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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Grenskoerier B.V.

Gegevens onderneming

19-05-2020
1

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoew el 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 bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.

19-05-2020
1

Adres:
Dr. Ant. Mathijsenstraat 34
6021 CL Budel
KVK-nummer:
17064123
Handelsnaam:
De Grenskoerier B.V.
Datum van oprichting:
12 december 1988

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: "Uitgeverijen van
tijdschriften". "Drukkerijen van dagbladen".
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: het uitgeven van een huis
aan huis krant.

19-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 226.073,00

€ -21.589,00

€ 52.150,00

2018

€ 332.661,00

€ 9.427,00

€ 72.082,00

2017

€ 408.869,00

€ 94.928,00

€ 68.429,00

Toelichting financiële gegevens
Op basis van de voorlopige interne cijfers over 2020 bedroeg het balanstotaal
per datum faillissement nog €32.417,--. De omzet over 2020 bedroeg tot aan
datum faillissement €52.283,-- en het resultaat -/-€15.994,--.

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

19-05-2020
1

Toelichting
Er w aren 3 w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 6.977,78

19-05-2020
1

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 6.977,78. Voor een
verantw oording w ordt verw ezen naar het aangehechte financieel verslag.
€ 23.553,13

16-11-2020
2

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 23.533,13. Voor een
verantw oording w ordt verw ezen naar het aangehechte financieel verslag.

Verslagperiode
van
21-4-2020

19-05-2020
1

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

16-11-2020
2

t/m
13-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 15 min

2

33 uur 20 min

totaal

60 uur 35 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 27 uren en 15 minuten
besteed.

19-05-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 33 uren en 20
minuten besteed.

16-11-2020
2

In totaal zijn er 60 uren en 35 minuten aan het faillissement besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is Bode Beheer B.V. Bestuurder van deze
vennootschap zijn Monique Beheer B.V. en Roozeboom B.V. w aarvan mevrouw
M.C.E. van Baal - Elst respectievelijk de heer L.A.M. Roozeboom bestuurder
zijn.

19-05-2020
1

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Bode Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

19-05-2020
1

Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft geen procedures ingesteld.

16-11-2020
2

1.3 Verzekeringen
Er w as sprake van een pakketverzekering bij Interpolis voor milieuschade en
aansprakelijkheid. Deze verzekeringen zijn beëindigd. Nu de activiteiten
gestaakt zijn, en de activa zijn verkocht, hoeven er geen verzekeringen
afgesloten te w orden.

19-05-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt over eigen bedrijfsruimte, w elke w erd gehuurd. Met
toestemming van de rechter-commissaris is deze huurovereenkomst opgezegd.
Oplevering aan de verhuurder dient nog plaats te vinden.

19-05-2020
1

Door gefailleerde w erd een gedeelte van het bedrijfspand onderverhuurd. Er is
sprake van een formele (onder)huurovereenkomst.
Oplevering aan de verhuurder heeft plaatsgevonden. Tevens is de
onderhuurovereenkomst afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

16-11-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

19-05-2020
1

De bestuurders hebben als oorzaak van het faillissement aangedragen de
terugloop van de advertentie-inkomsten. Gefailleerde hield zich bezig met de
uitgifte van een gratis huis aan huis blad. De inkomsten kw amen voor 100% uit
de (lokale) advertentiemarkt. In 2019 is reeds een negatief bedrijfsresultaat
gerealiseerd als gevolg van teruglopende advertentie-inkomsten. Ondanks
bijsturing is in 2020 niet gebleken dat er perspectief is op verbetering van de
advertentie-inkomsten mede door de corona-crisis.
De curator zal nog een zelfstandig onderzoek naar de oorzaken van het
faillisement instellen.
De door de bestuurders aangedragen oorzaken blijken in grote lijnen correct
te zijn. De branche staat onder druk. Er zijn geen concrete andere oorzaken
voor het faillissement gevonden.

16-11-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

19-05-2020
1

Toelichting
Er w aren 3 w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

19-05-2020
1

Toelichting
Er w aren 3 w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand aan
het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-4-2020

3

Op 23 april 2020 zijn de ontslagbrieven verzonden.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

19-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Van onroerende zaken is niet gebleken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

19-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

19-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris

€ 4.050,00

totaal

€ 4.050,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikte over een eigen kantoorinventaris. Deze is samen met de
handels- en domeinnaam verkocht voor € 4.500,--.

19-05-2020
1

Gefailleerde beschikte over een eigen kantoorinventaris. Deze is samen met
de handels- en domeinnaam verkocht voor € 4.050,--. Na verkoop bleek dat
enkele verkochte zaken niet tot de boedel behoorden, w aardoor de
gerealiseerde opbrengst lager is uitgevallen dan in verslag 1 is vermeld.

16-11-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. Zo nodig dient
een uitsplitsing van de koopsom plaats te vinden.

19-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg HNVI en gegadigden over de eventuele verkoop en /of veiling alsmede
de uiteindelijke verkoop.

19-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden.

19-05-2020
1

Er is ook geen sprake van onderhanden w erk. De activiteiten w aren feitelijk al
voor faillissement beëindigd. Door gefailleerde w as al voor datum faillissement
een laatste uitgave uitgegeven.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

19-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo Rabobank
restituties

Boedelbijdrage

€ 13.119,31
€ 313,13

Handels- en domeinnaam
kasgeld
totaal

€ 870,19
€ 14.302,63

€ 0,00

Toelichting andere activa
De handels- en domeinnaam zijn gezamenlijk met de inventaris verkocht (zie
bedrijfsmiddelen).

19-05-2020
1

Er is sprake van kasgeld. Dit dient nog aan de curator te w orden afgegeven /
te w orden overgemaakt op de boedelrekening.
W aarschijnlijk is er nog sprake van een creditsaldo bij Rabobank. Rabobank is
herhaaldelijk aangeschreven en verzocht het credit saldo over te maken.
Rabobank heeft hierop nog niet gereageerd.
Het kasgeld is inmiddels op de boedelrekening overgemaakt.

16-11-2020
2

Bij Rabobank w as nog een creditsaldo aanw ezig. Dit bedrag is op de
boedelrekening overgemaakt.
Er bestond nog recht op diverse restituties. Deze zijn op de boedelrekening
overgemaakt.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en correspondentie.

19-05-2020
1

Inventarisatie, verkoop activa, correspondentie / afw ikkeling bestaande
rechtsverhoudingen.

16-11-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 9.990,59

€ 5.183,99

totaal

€ 9.990,59

€ 5.183,99

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden vorderingen op derden bestaan voor een totaalbedrag van €
9.990,59. Hiervan is thans €2.477,78 door de curator geïncasseerd.

19-05-2020
1

Door de curator zijn de debiteuren voor zoveel mogelijk geïncasseerd. Een
gedeelte van de debiteuren bleek reeds voor datum faillissement te hebben
betaald. Een enkele debiteur kon verrekenen en / of diende de factuur te
w orden gecrediteerd.

16-11-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft sommatiebrieven aan de debiteuren verzonden, alsmede
telefonisch contact gehad met enkele debiteuren.

19-05-2020
1

De curator heeft meermaals sommatiebrieven aan de debiteuren verzonden,
alsmede telefonisch contact gehad met enkele debiteuren.

16-11-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

19-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft nog geen opgave gedaan van een eventuele vordering. Het
lijkt erop dat er sprake is van een creditsaldo en dat de bank geen vordering
heeft.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as sprake van een creditsaldo.

5.2 Leasecontracten

16-11-2020
2

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leaseovereenkomst met betrekking tot een
kopieermachine. De leasemaatschappij is verzocht de kopieermachine op te
halen.

19-05-2020
1

De leaseovereenkomst is afgew ikkeld en de kopieermachine is opgehaald.

16-11-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Daarvan is geen sprake.

19-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.

19-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen sprake van eigendomsvoorbehouden.

19-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

19-05-2020
1

Niet aan de orde.

16-11-2020
2

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

19-05-2020
1

Niet aan de orde.

16-11-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

19-05-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie.

19-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde. Reeds voor
faillissement w as een laatste uitgave uitgegeven. Het bleek niet mogelijk een
nieuw e uitgave kostendekkend uit te geven, zodat de activiteiten zijn
gestaakt.

19-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

19-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Beoordeling haalbaarheid voortzetting activiteiten.

19-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met een derde overeenstemming bereikt over de overname
van de bedrijfsinventaris, alsmede over de overname van de handels- en
domeinnaam.

19-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Aan geïnteresseerde partijen (en betrokkenen) is informatie verstrekt over de
over te nemen activa / mogelijkheden voor een doorstart. Naar aanleiding
daarvan zijn diverse biedingen ontvangen. Met de partij die het hoogste bod
heeft gedaan is overeenstemming bereikt.

19-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 4.500,00

19-05-2020
1

Toelichting
Zie bedrijfsmiddelen.
€ 4.050,00
Toelichting
Zie bedrijfsmiddelen.

6.7 Boedelbijdrage

16-11-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

19-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verstrekken van informatie en het voeren van onderhandelingen.

19-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is grotendeels overhandigd. Deze zal w orden
onderzocht.

19-05-2020
1

De administratie van gefailleerde is overhandigd en bestudeerd. Het
onderzoek naar de administratie geeft geen aanleiding tot opmerkingen
behoudens dat er nog een onderzoek loopt naar de rekeningcourantverhoudingen. De curator is ter zake met de bestuurders in overleg.

16-11-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2018: 24-06-2019
2017: 19-07-2018
2016: 04-07-2017

19-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.

19-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu de vennootschap in 1988 is opgericht is een eventuele vordering verjaard.
Volgens de jaarrekening zijn de aandelen volgestort.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 20.000,--.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 20.000,--.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.

Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is onderzoek ingesteld. Er loopt nog
een onderzoek naar de rekening-courantverhoudingen.

19-05-2020
1

16-11-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Nee

19-05-2020
1

Toelichting
Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de rechtmatigheden zal de komende verslagtermijn
w orden opgestart.

19-05-2020
1

Het onderzoek naar de rechtmatigheden zal de komende verslagtermijn
w orden afgerond. Het onderzoek naar de rekening-courantverhoudingen is
nog lopende.

16-11-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Innemen administratie en een eerste inventarisatie.

19-05-2020
1

Innemen administratie, inventariseren en onderzoek administratie.

16-11-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.

19-05-2020
1

€ 12.205,61

16-11-2020
2

Toelichting
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is thans aangemeld.
De huur over de opzegtermijn is door de verhuurder verrekend met de
w aarborgsom.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

19-05-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen fiscale vorderingen ingediend.
€ 2.408,00

16-11-2020
2

Toelichting
Er is een fiscale vordering ingediend ter zake loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-05-2020
1

Toelichting
UW V zal w aarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.
€ 7.879,75

16-11-2020
2

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

19-05-2020
1

Toelichting
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

19-05-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 13 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 5 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.
12
Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 13 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 12 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

16-11-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.135,72

19-05-2020
1

Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 20.254,88.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 10.135,72 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 15.478,39

16-11-2020
2

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 15.478,39 aan concurrente
vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren zijn vooralsnog niet goed in te schatten nu
enerzijds de hoogte van de vorderingen van de fiscus en UW V nog onbekend
zijn en anderzijds onduidelijk is w elk saldo nog bij Rabobank aanw ezig is.

19-05-2020
1

W aarschijnlijk kunnen enkel uitkeringen aan boedelcrediteuren w orden
gedaan.

16-11-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en inventarisatie.

19-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

19-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

19-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

19-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

19-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. invordering debiteuren;
b. incasseren kasgeld en credit saldo bank;
c. onderzoek administratie;
d. onderzoek oorzaken faillissement;
e. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
f. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
g. inventarisatie crediteuren.

19-05-2020
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden onderzoek rekening-courantverhoudingen;
b. reguliere afw ikkeling.

16-11-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Indien er geen bijzonderheden blijken, kan het faillissement w aarschijnlijk in
de komende verslagtermijn w orden afgew ikkeld.

19-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-5-2021

16-11-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren en verkoop activa, incasso debiteuren,
inventariseren schulden, w erkzaamheden ter zake personeel / UW V, innemen
administratie, gebruikelijk toezicht en beheer.

19-05-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, afronden verkoop activa / afw ikkelen bestaande
rechtsverhoudingen, incasso debiteuren, inventariseren schulden, reguliere
faillissementsonderzoeken, gebruikelijk toezicht en beheer.

16-11-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

