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Algemene gegevens
Naam onderneming
Elco Netherlands B.V.

06-02-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Elco Netherlands B.V., statutair gevestigd te
Helmond en kantoorhoudende te 5705 CL Helmond, aan de Vossenbeemd no.
101 en kantoorhoudende te 5735 SL Aarle-Rixtel, aan de Kanaaldijk nr. 8,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17139994.

06-02-2019
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Activiteiten onderneming
Elco is ontstaan uit een fusie tussen Ramaer Printed Circuits B.V. en V-PS. In
zijn Helmondse fabriek produceerde het in 1961 opgerichte Ramaer (thans
Elco) kleine en middelgrote series rigide en flexibel-rigide pcb’s voor onder
meer de energiemarkt, de halfgeleiderindustrie, de lucht- en ruimtevaart en de
medische sector. Toen het nog Vermeulen Printservice heette, w as V-PS ook
een pure printplatenfabrikant. Sinds de naamsverandering in 2010 is het
echter opgeschoven naar expertisecentrum voor elektronicabordjes.
Het moederbedrijf Elco Group SpA maakt electronische printplaten sinds 1970.
Het is gespecialiseerd in rigids en flex-rigids voor industriële elektronica,
medische systemen, militaire toepassingen, telecomapparatuur en vlieg- en
ruimtevaartuigen.
Behalve in Nederland heeft Elco Group SpA productiesites in het Italiaanse
Carsoli nabij Rome en in het Zuidoost-Chinese Foshan.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 16.404.847,00

€ 1.821.787,00

€ 5.916.793,00

2017

€ 18.780.317,00

€ 214.924,00

€ 6.588.000,00

2016

€ 19.675.323,00

€ 323.991,00

€ 6.480.000,00

Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens 2016 en 2017 volgen uit de jaarstukken 2017. Financiële
gegevens 2018 (tussentijds) per datum faillissement volgen uit de interne
kolommenbalans.

06-02-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
91

06-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.405.472,67

06-02-2019
1

€ 1.392.184,27

02-08-2019
2

€ 1.377.080,37

30-01-2020
3

€ 739.170,04

24-07-2020
4

€ 730.177,96

19-01-2021
5

€ 1.016.313,48

19-07-2021
6

€ 1.015.000,86

19-01-2022
7

€ 960.830,12

18-07-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-12-2018

06-02-2019
1

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

02-08-2019
2

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

30-01-2020
3

t/m
27-1-2020
van
28-1-2020

24-07-2020
4

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

19-01-2021
5

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

19-07-2021
6

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021

19-01-2022
7

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022
t/m
30-6-2022

Bestede uren

18-07-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

395 uur 15 min

2

289 uur 50 min

3

72 uur 10 min

4

19 uur 55 min

5

45 uur 10 min

6

77 uur 20 min

7

5 uur 5 min

8

36 uur 55 min

totaal

941 uur 40 min

Toelichting bestede uren
Zie specificatie.

06-02-2019
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Verslag 2:
In de verslagperiode w erd een substantieel deel van de tijd besteed aan de
afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud, ingeroepen door de crediteuren
(121 uur) en het innen van de (boedel)debiteuren (82 uur).

02-08-2019
2

Verslag 3:
Meer dan 60 uren zijn tijdens de verslagperiode, grotendeels door een
medew erker van de curator, besteed aan het innen van de openstaande
debiteuren, het afw ikkelen van de eigendomsvoorbehouden en afw ikkelen van
het verbruik van de goederen tijdens de periode van voortzetting.

30-01-2020
3

Verslag 5:
Een groot deel van de bestede tijd heeft betrekking op het redigeren van de
dagvaarding jegens de debiteur New ays.

19-01-2021
5

Verslag 6:
Een groot deel van de bestede tijd heeft betrekking op het afronden van de
dagvaarding jegens de debiteur New ays, de onderhandelingen die vervolgens
hebben plaats gevonden en die uiteindelijk tot een schikking hebben geleid.

19-07-2021
6

Verslag 8:
Verslagperiode 8 stond met name in het teken van het nader inventariseren
van de ingediende vorderingen en het bepalen van de fiscale schuld ex.
artikel 29 van de W et op de Omzetbelasting, zulks vooruitlopend op de te
houden verificatievergadering.

18-07-2022
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1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Elco Netherlands B.V., het voormalige Ramaer, w erd in 2014 door het
Italiaanse Elco Group SpA gekocht van de heer Meulensteen. In 2017 kocht
Elco Group SpA voorts V-PS (voorheen Vermeulen Printservice) uit Aarle-Rixtel,
w aarna ze beide vennootschappen liet fuseren tot Elco Netherlands B.V..
Elco Group SpA staat aan het hoofd van een groep van vennootschappen,
w aaronder vennootschappen in Spanje, Nederland, China, Italië en Duitsland.
In Nederland is zij niet alleen 100% aandeelhouder van Elco Netherlands B.V.,
maar ook van Ramaer Equipment B.V., w aarin feitelijk het Nederlandse
machinepark is ondergebracht. Elco Netherlands B.V. bezit alle aandelen in
Ramaer Asia Ltd (Hong Kong). In deze vennootschap w orden eveneens –
veelal in opdracht van Elco Netherlands B.V. – (laagw aardige) printplaten
geproduceerd.
Enig en zelfstandig bevoegd bestuurder van Elco Netherlands B.V. is de heer C.
Guidetti, w onende in Italië.

06-02-2019
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1.2 Lopende procedures
Tussen Elco Netherlands B.V. (op rechtsopvolger van Vermeulen Printservice
B.V.) en een tw eetal oud personeelsleden en een derde loopt een procedure
bij de Rechtbank, sector Kanton. De procedure bevindt zich in een eindfase en
de curator heeft de procedure met machtiging van de rechter-commissaris
overgenomen.

06-02-2019
1

Verslag 2:
De Kantonrechter heeft de vorderingen van Elco Netherlands B.V. afgew ezen
en de boedel in de proceskosten ad. € 1.800,- veroordeeld. Door de curator is
geen appèl ingesteld.

02-08-2019
2

Verslag 8:
De vorderingen van de schuldenaar w erden zoals eerder gememoreerd
afgew ezen, terw ijl de reconventionele procedure w aarin aanspraak gemaakt
w erd op een schadevergoeding van ruim € 122.000,-, geschorst w erd. In de
aanloop naar de verificatievergadering is met deze crediteur een
voorw aardelijke regeling getroffen, w elke nog ter goedkeuring aan de
Rechter-commissaris moet w orden voorgelegd.

18-07-2022
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1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
In alle benodigde verzekeringen w as voorzien hoew el er op datum
faillissement een totale premieachterstand van ruim € 98.000,- bestond. Om de
dekking van bepaalde verzekeringen te behouden gedurende de periode van
voortzetting w erden de volgende verzekeringen onder garantstelling van de
curator aangehouden:
• Motorrijtuigenverzekeringen;
• Brandverzekeringen ter zake de voorraad
• W egam / W egas verzekering
• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
• Milieuaansprakelijkheidsverzekering
• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

06-02-2019
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Vanw ege de per 18 januari 2019 gerealiseerde doorstart is inmiddels een
verzoek tot royement van alle door Elco Netherlands B.V. afgesloten
verzekeringen gedaan, zulks met uitzondering van de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De uitloop daarvan is op verzoek van
de curator voor 3 jaar gedekt.
Verslag 2:
Na de gerealiseerde doorstart zijn de verzekeringen beëindigd. De betaalde
verzekeringspremie over de boedelperiode bedroeg € 799,50.

1.4 Huur

02-08-2019
2

1.4 Huur
Elco huurde een bedrijfspand aan de Vossenbeemd nr. 101 te Helmond. Deze
huurovereenkomst kende een einde per 31 december 2018. Op het moment
dat het faillissement van Elco w erd uitgesproken, w as Elco en haar
zustervennootschap Ramaer Equipment B.V. nog met de ontruiming van het
desbetreffende pand bezig. Elco had het plan om de productie vanaf 1 januari
2019 volledig te laten plaats vinden vanuit de nader te noemen 2e locatie te
Aarle-Rixtel. Na c.q. door het faillissement ontstond enige spanning tussen de
verhuurder/eigenaar enerzijds en Ramaer Equipment B.V. anderzijds, w elke
spanning – voor zover de curator bekend – na gesprekken tussen de
betrokken partijen (w aaronder de curator) is afgenomen.

06-02-2019
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In het kader van de doorstart heeft Ramaer Equipment B.V. zich jegens Elco
Netherlands B.V. verplicht om de ontruiming van het pand te Helmond verder
voor haar rekening te nemen en Elco Netherlands B.V. voor eventuele
ontruimingskosten en/of vertragingsschade jegens de verhuurder te vrijw aren.
In het kader van de ontruiming heeft overleg plaats gevonden met de
Milieudienst van de gemeente Helmond, zulks gelet op de aanw ezige
chemicaliën.
Elco Netherlands B.V. huurde daarnaast van Elco Group SpA een bedrijfspand
aan de Kanaaldijk nr. 8 te Aarle-Rixtel, w aar de volledige productie vanaf 1
januari 2019 zou gaan plaats vinden. Dit pand had Elco SpA in juli 2018 nog
voor € 1.250.000,- gekocht van de voormalige eigenaar. Voor en na het
uitspreken van het faillissement is een deel van de machines, aanw ezig op de
locatie te Helmond, verhuisd naar het bedrijfspand te Aarle-Rixtel. Bij
gelegenheid van de doorstart is de huurovereenkomst met betrekking tot het
pand te Aarle-Rixtel beëindigd.
Voorts huurde Elco tw ee appartementen in Helmond, zulks ten behoeve van
haar Italiaanse medew erkers. De huurovereenkomsten zijn in overleg met de
respectievelijke verhuurders beëindigd, aldus dat nieuw e huurovereenkomsten
w erden afgesloten met Elco PCB B.V.
Elco Netherlands B.V. huurde de machines van haar zustervennootschap
Ramaer Equipment B.V. Deze huurovereenkomst w erd bij gelegenheid van de
doorstart beëindigd. Ramaer Equipment B.V. had in juli 2018 de machines in
Aarle Rixtel voor € 150.000,- van de voormalige eigenaar gekocht. De machines
in Helmond had Ramaer Equipment B.V. in 2014 gekocht.
Verslag 2:
De raadsman van Ramaer Equipment B.V. (tevens raadsman van Elco
Netherlands B.V.) heeft de curator bericht dat het bedrijfspand te Helmond
inmiddels ontruimd is en dat de verhuurder/eigenaar kw ijting heeft verleend
aan Ramaer Equipment B.V. / Elco Netherlands B.V., zulks behoudens de
eventuele verplichtingen die resteren op grond van eventuele bijkomende
bodemverontreiniging, w aarvan tot op heden niet gebleken is.

02-08-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Elco Netherlands B.V. had eind 2017 begin 2018 besloten om de onderneming
te herstructureren. Besloten w as om de productielocatie in Helmond te sluiten
en in de toekomst in Aarle-Rixtel alleen hoogw aardige printplaten te laten
produceren. De minder hoogw aardige printplaten zouden in de toekomst in
andere productielocaties (Italië en China) geproduceerd moeten w orden, al
dan niet in opdracht van Elco Netherlands B.V.. Op het moment dat de
directie/aandeelhouder van Elco Netherlands B.V. het faillissement aanvroeg,
zat zij feitelijk midden in deze verhuizing en herstructurering, in w elk kader zij

06-02-2019
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ook al de arbeidsovereenkomsten met diverse personeelsleden – al dan niet
onder toekenning van een beëindigingsvergoeding - had beëindigd.
De (directe) aanleiding voor de directie/aandeelhouders om zelf het
faillissement van Elco Netherlands B.V. aan te vragen w as het gegeven dat zij
met Elco Netherlands B.V. eind november 2018 / begin december 2018
slachtoffer w erd van zogenaamde CEO fraude, w aarbij Elco Netherlands B.V.
voor in totaal € 771.862,70 benadeeld w erd.
Bij CEO-fraude doen Cybercriminelen zich voor als een directeur of manager
van een organisatie en vragen ze bij de finance-afdeling om direct geld over te
maken voor bedrijfszaken. Doordat het verzoek lijkt te komen vanuit een
belangrijk persoon binnen de organisatie, w ordt het geld vervolgens
overgemaakt en is de CEO-fraude geslaagd.
Uit onderzoek is gebleken dat medio november 2018 de criminelen de emailadressen van de CEO (in Italië) en van de functionaris op de financiële
administratie (in Nederland) hebben achterhaald (gehackt), w aarna de
criminelen zich voordoende als CEO middels vervalste, maar sterk gelijkende emails ( en verzonden vanaf sterk gelijkende emailadressen) de functionaris op
de financiële administratie in Nederland betalingsopdrachten hebben verstrekt,
ten gevolge w aarvan in totaal € 223.102,70 is overgemaakt naar een
gefingeerde bankrekening in China en een bedrag van in totaal € 548.760,naar een gefingeerde bankrekening in Roemenië. De betalingen w erden
uitgevoerd tussen 20 november en 5 december 2018.
Voor de directie/aandeelhouder w as deze fraude de aanleiding om het
faillissement van Elco Netherlands B.V. aan te vragen.
Door de directie is van de fraude aangifte gedaan bij de plaatselijke politie en
inmiddels heeft nader overleg met de behandelend rechercheur plaats
gevonden.
Verslag 2:
De politie heeft de curator bericht dat het strafrechtelijke onderzoek loopt
maar dat er nog geen resultaten bekend zijn.

02-08-2019
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Verslag 3:
De curator heeft nog geen berichten van justitie ontvangen dat het onderzoek
enig resultaat heeft opgeleverd.

30-01-2020
3

Verslag 4:
De curator heeft nog steeds geen berichten van justitie ontvangen of het
onderzoek enig resultaat heeft opgeleverd.

24-07-2020
4

Verslag 5:
De curator heeft nog steeds geen berichten van justitie ontvangen of het
onderzoek enig resultaat heeft opgeleverd.

19-01-2021
5

Verslag 6:
De curator heeft nog steeds geen berichten van justitie ontvangen of het
onderzoek enig resultaat heeft opgeleverd.

19-07-2021
6

Verslag 7:
De curator heeft nog steeds geen berichten van justitie ontvangen of het
onderzoek enig resultaat heeft opgeleverd.

19-01-2022
7

Verslag 8:
Uit onderzoek van Justitie is gebleken dat de directie en/of w erknemers van
de schuldenaar niet betrokken w aren bij de fraude en dat met andere

18-07-2022
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w oorden de schuldenaar het slachtoffer is van een internationaal opererende
verdachtengroep. Het is niet dat het strafrechtelijke onderzoek nog revenuen
voor de boedel zal opleveren.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
85

06-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
91

06-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-12-2018

85

Met 8 personeelsleden w as reeds overeengekomen dat de
arbeidsovereenkomst per 31 december 2018 zou eindigen. Alle
w erknemers zijn op 21 december 2018 (voor zover nog nodig)
ontslagen.

totaal

85

2.4 Werkzaamheden personeel
Afstemming met het UW V en met de afdeling HR inzake de afw ikkeling van de
arbeidsovereenkomsten en de (salaris)aanspraken van de betrokken
w erknemers, alsmede besprekingen, telefonische contacten en mailcontacten
met diverse w erknemers.
Het overgrote deel van het personeel is tijdens de periode van voortzetting,
tot aan de datum van doorstart, door de curator ingezet voor de operationele
activiteiten. Met mailingen w erd het personeel tussentijds op de hoogte
gehouden van de ontw ikkelingen ter zake de beoogde doorstart.

06-02-2019
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Verslag 2:
Diverse personeelsleden hebben tijdens de verslagperiode vragen aan de
curator gesteld, respectievelijk vorderingen bij de curator ingediend.

02-08-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Elco Netherlands B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom. De beide
bedrijfslocaties w erden gehuurd.

06-02-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris en 4 auto’s

€ 100.000,00

totaal

€ 100.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris c.q. de bedrijfsmiddelen als aanw ezig binnen de beide
(huur)locaties w elke gefailleerde aanhield, alsmede het w agenpark dat in
eigendom toekw am aan gefailleerde is in het kader van de doorstart verkocht
aan de doorstartpartij. Voor de verkoop is een (totale) koopsom ad €
100.000,- overeengekomen en betaald. Omdat de inventaris over tw ee
locaties verspreid w as, niet allemaal meer te lokaliseren w as, en er veelal
sprake w as van aanvullende investeringen op bestaande machines die geen
eigendom van Elco Netherlands B.V. w aren, heeft er geen taxatie van de
bedrijfsinventaris plaats gevonden, maar w erd een koopsom bedongen die de
boekw aarde van de desbetreffende investeringen in ruime mate overschreed.

06-02-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsmiddelen w aren niet verpand zodat er geen sprake is van
bodemvoorrecht.

06-02-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen en mogelijke eigendommen derden;
afstemming met de bestuurder inzake de bedrijfsmiddelen en de mogelijke
eigendommen van derden; verkopen van de bedrijfsmiddelen vanw ege / bij de
gerealiseerde doorstart.

06-02-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onbew erkte voorraad, halffabricaten, gereed
product, aanw ezig op locatie en bij retentor en
onderhanden w erk

€ 1.005.743,00

totaal

€ 1.005.743,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verkochte voorraad bij / vanw ege doorstart.

06-02-2019
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De onbew erkte voorraad, halffabricaten en gereed product aanw ezig op 18
januari 2019 w erd tegen 50 % van de inkoopw aarde verkocht aan Elco PCB
B.V., met de verplichting aan Elco PCB B.V. om de eigendomsrechten/
voorbehouden van de leveranciers voor eigen rekening en risico af te w ikkelen.
De voorraad w erd voorafgaande aan de doorstart getaxeerd door het N.T.A.B.
De koopsom w erd op basis van nacalculatie vastgesteld op € 825.731,Onderhanden w erk.
Het onderhanden w erk w erd tegen 20 % van de boekw aarde overgedragen,
w aarbij de definitieve koopprijs ad € 113.025,- op nacalculatie w erd
vastgesteld.
Voorraad onder retentor
Onder een transporteur die een beroep deed op het retentierecht w erd
voorraad aangetroffen. Ook deze voorraad w erd met machtiging van de
Rechter-commissaris tegen 50 % van de inkoopw aarde verkocht aan Elco PCB
B.V.. De verkoopprijs bedroeg € 66.987,- en aan de retentor w erd met
machtiging van de rechter-commissaris een vergoeding voldaan van € 15.000,-.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraden en mogelijke eigendommen derden; afstemming met
het betrokken personeel / MT inzake de voorraden en de mogelijke
eigendommen van derden, alsmede het inzichtelijk krijgen / maken van de
voorraden onder transporteurs en de posities daarvan; afstemming met NTAB
in verband met de tijdens de periode van tijdelijke voortzetting te realiseren
verkopen van de diverse voorraden en vanw ege de uiteindelijke verkoop van
de resterende voorraadposities bij doorstart; begeleiden en monitoren van de
verkoop van de voorraden tijdens de tijdelijke voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten; verkopen van de resterende voorraad in het kader van de
doorstart. Correspondentie en communicatie met diverse leveranciers,
vervoerder en doorstartpartij inzake het afw ikkelen van de eigendomsrechten
van derden.

06-02-2019
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Verslag 2:
Ter zake de afw ikkeling van gepretendeerde eigendomsrechten /
eigendomsvoorbehouden zie onder “eigendomsvoorbehoud” bij onderdeel 5
van dit verslag.

02-08-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 60.000,00

Aandelen in
Banksaldo
totaal

€ 94.973,45
€ 154.973,45

Toelichting andere activa

€ 0,00

Toelichting andere activa
De (overige) immateriële eigendommen / goodw ill

06-02-2019
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Deze immateriële activa (inclusief de handelsnaam Elco) zijn in het kader van
de doorstart verkocht aan de doorstartpartij tegen een koopsom ad € 60.000,.
De aandelen Ramaer Asia Ltd
Elco Netherlands B.V. hield 100% van het aandelenkapitaal in de vennootschap
naar Hongkongs recht Ramaer Asia Ltd. Middels deze vennootschap vond
productie van laagw aardige printplaten plaats in Hong Kong, zulks ten
behoeve van de andere vennootschappen, deel uitmakende tot de groep
w aartoe Elco Netherlands B.V. behoorde.
Ramaer Asia Ltd produceerde voor Elco Netherlands B.V. goederen en had uit
dien hoofde nog een substantiële vordering op Elco Netherlands B.V. Feitelijk
w as zij voor haar voortbestaan afhankelijk van Elco Netherlands B.V. en met
het faillissement van laatstgenoemde lag feitelijk ook het faillissement van
Ramaer Asia Ltd in de rede. De w aarde van de aandelen w as daarmee ook
nihil, zodat ze tegen deze w aarde zijn overgedragen aan de doorstarter.
Banksaldo.
Door Elco Netherlands B.V. w erd bij de ABN AMRO Bank een saldo van €
94.973,45 per datum faillissement aangehouden.
Verslag 2:
Inmiddels is door de ABN Bank N.V. in totaal € 200.529,99 aan de boedel
voldaan. Het meerdere boven € 94.973,45 ontving ik de bank na datum
faillissement, w aarna de Bank deze gelden aanvullend aan de boedel heeft
overgemaakt.

02-08-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie van de diverse activa posities en verkoop van deze posities bij /
vanw ege de doorstart.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.519.763,totaal

Toelichting debiteuren

06-02-2019
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Toelichting debiteuren
Onder de debiteuren bevindt zich een vordering van € 63.377,58 op CCI
Eurolam GmbH ter zake een schadeclaim.
Op 6 februari 2019 is nog € 1.529.998,21 en USD € 185.277,83 van de
debiteuren te vorderen. Het meerdere is inmiddels aan de pandhouder
voldaan.

06-02-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De faillissementsdebiteuren w orden geïnd door de pandhouder. De
boedeldebiteuren zijn door de curator / Elco Netherlands B.V. gefactureerd.

06-02-2019
1

Verslag 2:
Afw ikkeling / incasso van de boedeldebiteuren (ter zake de geleverde
goederen gedurende de tijdelijke periode van voortzetting) is nagenoeg
afgerond. Op enkele kleine posten na -betreffende een aantal kleine
leveringen gedurende de eerste 2 dagen na faillissement- zijn alle
boedeldebiteuren geïncasseerd. Tot op heden is voor € 207.363,40 aan
boedeldebiteuren geind.

02-08-2019
2

Afw ikkeling van een aantal faillissementsdebiteuren is inmiddels op verzoek
van de pandhouder door de boedel ter hand genomen. In dat kader is
overeengekomen dat de boedel voor deze w erkzaamheden de gew erkte uren
vergoed krijgt, zulks met een aanvullende boedelvergoeding van 5% over de
gerealiseerde netto ontvangsten. Het belang van de boedel bij een optimale
debiteureninning is voorts gelegen in het zo mogelijk realiseren van de
mogelijke overw aarde in de debiteuren ten gunste van de boedel. Dit laatste
zal met name afhangen van de uitkomst van een -nog nader te voerendiscussie met de grootste klant / debiteur van failliet, die betaling van een
bedrag ad omstreeks €750.000,- opschort vanw ege gepretendeerde
tegenvorderingen ter zake schades en non-conforme leveringen.
De betrokken debiteur heeft op verzoek van de boedel onderliggende
bescheiden en een nadere onderbouw ing aangereikt ter zake de
gepretendeerde tegenvorderingen. De boedel heeft deze informatie recent
ontvangen en thans in onderzoek.
Van andere faillissementsdebiteuren zijn na tussenkomst van de boedel
inmiddels door de pandhouder substantiële betalingen ontvangen; de
afrekening van de boedelvergoedingen met de pandhouder dient t.z.t. nog
plaats te vinden.
Een tw eetal verzekeringskw esties met daaraan gekoppelde
schadevorderingen van failliet zijn in behandeling bij de betrokken
verzekeraars. Het betreffen technische disputen over de (non) conformiteit van
1) door Elco geleverde producten en 2) voor Elco bew erkte producten. De
uitkomst en de doorlooptijd van deze trajecten is nog diffuus.
Verslag 3:
Inmiddels is voor € 208.193,64 aan boedeldebiteuren geïnd.
Afw ikkeling van een aantal faillissementsdebiteuren is op verzoek van de
pandhouder door de boedel ter hand genomen. De discussie met de grootste
klant / debiteur van failliet, die betaling van een bedrag ad omstreeks
€750.000,- is nog steeds gaande. Inmiddels is een laatste sommatie
verzonden. Indien daarop niet positief w ordt gereageerd, zal deze debiteur in
rechte betrokken w orden.

30-01-2020
3

Inclusief bovengenoemd bedrag is nog ongeveer € 800.000,- van de
debiteuren te vorderen. Met enkele “kleine” debiteuren vindt ook nog
correspondentie ter inning plaats.
De afrekening van de boedelvergoedingen met de pandhouder dient nog
plaats te vinden. Na betaling van deze boedelvergoedingen heeft de
pandhouder nog ongeveer € 80.000,- van Elco te vorderen.
Een tw eetal verzekeringskw esties met daaraan gekoppelde
schadevorderingen van de failliet zijn nog steeds in behandeling bij de
betrokken verzekeraars. De uitkomst en de doorlooptijd van deze trajecten is
nog steeds diffuus.
Verslag 4:

24-07-2020
4

De rechter-commissaris heeft de curator inmiddels gemachtigd om een
procedure te entameren tegen New ays, die naar de mening van de curator
nog ruim € 750.000,- aan de gefailleerde verschuldigd is. De dagvaarding
daartoe dient nog te w orden uitgebracht.
De kosten van de procedure w orden in beginsel voldaan door de ABN AMRO
Bank als pandhouder, die nog ongeveer € 50.0000,- van de gefailleerde te
vorderen heeft.
Een tw eetal verzekeringskw esties met daaraan gekoppelde
schadevorderingen van de failliet zijn nog steeds in behandeling bij de
betrokken verzekeraars. De uitkomst en de doorlooptijd van deze trajecten is
nog steeds diffuus.
Verslag 5:
Het concept van de dagvaarding is gereed zodat de dagvaarding op korte
termijn uitgebracht zal w orden. Een van de tw ee verzekeringskw esties is
afgew ikkeld en ter zake is een schikking getroffen w aarbij € 10.000,- aan de
boedel is voldaan; de ander moet nog w orden afgew ikkeld.

19-01-2021
5

Verslag 6:
Tijdens de verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een
schikking getroffen met New ays, in het kader w aarvan zij € 325.000,- aan de
boedel heeft voldaan. Een deel van deze gelden zijn aan de Bank overgemaakt
ter delging van haar resterende vordering. Ter zake de debiteureninning is na
aftrek van de gemaakte kosten in totaal € 455.110,84 in de boedel gevloeid,
zodat in totaal ruim € 2.000.000,- aan debiteuren ten behoeve van de Bank en
de boedel geïnd is.

19-07-2021
6

Verslag 8:
De curator heeft de fiscale schuld ex. art. 29, lid 2 OB berekend, maar dient
de vordering ex. artikel 29, lid 1 OB nog door de fiscus te laten vaststellen,
opdat deze vordering verrekend kan w orden met de aan de fiscus te betalen
schuld. Voorts is de curator nog in afw achting van een kleine betaling van
een (failliete) debiteur uit Duitsland. Tenslotte beraadt de curator zich nog
over de vraag op w elke w ijze hij een vordering van de schuldenaar op
Nederlandse debiteur, die in staat van faillissement verkeert, zal afw ikkelen.
Deze vordering ter grootte van maximaal € 500,- zal vermoedelijk pas over
ongeveer 3 jaar w orden betaald. Gelet op de kosten/baten overw eegt de
curator deze opbrengst te zijner tijd over te maken naar het “Rode Kruis”. De
curator acht het namelijk niet in het belang van de boedel/crediteuren om
deze vordering op een andere w ijze af te w ikkelen.

18-07-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

06-02-2019
1

Elco Netherlands B.V. liet haar openstaande debiteuren financieren door ABNAMRO Commercial Finance B.V., die per datum faillissement € 1.550.275,- van
Elco Netherlands B.V. te vorderen had.

Toelichting vordering van bank(en)

19-07-2021
6

Verslag 6:
ABN-AMRO Commercial Finance B.V. heeft haar totale vordering inmiddels
uitgew onnen op de geinde debiteuren.

5.2 Leasecontracten
Elco Netherlands w as met diverse partijen en leasemaatschappijen lease- en
duurovereenkomsten aangegaan ter zake diverse apparaten ( cilinders,
koffiemachine e.d). Een aantal van deze leaseovereenkomsten is inmiddels
afgew ikkeld.

06-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Commercial Finance B.V. heeft een openbaar pandrecht op de
openstaande debiteuren.

06-02-2019
1

5.4 Separatistenpositie
De opbrengst van de faillissementsdebiteuren gaat naar ABN AMRO Commercial
Finance B.V totdat haar vordering is voldaan. Op 6 februari 2019 heeft ABN
AMRO Commercial Finance N.B. nog € 633.172,40 van Elco Netherlands B.V. te
vorderen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

06-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere crediteuren (in totaal 32 per heden) hebben een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud en/of andere eigendomsrechten. De aanw ezige
onbew erkte voorraad in relatie tot de claims is beoordeeld. Vastgesteld is dat
de leveranciers een eigendomsvoorbehoud claimen ten aanzien van €
364.451,- aan voorraadw aarde (op basis van de inkoopprijs). Deze
leveranciers hebben tot op heden samen in totaal voor € 663.472,- aan
vorderingen ter verificatie aangemeld. De individuele claims zijn reeds deels
beoordeeld en voor het andere deel dienen ze nog beoordeeld te w orden.
Met de doorstarter is afgesproken dat de rechten van derden voor rekening en
risico van de doorstarter afgew ikkeld dienen te w orden en dat de doorstarter
Elco Netherlands B.V. en de curator voor eventuele aanspraken dient te
vrijw aren. Tot zekerheid voor deze verplichting heeft de doorstarter €
140.000,- op de gelden derdenrekening van de curator gestort.

06-02-2019
1

Verslag 2:
De afw ikkeling van de door leveranciers gepretendeerde eigendomsrechten en
eigendomsvoorbehouden verloopt moeizaam en is daarmee tot dusverre een
zeer arbeidsintensief proces gebleken. Aanvankelijk is de doorstartpartij de
ruimte geboden om met betrokken leveranciers tot commerciële oplossingen te
komen. Omdat voortgang en terugkoppeling uitbleef zijn daarop diverse
termijnen gesteld, w aarna beperkte acties door de doorstartpartij w erden
genomen en beterschap w erd beloofd. Op diverse niveaus heeft overleg
plaatsgevonden. Het afw ikkelproces loopt bij de doorstartpartij over
verschillende schijven, hetgeen -samen met de aansturing van het proces op
afstand (vanuit de Italiaanse moeder)- maakt dat de progressie beperkt blijft.
Inmiddels zijn een aantal posities afgew ikkeld en liggen enkele kw estie ter
(her)beoordeling voor aan een inmiddels door de doorstartpartij ingeschakelde
advocaat. De betrokken crediteuren tonen vooralsnog geduld. De looptijd van
de w aarborgsom is verlengd tot medio september a.s. om de overeengekomen
vrijw aring van de boedel ook financieel afgedekt te houden.

02-08-2019
2

5.6 Retentierechten
Een vervoerder die voorraad onder zich had, deed een beroep op het
retentierecht. De vervoerder heeft na betaling van € 15.000,- deze voorraad
vrij gegeven, w aarna de curator deze voorraad tegen 50 % van de
inkoopw aarde aan de doorstarter heeft verkocht.

06-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is vooralsnog niet gebleken van rechtsgeldige rechten van reclame.

06-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Alle opbrengst valt vrij in de boedel en de debiteuren w orden vooralsnog door
ABN AMRO Commercial Finance B.V. als pandhouder geïnd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de directie en haar adviseurs bij aanvang faillissement in
verband met het afstemmen van de periode van tijdelijke voortzetting en
daarin begrepen verkopen van voorraden, alsmede de reguliere afstemming /
informatie-uitw isseling vanw ege de betrokken bancaire posities en
zekerheden. Dagelijkse afstemming met de directie, zow el telefonisch als per
e-mail in verband met de afw ikkeling van de rechten op de goederen tijdens de
periode van tijdelijke voortzetting alsook tijdens de verkoop bij doorstart.

06-02-2019
1

Verslag 2:
Frequent overleg en intensieve correspondentie met doorstartpartij inzake de
afw ikkeling van eigendomsrechten van derden; overleg en afstemming met
betrokken crediteuren.
Periodiek overleg en afstemming per e-mail met ABN Amro inzake de voortgang
van de debiteureninning.
ABN AMRO Commercial Finance B.V. heeft per heden nog € 41.658,94 van Elco
Netherlands B.V. te vorderen, zodat meer dan € 1.500.000,- aan
faillissementsdebiteuren inmiddels geïnd is.

02-08-2019
2

Verslag 3:

30-01-2020
3

De eigendomsvoorbehouden en het verbruik van voorraad over de
boedelperiode zijn afgew ikkeld. Het overleg met de Bank betreft hoofdzakelijk
nog de inning van de overblijvende debiteuren.
Verslag 4:
De Bank heeft nog ongeveer € 50.000,- van de gefailleerde te vorderen. Met
haar heeft overleg plaats gevonden omtrent de inning van de grootste
vordering van ruim € 750.000,- De Bank heeft zich bereid verklaard om de
kosten verband houdende met de gerechtelijke inning van deze vordering als
uitw inningskosten te betalen, hetgeen impliceert dat zij in mindering zullen
strekken op hetgeen de boedel netto uit deze uitw inning te ontvangen zal
hebben.

24-07-2020
4

Verslag 5:
De definitieve afrekening met de bank volgt zodra de procedure jegens
New ays is afgerond.

19-01-2021
5

Verslag 6:
De afrekening met de bank heeft plaats gevonden in het kader w aarvan nog €
43.052,19 aan haar voldaan w erd.

19-07-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van Elco Netherlands B.V. zijn tijdelijk voortgezet over de
periode vanaf datum faillissement (18 december 2018) tot en met 17 januari
2019. Per 18 januari 2019 is een aansluitende doorstart gerealiseerd.
Zie hierna voor een nadere uiteenzetting van de gerealiseerde omzetten. De
vanw ege de voortzetting (rechtstreeks) verbonden kosten zijn bij het
redigeren van het aanvangsverslag nog niet volledig inzichtelijk / afgew ikkeld.

6.2 Financiële verslaglegging

06-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De omzet tijdens de periode van voortzetting (tussen datum faillissement en
de doorstart datum 18 januari 2019) bedroeg in totaal € 238.426,24 en $
4.559,30 inclusief b.t.w .
Een groot deel van de leveringen vond gecontroleerd plaats aldus dat de
goederen pas geleverd w erden na betaling van de koopsom op de
faillissementsrekening. Op de faillissementsrekening w erd ter zake €
174.278,24 inclusief b.t.w . ontvangen.
De overige boedeldebiteuren ad. € 64.147,46 en ad $ 4.559,30 incl. b.t.w .
w erden op de gebruikelijke w ijze gefactureerd w aarbij de betaling verricht
dient te w orden op de bij ABN AMRO Commercial Finance N.V. aangehouden
rekening.
Tijdens het voortzetten van de onderneming is voor een bedrag van €
30.112,57 aan grondstoffen verbruikt. Daar w aar nodig zal de w aarde van de
verbruikte grondstoffen tegen inkoopw aarde w orden afgerekend met de
desbetreffende leverancier die een rechtsgeldig beroep op
eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.
Voorts is tot op heden € 10.393,35 aan out of pocket kosten betaald, dit voor
verzekeringen, brandstof, transport, inkoop voorraad e.d.
Het voorlopige resultaat over de voortzettingsperiode bedraagt daarmee €
197.920,32 + $ 4.559,30 inclusief b.t.w .

06-02-2019
1

Verslag 2:
Aan boedeldebiteuren is tot op heden € 207.363,40 ontvangen, terw ijl tot op
heden een bedrag van € 29.246,31 aan kosten is betaald. Een definitieve
berekening dient nog te volgen na volledige afw ikkeling, doch voormelde
bedragen betekenen dat het voorlopige, netto resultaat (ex. b.t.w .) €
154.990,07 bedraagt.

02-08-2019
2

Verslag 3:
Aan boedeldebiteuren is tot op heden € 208.193,64 ontvangen, terw ijl tot op
heden een bedrag van € 48.578,31 aan kosten is betaald. Een definitieve
berekening dient nog te volgen na volledige afw ikkeling, doch voormelde
bedragen betekenen dat het voorlopige, netto resultaat (ex. b.t.w .) €
134.447,30 bedraagt.

30-01-2020
3

Verslag 4:
Een definitieve berekening dient nog opgemaakt te w orden.

24-07-2020
4

Verslag 5:
De definitieve afrekening w ordt gemaakt zodra de vordering op New ays is
geïncasseerd.

19-01-2021
5

Verslag 6:
Het netto resultaat van het voort zetten van de onderneming tijdens
faillissement in afw achting van de doorstart heeft (ex. b.t.w .) € 134.447,30
opgebracht..

19-07-2021
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Begeleiden en monitoren van de tijdelijk voortgezette exploitatie door de
curator / faillissementsboedel. Operationele aansturing, het leggen van
noodverbanden en financiële opvolging.

06-02-2019
1

Verslag 3:
Met de laatste boedelleverancier zijn afspraken gemaakt en uitgevoerd. Het
verbruik van haar voorraad door de boedel is aan deze leverancier vergoed,
terw ijl de doorstarter over de geclaimde eigendomsvoorbehouden een regeling
heeft getroffen met deze leverancier.

30-01-2020
3

Omdat alle aanspraken ter zake mogelijk eigendomsvoorbehoud zijn
afgew ikkeld heeft de boedel het resterende depotbedrag vrij gegeven aan de
Elco PCB B.V. (de doorstarter)

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per 18 januari 2019 zijn de activiteiten van Elco Netherlands B.V. doorgestart
en zijn de activaposities als hiervoor reeds per activum besproken verkocht en
geleverd aan de doorstartpartij. De doorstart is gerealiseerd door de nieuw
opgerichte vennootschap Elco PCB B.V. (met dezelfde aandeelhouder en
bestuurder als Elco Netherlands B.V.)

06-02-2019
1

Met de doorstart is een totale koopsom / betaling gemoeid ad € 1.165.743,-.
Zie voor de afw ikkeling en toekenning van de (deel)koopsom / (deel)betaling
per specifiek activum hetgeen per betreffend activum hieromtrent is toegelicht.
Met de doorstart is w erkgelegenheid behouden voor ongeveer 48
w erknemers. Tevens w ordt de locatie te Aarle Rixtel per 18 januari 2019 door
de doorstartpartij gehuurd, hetgeen een besparing aan boedelschulden
oplevert.
Voorts heeft Ramaer Equipment B.V. zich in de relatie tot de boedel verbonden
om het pand aan de Vossebeemd nr. 101 te Helmond te ontruimen en de
boedel te vrijw aren voor eventuele aanspraken van de verhuurder/eigenaar.
De ontruimingskosten w erden door betrokkenen op een bedrag tussen de 400
en 500 duizend euro geschat.

6.5 Verantwoording
De opbrengst is verantw oord bij de specifieke activaonderdelen in dit verslag.

06-02-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
De opbrengst is verantw oord bij de specifieke activaonderdelen in dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage

06-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

06-02-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoeken, afstemmen en voorbereiden van de doorstart / activa transactie.
Vastlegging afspraken. Mede omdat de machines en het bedrijfspand te Aarle
Rixtel feitelijk gehuurd w erden van aan Elco Netherlands B.V. gelieerde
vennootschappen w as het vanaf het begin duidelijk dat een doorstart via een
tot de groep behorende vennootschap tot de hoogste opbrengst voor de
crediteuren zou leiden.

06-02-2019
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode zijn nog een groot aantal formele en
operationele afw ikkelpunten in samenspraak met de doorstartpartij
afgew ikkeld, zulks in het belang van de gerealiseerde doorstart.

02-08-2019
2

Verslag 3:
Alle operationele afw ikkelpunten zijn inmiddels afgew ikkeld. In dit kader zijn
ook alle eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld. Ook het verbruik van de
voorraad over de boedelperiode is afgew ikkeld.

30-01-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog te onderzoeken, met dien verstande dat ter zake de CEO fraude overleg
heeft plaats gevonden met de politie / recherche.

06-02-2019
1

Verslag 6:
Uit onderzoek is gebleken dat aan de boekhoudverplichting w as voldaan; de
rechten en verplichtingen van de schuldenaar konden op eenvoudige w ijze aan
de hand van de boekhouding w orden gekend.

19-07-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De afgelopen 5 jaren zijn de jaarrekening telkens tijdig opgemaakt en
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

06-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog te onderzoeken.

06-02-2019
1

Verslag 6:
De jaarrekeningen w aren voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring.

19-07-2021
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele stortingsplicht is verjaard.

06-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-02-2019
1

Hoew el voorshands niet van onbehoorlijk bestuur is gebleken, zal dit – zoals
te doen gebruikelijk – nog nader onderzocht w orden.

Nee

19-07-2021
6

Toelichting
Verslag 6:
Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

06-02-2019
1

Hoew el voorshands niet van paulianeuse handelingen is gebleken, zal dit –
zoals te doen gebruikelijk – nog nader onderzocht w orden.

Nee
Toelichting
Verslag 6:
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-07-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Quick scan diverse aangereikte administratie. Veiligstellen van de relevante
fysieke en digitale administratie.

06-02-2019
1

Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode heeft een (eerste) beoordeling
plaatsgevonden van de rekening courant verhoudingen tussen failliet en de
aan haar gelieerde entiteiten, alsmede van de daarin verw erkte kostensoorten
en transacties (m.n. de verkoop van bedrijfsmiddelen met verrekening van
koopsommen). In dat kader zijn vragen gesteld en beantw oord en
documenten aangereikt.

02-08-2019
2

De boedel heeft voorts zorg gedragen voor het verzorgen van de aangiftes
vennootschapsbelasting 2017 en 2018. In dat kader zijn op basis van de
beschikbare (voorlopige en interne) cijfers zogenaamde nihilaangiftes verzorgd
en zijn ambtshalve aanslagen vermeden. Nu er geen carry back mogelijkheden
aanw ezig w aren (om VPB teruggaven te realiseren) kon door middel van
nihilaangiftes een afw ikkeling op pragmatische w ijze en met beperking van
kosten plaatsvinden.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

06-02-2019
1

Afw ikkelingskosten : P.M.
UW V : P.M.

€ 1.800,00

02-08-2019
2

Toelichting
Verslag 2 :
Proceskosten € 1.800,-

Toelichting

30-01-2020
3

Verslag 3 :
Het UW V heeft een boedelvordering van € 480.759,28 ingediend. Gelet op de
stand van de boedel zal de curator die op korte termijn betalen.

Toelichting
Verslag 4 :
De curator heeft de genoemde boedelvordering van € 480.759,28 en de nader
door het UW V ingediende boedelvorderingen inmiddels aan het UW V voldaan.
In totaal w erd aan haar € 523.490,60 voldaan.

24-07-2020
4

Toelichting

19-01-2021
5

Verslag 5:
De curator heeft op 20 augustus 2020 aanvullend aan het UW V als
boedelkosten voldaan een bedrag van in totaal € 19.690,46.

Toelichting

19-07-2021
6

Verslag 6 :
De curator zal op korte termijn de boven genoemde € 1.800 betalen, w aarmee
alle boedelkosten met uitzondering van de nog te maken afw ikkelingskosten
betaald zijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 337.002,00

06-02-2019
1

Toelichting
€ 337.002,- inclusief artikel 29, lid 7 OB vordering.

€ 344.156,00

02-08-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

06-02-2019
1

P.M.

€ 268.613,02

24-07-2020
4

€ 282.035,49

19-07-2021
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

06-02-2019
1

Personeel: € 12.500,- (beëindigingsvergoeding)

€ 14.274,08

8.5 Aantal concurrente crediteuren

02-08-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
135

06-02-2019
1

162

02-08-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

06-02-2019
1

Tot op heden is ter verificatie aangemeld: € 4.838.278,51.

€ 5.685.566,98

02-08-2019
2

€ 5.832.318,72

30-01-2020
3

€ 5.850.143,87

24-07-2020
4

€ 5.982.119,77

19-07-2021
6

€ 6.002.187,17

19-01-2022
7

€ 5.408.048,21

18-07-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet bekend of er een uitdeling aan de crediteuren kan
plaats vinden.

06-02-2019
1

Verslag 2:
Mede omdat het UW V haar vorderingen nog niet kenbaar gemaakt heeft is op
dit moment nog niet bekend of aan de crediteuren een uitkering kan plaats
vinden.

02-08-2019
2

Verslag 3:
Nu het UW V haar vorderingen heeft kenbaar gemaakt, lijkt de volledige
betaling van de preferente crediteuren en een zeer klein percentage van de
concurrente crediteuren mogelijk. Deze betalingen kunnen pas plaats vinden
bij gelegenheid van de afw ikkeling van het faillissement en w el zodra de
uitdelingslijst onherroepelijk vast staat. De hoogte van de uitkering aan de
concurrente crediteuren is met name afhankelijk van het w el of niet
(grotendeels) innen van de nog openstaande debiteuren.

30-01-2020
3

Verslag 5:
De uitkomst van de procedure jegens New ays bepaalt in hoge mate of en zo
ja, w elk percentage op de concurrente crediteuren kan w orden uitbetaald.

19-01-2021
5

Verslag 6:
Een kleine uitkering aan de concurrente crediteuren lijkt mogelijk, zulks kijkend
naar de huidige stand van de boedel.

19-07-2021
6

Verslag 7:
Een medew erker van de curator is bezig met het inventariseren en beoordelen
van de ingediende vorderingen, zulks vooruit lopend op de te houden
verificatievergadering. W anneer de verificatiezitting plaats kan vinden is op dit
moment nog niet bekend, hoew el de curator er naar streeft om deze zo
spoedig mogelijk te laten plaats vinden.

19-01-2022
7

Verslag 8:
Aan de concurrente crediteuren zal een uitkering van ongeveer 6 % w orden
verricht, zulks nadat de respectievelijke vorderingen in een
verificatievergadering zijn vastgesteld.

18-07-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aan de hand van de boekhouding aangeschreven.
Inventariseren crediteurenlast. Correspondentie met belastingdienst.

06-02-2019
1

Verslag 6:
Nu een kleine uitkering aan de concurrente crediteuren mogelijk lijkt, vindt de
nadere inventarisatie daarvan thans plaats; dit alles vooruitlopend op een te
houden verificatievergadering.

19-07-2021
6

Verslag 7:
Naar de huidige stand van de boedel lijkt een uitkering van ongeveer 6 % op
de ingediende concurrente vorderingen mogelijk.

19-01-2022
7

Verslag 8:
Alle ingediende vorderingen zijn nader geïnventariseerd en beoordeeld. Met
een crediteur, w iens vordering ad. ruim € 122.000,- betw ist w ordt is een
voorw aardelijk regeling getroffen. Ter zake deze regeling zal nog om een
toestemming w orden gevraagd bij de Rechter-commissaris. Bij gelegenheid
van de inventarisatie heeft de curator ook de fiscale schuld ex. artikel 29, lid
2 OB vastgesteld. De fiscale vordering ex. artikel 29, lid 1 OB moet nog
berekend en vastgesteld w orden, en dit zal in de aanloop naar de te houden
verificatievergadering gerealiseerd w orden. W at de directie van schuldenaar
en de curator betreft kan de verificatievergadering pro forma plaats vinden.

18-07-2022
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een tw eetal oud w erknemers van Vermeulen Print Services B.V. en een derde.

06-02-2019
1

Verslag 4:
New ays Electronics International N.V.

24-07-2020
4

9.2 Aard procedures
Schenden concurrentiebeding en onrechtmatig handelen door de derde.

06-02-2019
1

Verslag 4:
Inning openstaande vorderingen van ongeveer € 750.000,-

24-07-2020
4

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Gedaagden staat voor akte uitlating producties.

06-02-2019
1

Verslag 4:
De dagvaarding dient nog te w orden uitgebracht.

24-07-2020
4

Verslag 5:
De dagvaarding is in concept gereed en zal op korte termijn w orden
uitgebracht.

19-01-2021
5

Verslag 6:
Na het uitbrengen van de dagvaarding is met toestemming van de rechtercommissaris een schikking getroffen.

19-07-2021
6

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft deze procedure met machtiging van de rechter-commissaris
overgenomen.

06-02-2019
1

Verslag 2:
De vorderingen van Elco Netherlands B.V. zijn door de Kantonrechter
afgew ezen, w aarbij de curator q.q. in de proceskosten is veroordeeld. Per
saldo bedragen deze € 1.800,- (concurrente boedelschuld)

02-08-2019
2

Verslag 4:
De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator een procesmachtiging
afgegeven.

24-07-2020
4

Verslag 6:
Na het uitbrengen van de dagvaarding is uitvoerig onderhandeld tussen
partijen w aarna met toestemming van de rechter-commissaris een schikking
getroffen is, in het kader w aarvan New ays € 325.000,- aan de boedel heeft
voldaan.

19-07-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
afw ikkelen diverse operationele en financiële aspecten in kader van de
doorstart
inning boedeldebiteuren / aanspraken;
inning faillissementsdebiteuren na voldoening ACF
nadere inventarisatie crediteurenlast;
nader onderzoek CEO fraude;
rechtmatigheidsonderzoek;
gebruikelijke w erkzaamheden

06-02-2019
1

Verslag 2:
Op alle hierboven genoemde onderdelen dienen nog w erkzaamheden plaats te
vinden.

02-08-2019
2

Verslag 3:

30-01-2020
3

inning boedeldebiteuren / aanspraken;
inning faillissementsdebiteuren na voldoening ACF
nadere inventarisatie crediteurenlast indien een uitkering aan de
crediteuren mogelijk is;
eventueel nader onderzoek CEO fraude;
gebruikelijke w erkzaamheden
Verslag 4:

24-07-2020
4

voeren procedure tegen een debiteur
nadere inventarisatie crediteurenlast indien een uitkering aan de
crediteuren mogelijk is;
eventueel nader onderzoek CEO fraude;
gebruikelijke w erkzaamheden
Verslag 5:

19-01-2021
5

voeren procedure tegen New ays
afw ikkelen verzekeringskw estie
nadere inventarisatie crediteurenlast indien een uitkering aan de
crediteuren mogelijk is;
eventueel nader onderzoek fraude;
gebruikelijke w erkzaamheden
Verslag 6:

19-07-2021
6

nadere inventarisatie crediteurenlast nu een uitkering aan de crediteuren
mogelijk lijkt;
gebruikelijke w erkzaamheden
Verslag 7:

19-01-2022
7

verdere inventarisatie crediteurenlast nu een uitkering aan de
crediteuren mogelijk lijkt;
gebruikelijke w erkzaamheden
Verslag 8:

18-07-2022
8

vaststellen van de fiscale schuld
inning “Duitse” debiteur
houden verificatievergadering
verdere afw ikkeling, w aarbij gestreefd w ordt naar een uitbetaling aan
de crediteuren voor het eind van het jaar 2022.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-02-2019
1

Verslag 7:
De curator streeft er naar om dit faillissement in 2022 af te w ikkelen.

19-01-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
18-12-2022

18-07-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

06-02-2019
1

