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1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Hapert
KvK nr. 17131771
Zaaksadres: Polluxstraat 7, 5047 RA Tilburg

28-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde ontw ikkelde en bouw de DLE-systemen (DLE = Direct Laser
Engraving). Het betreft lasergraveermachines w aarmee platen en sleeves ten
behoeve van de grafische industrie, met behulp van lasers gegraveerd
w orden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 1.947.320,96

€ -32.192,61

€ 2.073.906,55

2016

€ 2.040.108,00

€ -94.223,00

€ 2.946.247,00

2015

€ 2.156.866,00

€ 19.883,00

€ 2.617.202,00

2017

€ 1.774.204,00

€ -211.375,00

€ 2.102.628,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

28-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2018 dienen nader uitgew erkt te w orden.

28-12-2018
1

Bovenstaande cijfers over 2018 zijn conform boekjaar bijgew erkt t/m 30 juni
2018. In de periode van 1 juli 2018 t/m 20 november 2018 (datum
faillissement) bedroeg de omzet € 77.829,41, het verlies € -161.397,90 en het
balanstotaal 281.881,01.

18-07-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

28-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

28-12-2018
1

€ 23.862,56

18-07-2019
2

€ 23.891,40

17-01-2020
3

€ 23.917,95

17-07-2020
4

€ 23.940,80

23-02-2021
5

€ 28.841,11

23-08-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-11-2018

28-12-2018
1

t/m
28-12-2018
van
19-7-2019

17-01-2020
3

t/m
16-1-2020
van
17-1-2020

17-07-2020
4

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

23-02-2021
5

t/m
22-2-2021
van
23-2-2021

23-08-2021
6

t/m
23-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 18 min

2

56 uur 54 min

3

6 uur 6 min

4

12 uur 54 min

5

6 uur 30 min

6

23 uur 30 min

totaal

156 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in gefailleerde w orden gehouden door:

28-12-2018

Laser Dot Holding B.V. (92,4%)
Amic Holding B.V. (3,8%)
Management Investment Company B.V. (3,8%)

1

Het bestuur van gefailleerde ligt bij Tuur Holding B.V. Enig bestuurder, enig
aandeelhouder van Tuur Holding B.V. is de heer A.P.M.W . van der W eijden.

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is geen partij bij enige procedure.

28-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van gefailleerde w erden voorzover nodig voortgezet. Enkele
verzekeringen w erden reeds beëindigd voorafgaand aan de
faillissementsdatum. In het kader van de verkoop van activa van gefailleerde
w erd een verzekering gesloten door het verkopende veilingbedrijf.

28-12-2018
1

De verzekeringen van gefailleerde zijn beëindigd.

18-07-2019
2

1.4 Huur
Gefailleerde maakte gebruik van bedrijfsruimte gelegen aan de Polluxstraat 7
te 5047 RA Tilburg. Huurder van deze bedrijfsruimte is Laser Dot Holding B.V.
Bij vonnis van 17 oktober 2018 w erd de huurovereenkomst per 18 oktober
2018 ontbonden en is Laser Dot Holding B.V. veroordeeld het gehuurde te
ontruimen per 4 december 2018.

28-12-2018
1

In overleg tussen de curator, de verhuurder en de veilende ABN AMRO bank
w erde de huurovereenkomst voortgezet tot aan de datum w aarop de geveilde
activa zijn afgevoerd, uiterlijk 14 januari 2019.
De huur is per 14 januari 2019 beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

18-07-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is, aldus de bestuurder van gefailleerde, veroorzaakt door
investeringsbeslissingen uit het verleden w aartegenover niet de verw achte
inkomsten zijn gerealiseerd. Het idee w as, kort gezegd, om naast DLEmachines de bijbehorende rubber matten en sleeves te leveren die door de
lasers gegraveerd w erden. Vergelijk het met de verkoop van printers tegen
een lage prijs en de daarbij behorende cartridges tegen een aanzienlijke prijs.
De w insten w orden in dat model gegenereerd door de verkoop van de
cartridges en niet door de verkoop van printers. De activiteit (ontw ikkeling en
productie van rubber matten en sleeves) w erd ondergebracht in Laser Dot
Europe B.V., een zustervennootschap van gefailleerde. Er w erden aanzienlijke
kosten gemaakt voor onderzoek en ontw ikkeling. Gefailleerde w as hoofdelijk
aansprakelijk voor de financieringen die aangetrokken w erden ter bekostiging
van de voornoemde activiteit.
In 2013/2014 w erd duidelijk dat het "printer-model" voor DLE-machines niet
ging w erken. De activiteiten van Laser Dot Europe B.V. w erden stilgelegd.
Echter de kosten met betrekking tot de huur van grotere/duurdere
bedrijfsruimte, het terugbrengen van geleden verliezen en de toegenomen
financieringslasten konden niet of nauw elijks door de onderneming van
gefailleerde opgebracht w orden. Gefailleerde w as de enige vennootschap in
het concern w aarin nog activiteiten w erden ondernomen en omzet en een
bescheiden w inst gegenereerd w erd. Ook deze omzet bleef de laatste jaren
achter. Uiteindelijk kon gefailleerde dit niet meer bolw erken en w erd het eigen
faillissement aangevraagd.

28-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

28-12-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

28-12-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-11-2018

5

met machtiging van de rechter-commissaris

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met personeel en UW V, correspondentie met de rechter-commissaris.

28-12-2018
1

Het personeel is inmiddels ontslagen.

18-07-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

1e deel veilingverkoop bedrijfsmiddelen

€ 31.618,15

2e deel veilingverkoop bedrijfsmiddelen

€ 40,29

totaal

Boedelbijdrage

€ 31.658,44

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde heeft de eigendom van voorraden, voertuigen en inventaris. Deze
activa w orden in het openbaar via een veiling verkocht.

28-12-2018
1

De activa zijn inmiddels verkocht. De opbrengst van de bodemzaken heeft de
boedel ontvangen. Er dient nog een afrekening plaats te vinden met de ABN
AMRO t.a.v. de veiling- en huurkosten.

18-07-2019
2

De afrekening met ABN AMRO heeft plaatsgevonden. Een bedrag van €
12.372,72 t.a.v. de veiling- en huurkosten is afgetrokken van de
bovengenoemde verkoopopbrengst en overgeboekt aan ABN AMRO.

17-01-2020
3

De curator heeft geconstateerd dat een bedrag van € 4.876,72 te w einig aan
de boedel ten goede is gekomen. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat de
BTW niet correct w as verw erkt in het Excel-bestand dat is gebruikt voor de
berekeningen. De curator heeft hierover contact opgenomen met ABN AMRO
en ABN AMRO heeft voornoemd bedrag inmiddels naar de boedelrekening
overgemaakt.

23-08-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal de rechten van de fiscus behartigen indien opportuun.

28-12-2018
1

De curator heeft de rechten van de fiscus inmiddels behartigd, zie
bovenstaand.

18-07-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg met banken, veilinghouder en verhuurder.

28-12-2018
1

Afrekening met de bank t.a.v. veiling- en huurkosten.

18-07-2019
2

De afrekening met de bank heeft plaatsgevonden.

17-01-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Veilingverkoop voorraden

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 21.687,00

€ 651,20

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 21.687,00

€ 651,20

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
gefailleerde heeft de eigendom van diverse bedrijfsmiddelen w aaronder
voorraden.

28-12-2018
1

Voorraden w aren verpand aan ABN AMRO, zij heeft de opbrengst inmiddels
ontvangen van het veilingbedrijf.

18-07-2019
2

Minus kosten (onder meer courtage, kosten van de veiling, huurkosten van het
bedrijfspand van gefailleerde) vloeide er een bedrag van circa € 13.000 naar
ABN AMRO. Daarover betaalde ABN AMRO de boedel 5% bij w ege van
boedelbijdrage.

23-02-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
Restitutie van een borg bij Post Nl

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 100,00

Intellectuele eigendomsrechten

€ 3.500,00

Restant banksaldo van gefailleerde ttv het
faillissement

€ 1.394,45

totaal

€ 4.994,45

€ 0,00

Toelichting andere activa
De intellectuele eigendomsrechten, w aaronder de domeinnamen
w w w .leadlasers.nl, w w w .leadlasers.com en de handelsnaam (Lead Lasers),
zijn verkocht aan de bestuurder van gefailleerde voor 3.000 euro + 500 euro
aan documentatiekosten voor het opstellen van de akte van overdracht e.d.

3.9 Werkzaamheden andere activa

18-07-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Intercompany debiteuren en vorderingen op
gelieerde partijen

€ 170.725,45

Externe debiteuren

€ 710.511,99

Dubieuze externe debiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 46.750,69
€ 927.988,13

Toelichting debiteuren
De vorderingen op de externe debiteuren zijn niet incasseerbaar aldus de
bestuurder van gefailleerde. Het betreft debiteuren aan w ie facturen zijn
uitgereikt voor zaken die nog geleverd moeten w orden en niet meer geleverd
gaan w orden.

28-12-2018
1

Er bestaat bij de intercompany vorderingen een vordering op Laser Dot Europe
B.V. van
€ 143.760,02. Laser Dot Europe B.V. w erd eveneens op 20 november 2018
failliet verklaard. De vordering is oninbaar.
Aan de pandhouder is gevraagd om een overzicht aan te leveren van het
resultaat van de debiteurenincasso tot dusver.

23-02-2021
5

De pandhouder heeft bevestigd dat het overgrote deel van de
debiteurenvorderingen oninbaar bleek, w aarna slechts een bedrag van €
58.760,85 aan inbare vorderingen resteerde. Hiervan heeft de pandhouder
nog een bedrag van € 31.548,72 kunnen incasseren.

23-08-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In kaart brengen debiteuren. Overleg w erd gevoerd met de bestuurder van
gefailleerde en de administrateur over de achtergronden van de vorderingen.
De curator heeft aan de pandhouder van de debiteurenvorderingen
aangegeven geen incassow erkzaamheden te zullen verrichten en de
pandhouder uitgenodigd om zelf over te gaan tot het incasseren van de
verpande vorderingen.

28-12-2018
1

Correspondentie met de pandhouder, onderzoek in de administratie van
gefailleerde.

23-02-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 788.055,03

28-12-2018

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO bank heeft vorderingen ingediend ter hoogte van € 710.424,47.
Rabo Lease B.V. diende vorderingen tot een totaal van € 77.630,56.

Toelichting vordering van bank(en)
Aan ABN AMRO bank is gevraagd w at de hoogte van haar vordering per heden
is. Er w erden immers activa verkocht w aarvan de opbrengst naar ABN AMRO
bank vloeide. Daarnaast zijn er mogelijk debiteurenvorderingen geïncasseerd.

1

23-02-2021
5

Rabo Lease B.V. w erd volledig voldaan, onder meer door betaling van een deel
van het creditsaldo van gefailleerde bij de Rabobank.
€ 554.463,62

23-08-2021
6

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO bank heeft laten w eten nog een vordering te hebben van €
554.463,62, exclusief rente en kosten.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

28-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO stelt pandrechten op inventaris (w aaronder begrepen voertuigen),
voorraden en vorderingen van gefailleerde te hebben. Daarnaast w erd door
een derde een borg afgegeven ter hoogte van € 100.000. Een private financier
van gefailleerde heeft vorderingen op gefailleerde tot € 150.000 achtergesteld
bij de vorderingen van ABN AMRO op gefailleerde. Tot slot w erd door drie
particulieren een demomachine van gefailleerde gekocht onder opschortende
voorw aarde en w el voor € 150.000. De opschortende voorw aarde is dat ABN
AMRO nakoming van de koopovereenkomst vordert.

28-12-2018
1

Rabo Lease B.V. stelt pandrechten te hebben op door haar en De Lage Landen
Financial Services B.V. gefinancierde voertuigen.
De pandrechten van ABN AMRO t.a.v. de inventaris en de voorraden zijn
inmiddels geëffectueerd door de veilingverkoop.
ABN AMRO heeft na een kosten/baten analyse besloten geen beroep te doen
op haar pandrecht t.a.v. de voertuigen w aarna Rabo Lease B.V. de voertuigen
heeft opgehaald.

5.4 Separatistenpositie

18-07-2019
2

5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO is op uitnodiging van de curator overgegaan tot het verstrekken van
een opdracht tot het openbaar veilen van de aan haar verpande inventaris,
voertuigen en voorraden.

28-12-2018
1

Rabobank is door de curator verw ezen naar ABN AMRO voor w aar het gaat om
de verkoop van de voertuigen w aarop beide een pandrecht bew eren te
hebben.
Zie hierboven onder 5.3.

18-07-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er w erd door een beperkt aantal leveranciers een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud.

28-12-2018
1

De eigendomsvoorbehouden zijn beoordeeld en afgew ikkeld.

17-01-2020
3

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator ontvangt over de via de veiling te verkopen zaken een
boedebijdrage voor zijn inspanningen tot een maximum van € 3.000.

28-12-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met banken, veilingbureau, verhuurder terzake langer verblijf in het
gehuurde, etc.

28-12-2018
1

Afrekening veilingkosten.

18-07-2019
2

Afrekening veilingkosten heeft plaatsgevonden.

17-01-2020
3

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

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde voldoet aan de eisen die de w et daaraan
stelt.

7.2 Depot jaarrekeningen

28-12-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Onduidelijk is of het boekjaar van gefailleerde gelijk loopt aan het
kalenderjaar. Volgens de oprichtingsakte d.d. 13 juni 2001 die in het bezit is
van de curator, is dat het geval. Echter uit de administratie en de jaarstukken
volgt een boekjaar lopend van 1 juli t/m 31 juni. Uit de stukken van de kamer
van koophandel volgt dat de laatste statutenw ijziging bij gefailleerde heeft
plaatsgevonden op 31 december 2010. Deze statuten zijn nog niet in het bezit
van de curator. Er kan derhalve niet gecontroleerd w orden of er een w ijziging
van boekjaar heeft plaatsgevonden ten aanzien van de oprichtingsakte.

28-12-2018
1

De curator zal bij de rechtbank de statuten opvragen nu deze aldaar moeten
zijn overgelegd in het kader van de eigen aangifte van het faillissement.
De statutenw ijziging is inmiddels in bezit van de curator en het boekjaar blijkt
inderdaad gew ijzigd te zijn naar de periode van 1 juli t/m 30 juni. De
jaarrekeningen over de jaren 2014 t/m 2016 zijn te laat gedeponeerd.

18-07-2019
2

Conclusie van de te late deponderingen is dat er in het onderhavige
faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur, w elk onbehoorlijk bestuur
vermoed w ordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De
curator beraadt zich over vervolgacties.

23-02-2021
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde maakte als kleine vennootschap gebruik van de vrijstellingen die
de w et haar biedt. Bij de jaarrekeningen w erd w el een
samenstellingsverklaring afgegeven door de accountant.

28-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De bij oprichting geplaatste aandelen w erden volgestort tot een bedrag van €
91.000. Uit het uittreksel van de kamer van koophandel blijkt een geplaatst
kapitaal van € 797.469. De curator onderzoekt of en w anneer
aandelenemissies hebben plaatsgevonden en of deze aandelen w erden
volgestort.

28-12-2018
1

Het aandeelhoudersregister is nog niet verstrekt door de bestuurder van
gefailleerde. De curator zal de bestuurder van gefailleerde nogmaals
benaderen met het verzoek dit aan te leveren.

18-07-2019
2

Het aandeelhoudersregister is inmiddels ontvangen. Het onderzoek is nog niet
afgerond.

17-01-2020
3

De aandelen w erden volgestort.

23-02-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vormt onderw erp van onderzoek.
Ja

28-12-2018
1

23-02-2021
5

Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. De consequenties dienen nog in kaart
gebracht te w orden.

Toelichting
De curator verw acht het rechtmatigheidsonderzoek spoedig af te kunnen
ronden.

23-08-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
bestuderen administratie en stukken van de kamer van koophandel, overleg
met de bestuurder en de administrateur, Overleg met derden, etc.

28-12-2018
1

Onderzoek in de administratie van gefailleerde, overleg met de bestuurder van
gefailleerde, overleg met de advocaat van de bestuurder, etc.

23-02-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Thans nog geen
€ 53.665,93
Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend inzake loon en premie w g-deel.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-07-2019
2

17-01-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 48.088,00

18-07-2019
2

€ 48.199,00

17-01-2020
3

€ 137.812,00

17-07-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Thans nog geen
€ 19.624,07

18-07-2019
2

17-01-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.248,00

18-07-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

18-07-2019
2

18

23-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 442.117,50

18-07-2019
2

€ 488.164,82

17-01-2020
3

€ 488.618,98

23-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

28-12-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, etc.

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

28-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop van activa van gefailleerde
Monitoren debiteurenincasso
Monitoren discussies over pandrechten tussen banken
Onderzoek naar volstorting van aandelen
Onderzoek naar tijdige deponering van jaarstukken

28-12-2018
1

Onderzoek naar volstorting van aandelen.
Rechtmatigheidsonderzoek.

18-07-2019
2

Onderzoek naar de consequenties van het gesignaleerde onbehoorlijke
bestuur.

23-02-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

28-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-2-2022

23-08-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de
curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te
w orden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden
zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er w ordt dan ook
geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit
faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

17-07-2020
4

