
2012: € 93.233.000,2013: € 74.743.000,2014: € 25.000.000,-
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Lopende procedures
T-industrie NV
Doorwin B.V. is al geruime tijd in een gerechtelijke procedure verwikkeld met de vennootschap
naar Belgisch Recht T-Industrie NV. ter zake de koop en verkoop van aandelen, in welk kader
ABN AMRO een beslaggarantie heeft verstrekt van € 2.800.000,- en door deze vennootschap
recent aanvullend verhaalsbeslag is gelegd op de aandelen die Doorwin houdt in haar
dochtervennootschappen. Gelet op het feit dat de verstrekte bankgarantie door T-Industrie NV
is getrokken zijn partijen (T-Industrie NV, de curator, ABN AMRO en de borgen) in overleg
gegaan om te bezien of een minnelijke regeling kon worden bereikt. Teneinde te voorkomen
dat ABN AMRO al tot uitbetaling van de bankgarantie diende te overgaan is namens de
curator en ABN AMRO een kort geding opgestart. Partijen hebben uiteindelijk een regeling
bereikt waarbij kort gezegd werd overeengekomen dat het aan T-Industrie NV te betalen
bedrag werd beperkt tot € 2.100.000,- en partijen elkaar voor het overige finale kwijting hebben
verleend. De schikking is inmiddels uitgevoerd waarbij de lopende procedures werden
EHsLQGLJG7HQDDQ]LHQYDQGHZHUN]DDPKHGHQYDQGHFXUDWRULVRYHUHHQJHNRPHQGDWGH
boedel ontvangt: a) een boedelbijdrage van € 5.000,- ex. BTW, b) vergoeding van de
gemaakte kosten (€ 5.850, - ex. BTW) en c) succesfee van € 7.000,- ex. BTW.
Curator Limburg Kozijnen B.V.
De curator van (het eerder gefailleerde) Limburg Kozijnen B.V. had een procedure gestart
tegen de (indirect) bestuurders van Limburg Kozijnen B.V., waaronder Doorwin, waarbij op
grond van art. 2:248 BW het volledige faillissementstekort werd gevorderd. Bij vonnis van 31
december 2014 werd Doorwin aansprakelijk gehouden en veroordeeld om een voorschot ad. €
150.000,- en de proceskosten te betalen. Tegen het vonnis werd voorafgaand aan het
faillissement van Doorwin hoger beroep ingesteld. De overige (indirect) bestuurders zullen dat
hoger beroep voortzetten; de curator niet.
Overig
De curator is (nog) niet bekend met andere procedures waarin Doorwin als procespartij
betrokken is.
Verslag 3:
De boedelbijdrages ter zake de schikking met T-Industrie N.V. zijn inmiddels ontvangen op de
faillissementsrekening.

1.5

Verzekeringen
Er zijn diverse verzekeringsovereenkomsten op naam van Doorwin, doch veelal ten dienste
YDQKDDU NOHLQ GRFKWHUYHQQRRWVFKDSSHQDIJHVORWHQ'HYHU]HNHULQJHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUG
HQGDDUZDDUPRJHOLMNEHsLQGLJG'DDUZDDUYHU]HNHULQJHQQRJQLHWEHsLQGLJG]LMQYLQGWGH
continuering daarvan financieel ten laste van de boedel/bank plaats. Thans zijn alle
YHU]HNHULQJHQEHsLQGLJG
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Huur
Door Doorwin worden diverse bedrijfspanden gehuurd; in een deel daarvan hebben in het
verleden ondernemingen van dochtervennootschappen gezeten waarvan de exploitatie door
GHMDUHQKHHQEHsLQGLJGLV2PGDW'RRUZLQ%9LQYHOHJHYDOOHQDOVKXXUGHURSWUDGEOHYHQ
deze huurderlasten op de omzet van Doorwin B.V. drukken. Het betreft de bedrijfspanden in :
1. Axel (Zeeland Kozijnen B.V.)
2. Gorredijk ( De Vries Kozijnen B.V.)
3. Groesbeek (Kegro B.V.)
4. Hoensbroek ( Transcarbo B.V.)
5. Winsum (F) (Tinga Deuren en Ramen B.V.)
6. Katwijk aan Zee (Houtindustrie Norhtgo B.V.)
Op haar beurt verhuurde Doorwin de bedrijfspanden in onder. Inmiddels zijn alle
KXXURYHUHHQNRPVWHQEHsLQGLJGGDQZHORYHUJHQRPHQYRRUJH]HWGRRUGHGDDGZHUNHOLMNH
gebruiker van het betreffende bedrijfspand.
Verslag3:
De verhuurders van de onder 1. tot en met 6. genoemde panden hebben hun vorderingen
inmiddels kenbaar gemaakt. De curator dient de doorbelasting naar de onderhuurders, voor
zover van toepassing, nog te doen.

Verslag 4:
In de faillissementen van de onderhuurders zijn, voor zover actief aanwezig is (aldus de
faillissementen van Zeeland Kozijnen B.V., Tinga Deuren en Ramen B.V.) boedelvorderingen
ter zake huur meegenomen.

1.7

Oorzaak faillissement
Jarenlange teruglopende omzetten en afnemende marges en de door de jaren heen ontstane
grote financieringsdruk noopten het bestuur c.q. de aandeelhouders uiteindelijk het
faillissement van Doorwin B.V. en diverse van haar dochtervennootschappen aan te vragen.
werkzaamheden:
Dit verslag heeft met name betrekking op de periode van stille bewindvoering en het
LQYHQWDULVHUHQFR|UGLQHUHQYDQKHWIDLOOLVVHPHQWYDQ'RRUZLQ HQKDDU
dochtervennootschappen) vanaf 24 maart 2015. Overleg in verband met lopende procedures.
Voor wat betreft T-Industrie NV in het bijzonder in verband met het beoordelen van
processtukken en vaststellingsovereenkomsten.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Voor het totale concern waren 283 mensen werkzaam; bij Doorwin B.V. 5 personen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Ruim driehonderd in het gehele concern; bij Doorwin B.V. 5 personen
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Datum ontslagaanzegging
De medewerkers van Doorwin B.V. zijn ontslagen op 25 maart 2015; dit geldt ook voor de
medewerkers van de dochtervennootschappen die op 24 maart 2015 in staat van faillissement
geraakten. In totaal zijn de arbeidsplaatsen van ongeveer 100 mensen verloren gegaan en
konden vanwege de ³doorrol´van de bedrijven en de inmiddels gerealiseerde beperkte
doorstart van een dochtervennootschap in totaal ruim 180 arbeidsplekken behouden blijven.

2.4

Werkzaamheden
Voorafgaand aan ontslag heeft daar waar nodig overleg plaats gevonden met de vakbonden
en/of de ondernemingsraden. Het personeel van de gefailleerde vennootschappen zijn met
machtiging van de Rechter-Commissaris ontslagen.
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Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

14-11-2017

Deelnemingen. (ipv onroerende zaken)
Doorwin heeft/had diverse deelnemingen. Alle deelnemingen stonden ultimo 2013 op de
vennootschappelijke balans van Doorwin voor
€ 18.244.000,A. Gefailleerde vennootschappen
100 % aandelenbelang in de inmiddels gefailleerde vennootschappen (A):
Naam: Faill.no.:
Vianen Kozijntechniek B.V. F.01/15/241
V.K. Support B.V. F.01/15/242
Gevelplan B.V. F.01/15/243
Tinga Deuren en Ramen B.V. F.01/15/244
Eseno B.V. F.01/15/276
KG Support B.V. F.01/15/278
De Kock van Gelder Groep B.V. F.01/15/279
Zeeland Kozijnen B.V. F.01/15/280
Northgo Onroerend Goed Maatschappij B.V. F.01/15/281
Doorwin Timber & Wood Components B.V. F.01/15/283
B. Eerder gefailleerde vennootschap
100 % aandelenbelang in de reeds eerder in staat van faillissement verklaarde De Vries
Kozijnen B.V.
C. Doorrolvennootschappen
100 % aandelenbelang in de volgende vennootschappen (de doorrolvennootschappen) (C ) :
Douma Deuren B.V.
Kegro Deuren B.V.
Van Bruchem Deurenfabriek B.V.
D. Doorwin International B.V.
100% aandelenbelang in Doorwin International B.V.
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Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Deelnemingen (verkoopopbrengst)
Doorrolvennootschappen
De aandelen in de doorrolvennootschappen (C ) zijn op basis van een debt free basis tegen
een bedrag van € 6.250.001,- verkocht en geleverd aan Nemelaer Holding B.V.
Doorwin International B.V.
De aandelen in Doorwin International B.V. zijn verkocht aan Boekhoorn M&A B.V. voor een
koopprijs ad. € 14.000,-.
Overig
Nu de vennootschappen onder A en onder B in staat van faillissement verkeren, zullen de
aandelen daarin geen opbrengst generen.
Pandrecht.
De aandelen waren verpand aan ABN AMRO, zodat de opbrengst van de aandelen aan deze
Bank toekomt.
Boedelbijdrage:
Doorrolvennootschappen
€ 100.000,- ex BTW.
Doorwin International B.V.
€ 1.400,- ex BTW.
Werkzaamheden:
Tijdens de periode van stille bewindvoering is ±kort gezegd ±de markt afgetast om te kunnen
komen tot een verkoop van de aandelen van de levensvatbaar geachte vennootschappen,
waarna de aandelen van de zogenaamde doorrolvennootschappen op 24 maart 2015 verkocht
en geleverd zijn aan Hemelaer B.V. Op respectievelijk 24 maart en 3 april 2015 zijn de andere
hierboven genoemde vennootschappen in staat van failliet verklaard, dit laatste mede op
verzoek van de curator van Doorwin B.V.
Ter zake Doorwin International B.V. heeft de curator het waarderingsrapport bestudeerd en
heeft na overleg met ABN AMRO verkoop plaatsgevonden. In het kader van de overdracht van
de aandelen (en de ontvlechting van de doorrolvennootschappen, ter zake onder meer
administratie en ICT) heeft nog veelvuldig overleg plaatsgevonden. Met name heeft veelvuldig
overleg plaatsgevonden in verband met de ontvoeging van de doorrolvennootschappen uit de
fiscale eenheid bij de Belastingdienst. Onderdeel van de gemaakte afspraken in dat kader is
onder meer dat de doorrolvennootschappen afstand doen van eventuele vorderingen uit
hoofde van regres/subrogatie na betaling van schulden van de fiscale eenheid door de
doorrolvennootschappen.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Onderzoek kadaster.
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
(HQVXEVWDQWLsOH ERHNKRXGNXQGLJUHHGVGHHOVDIJHVFKUHYHQ KRHYHHOKHLGFRPSXWHUV
aanverwante hardware en bijbehorende software.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De onder 3.9 genoemde goederen en de intellectuele eigendomsrechten zijn verkocht aan de
doorrolvennootschappen voor een bedrag ad. € 10.000,-. De verkoopopbrengst komt onder
aftrek van een boedelbijdrage toe aan ABN AMRO als pandhouder.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
€ 1.000,- ex BTW.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Een eerste inventarisatie van deze activa heeft plaats gevonden. Een verdere inventarisatie
en verkoop van deze bedrijfsmiddelen dient nog plaats te vinden. Overleg
doorrolvennootschappen en ABN AMRO; afwikkeling verkoop.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Doorwin blijkt nog een voorraad kozijnen (en aanverwante artikelen) te hebben. Deze voorraad
was door Doorwin gekocht in het faillissement van De Vries Kozijnen B.V. In overleg met
pandhouder ABN AMRO wordt deze voorraad verkocht via een internetveiling van BVA
Auctions.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Verslag 4:
€ 29.862,40

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Verslag 4:
€ 1.806,67 inclusief BTW.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Overleg ABN AMRO; inventarisatie goederen; overleg BVA Auctions.
Verslag 3:
De curator heeft om de afrekening verzocht.
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Verslag 4:
De afrekening is ontvangen, waarna de boedelbijdrage is gefactureerd.

3.15

Andere activa: Beschrijving
a. Restitutie PostNL.
b. Huurpenningen (onderhuur) Transcarbo B.V.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
a. € 1.010,92.
b. € 90.000,- inc. BTW.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Doorwin huurde van Merin B.V. een bedrijfsruimte te Hoensbroek. Deze bedrijfsruimte werd
door Doorwin onderverhuurd aan Transcarbo Kunststof Ramen B.V. De maandelijks
verschuldigde huurprijs bedroeg € 25.950,87 inclusief BTW. De curator heeft aanspraak
gemaakt op de betaling van de achterstallige huurprijs. Het betreft hier aldus een bedrag van €
103.803,48 inc. BTW. Transcarbo Kunststof Ramen B.V. heeft zich daartegen verweerd en
gesteld schade te hebben geleden. Partijen hebben overleg gehad over een minnelijke
regeling. Dit heeft tot een minnelijke regeling geleid inhoudende dat Transcarbo Kunststof
Ramen B.V. € 90.000,00 inc. BTW aan huurprijs heeft betaald. Daarnaast is overeengekomen
GDWGHRQGHUKXXURYHUHHQNRPVWSHUMXOLLVEHsLQGLJGZDDUQD7UDQVFDUER.XQVWVWRI
Ramen B.V. een rechtstreekse huurovereenkomst met Merin B.V. is aangegaan.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Ultimo 2013:
Op Kebo Holding II: € 26.000.000,Op participanten: € 10.159.000,Op Groepsmaatschappijen: € 17.725.000,Verslag 3:
De boedelvorderingen van Doorwin ter zake (onder)huur dienen nog te worden vastgesteld.

Verslag 5:
Doorwin heeft uit hoofde van huur (boedelperiode) te vorderen van:
Tinga Ramen & Deuren Kozijnen B.V. = € 108.575,90
Zeeland Kozijnen B.V. = € 70.878,52
Bij de afwikkeling van deze beide faillissementen zullen deze huurpenningen aan de
boedel van Doorwin B.V. worden voldaan.
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Opbrengst
Nihil.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Intercompany vorderingen op de failleerde vennootschappen hebben geen waarde meer .
Intercompany vorderingen op de doorrolvennootschappen zijn/waren verrekend en voor zover
niet mogelijk verpand aan de Bank en zijn in het kader van de uitrol-overeenkomst binnen de
eerder genoemde koopprijs overgedragen aan Kegro Deuren B.V.
De curator verricht onderzoek in hoeverre nog sprake is van verhaalbare vorderingen op
±voormalig- gelieerde partijen.
In het faillissement van De Vries Kozijnen B.V. heeft de curator en vordering van € 607.533,ter verificatie ingediend. Het betreft hier een vordering uit hoofde van subrogatie in verband
met de door Doorwin betaalde belastingschulden van De Vries Kozijnen B.V. De curator heeft
dan ook aanspraak gemaakt op het voorrecht uit hoofde van art. 21 Invorderingswet.

Verslag 4:
De curator heeft kennis genomen van het laatste faillissementverslag ter zake De Vries
Kozijnen B.V. Gelet op de huidige stand van die boedel, is een uitkering in dat faillissement
niet meteen te verwachten. De curator doet nog onderzoek naar de lening aan Kebo Holding II
B.V.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Financier van de Doorwin Groep is ABN AMRO. Kebo Holding II B.V. en haar (indirecte)
dochtervennootschappen (waarin onder andere Doorwin B.V.) hebben in Nederland met
ingang van oktober 2014 de beschikking over vaste kredietfaciliteiten in rekening-courant van
in totaal € 19,5 miljoen en daarnaast € 2 miljoen extra seizoenskrediet in de periode augustus
tot en met oktober van het boekjaar.
Daarbovenop hebben Kebo Holding II B.V. en haar (indirecte) dochtervennootschappen met
ingang van oktober 2014 de beschikking over een variabele borrowing base kredietfaciliteit
van maximaal € 11,5 miljoen die maandelijks varieert op basis van de hoogte van de
uitstaande debiteuren (75% - 60%) en de hoogte van de voorraden verminderd met de
uitstaande "grondstof" crediteuren (50%).
De totale maximale kredietfaciliteit op basis van deze regeling bedraagt vanaf oktober 2014
maximaal € 33 miljoen zoals hiervoor uiteengezet. Er is voor deze kredietfaciliteit sprake van
een compte-joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst tussen de vennootschap en haar
dochter- en groepsmaatschappijen.
De uiteindelijke vordering van ABN AMRO kan na uitwinning van haar zekerheden worden
bepaald, maar bedroeg bij aanvang van het faillissement bijna 30 miljoen euro
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Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
Voor de nakoming van de bankfinanciering van ABN AMRO aan Doorwin, en haar dochter- en
groepsmaatschappijen, zijn de volgende zekerheden afgegeven:
a. verpanding van de aandelen van groepsmaatschappijen;
EYHUSDQGLQJYDQPDFKLQHVLQYHQWDULVVHQRYHULJHPDWHULsOHYDVWHDFWLYDHQYRRUUDGHQ
c. verpanding van vorderingen inclusief vorderingen op handelsdebiteuren en intercompany
leningen;
d. verpanding van uitstaande bankrekeningen;
e. verpanding van intellectuele eigendomsrechten;
f. verpanding van vorderingen op verzekeringsmaatschappijen onder
verzekeringsovereenkomsten
g. verpanding van vorderingen op hedging counterparties onder hedging agreements

5.4

Separatistenpositie
De Bank komt de opbrengst van de aan haar verpande zaken toe. Er dient nog een afrekening
tussen de Bank en de boedel te worden opgemaakt.

5.5

Boedelbijdragen
De curator verwijst naar de onderdelen 1.4, 3.4. en 3.11 van dit verslag.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing

5.9

Werkzaamheden
Tijdens de stille bewindvoering, maar ook daarna heeft overleg plaats gevonden met ABN
AMRO. Bij gelegenheid van de aandelentransactie heeft zij haar pandrecht op de aandelen vrij
gegeven.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

Datum:

14-11-2017

Niet van toepassing.
6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Dient zoals te doen gebruikelijk onderzocht te worden. De curator heeft een back-up laten
PDNHQYDQGHILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHHQHHQDFFRXQWDQWRSGUDFKWYHUVWUHNWRSEDVLVGDDUYDQ
een quick-scan uit te voeren.
Verslag 3:
Gelet op de constateringen van de accountant en het eigen onderzoek van de curator, zijn er
vooralsnog geen aanwijzingen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2012 werd op 13 februari 2014 vastgesteld en op 20 februari 2014±
derhalve buiten de daarvoor geldende 13-maandentermijn ±gedeponeerd.
De voorlopige jaarrekening over 2013 werd op 30 januari 2015 gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Dient zoals te doen gebruikelijk onderzocht te worden.
Verslag 3:
Ten aanzien van de jaarrekening 2012 -dit betreft een geconsolideerde jaarrekening- is een
goedkeurende verklaring door de accountant (Deloitte Accountants) afgegeven. Ten aanzien
van de jaarrekening 2013 is geen accountantsverklaring afgegeven.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Is niet onderzocht. Voor zover niet aan de volstortingsverplichting is voldaan, is de daaruit
voortvloeiende vordering verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dient zoals te doen gebruikelijk onderzocht te worden.
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Paulianeus handelen
Dient zoals te doen gebruikelijk onderzocht te worden.
Verslag 3:
Vooralsnog heeft de curator geen rechtshandelingen geconstateerd die als paulianeus kunnen
worden aangemerkt.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft een quick-scan laten uitvoeren door een accountant. Het op basis daarvan
opgestelde rapport is met de account besproken. Op basis van het rapport zal verder
onderzoek door de curator plaatsvinden.
Verslag 3:
Nader onderzoek administratie.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator & kosten: p.m.
UWV : € 54.967,53
Verhuurders: € 167.830,22 + p.m.
Verslag 3:
Verhuurders: € 382.808,16

Verslag 5:
Salaris & kosten curator:P.M.
UWV: € 56.138,46
Verhuurders: € 382.808,16

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Volgens administratie:
Loonheffing: € 35.322,Omzetbelasting: € 326.815,Ter verificatie aangemeld:
€ 684.918,-

8.3

Pref. vord. van het UWV
€ 39.032,-

8.4

Andere pref. crediteuren
(Nog) niet van toepassing.
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Aantal concurrente crediteuren
Ter verificatie aangemeld: 43
Verslag 3:
45 crediteuren.
Verslag 4:
46 crediteuren.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Volgens de administratie: € 2.712.793 (aan handelscrediteuren)
Ter verificatie aangemeld: € 597.779,95
Verslag 3:
€ 714.268,31

Verslag 4:
€ 1.225.150,68

Verslag 5:
€ 1.236.922,30

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is de wijze van afwikkeling nog niet bekend.
Verslag 4:
Gelet op de huidige stand van de boedel is een uitkering aan concurrente schuldeisers niet te
verwachten.

8.8

Werkzaamheden
Voor zover mogelijk zijn alle crediteuren van het faillissement in kennis gesteld en uitgenodigd
om hun respectievelijke vorderingen ter verificatie aan te melden.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
T-Industrie N.V.
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Aard procedures
Vanwege een aan- en verkoop van een deelneming is Doorwin B.V. in een gerechtelijke
procedure verwikkeld met T-Industrie N.V.

9.3

Stand procedures
'HSURFHGXUHYLQGWSODDWVLQ%HOJLsHQRYHUOHJGDDURYHUGLHQWQRJSODDWVWHYLQGHQ7XVVHQ
SDUWLMHQLVHHQYDVWVWHOOLQJVRYHUHHQNRPVWJHVORWHQHQGHSURFHGXUHLVEHsLQGLJG

9.4

Werkzaamheden
Zie onder 1.4 van dit verslag.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment nog onbekend.

10.2

Plan van aanpak
1. Onderzoek naar mogelijk vorderingen op derden (in het bijzonder rekening-courant
verhoudingen);
2. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten;
3. Gebruikelijke werkzaamheden.
verslag 3:
1. Onderzoek naar mogelijk vorderingen op derden (in het bijzonder rekening-courant
verhoudingen en onderhuur);
2. Onderzoek rechtmatigheidsaspecten;
3. Controle schuldenpositie;
4. Gebruikelijke werkzaamheden.

Verslag 4:
1. Onderzoek rechtmatigheid / intercompany posities;
2. Gebruikelijke werkzaamheden / voorbereiding afwikkeling.

Verslag 5:
1. Afwikkeling rekening-courant posities/huurvorderingen
2. Gebruikelijke werkzaamheden.

10.3

Indiening volgend verslag
Ultimo maart 2017.
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Verslag 4:
Ultimo september 2017.

Verslag 5:
Ultimo maart 2018.

10.4

Werkzaamheden
Tijdens de periode van stille bewindvoering is de te benoemen Rechter-commissaris periodiek
JHwQIRUPHHUGRYHUGHVWDQGYDQ]DNHQ1DGDWKHWIDLOOLVVHPHQWZDVXLWJHVSURNHQKHHIWGH
Rechter-commissaris daar waar nodig aan de curator machtiging verleend. Correspondentie
en verslaglegging Rechter-Commissaris.
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