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Algemene gegevens
Naam onderneming
P.F. van den Ende B.V., ook w el handelend onder de naam "The Notepad
Factory" (hierna ook w el te noemen: "gefailleerde").
Op 17 oktober 2022 is voorlopige surseance van betaling verleend aan
gefailleerde. De surseance is bij uitspraak van 19 oktober 2022 ingetrokken.
De rechtbank heeft bij diezelfde uitspraak gefailleerde in staat van
faillissement verklaard.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
P.F. van den Ende B.V. h.o.d.n. The Notepad Factory is statutair gevestigd te
's-Hertogenbosch, maar houdt feitelijk kantoor te [5349 AT] Oss aan het
adres Galliersw eg 1. Gefailleerde beschikt over de volgende domeinnamen:
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ende.be
ende.nl
moleskinecustomeditions.nl
moleskinecustomeditions.be
moleskinecustomeditions.com
moleskinecustomeditions.de
notepadfactory.nl
notepad-factory.com
notepad-factory.be
notepad-factory.de
notepad-factory.eu
notepad-factory.nl
notitieboekmetlogo.com
notitieboekmetlogo.be
notitieboekmetlogo.nl
proefw erkpapier.nl
proefw erkpapier.be
proefw erkpapier.com

Activiteiten onderneming
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
houdt gefailleerde zich bezig met de exploitatie van een drukkerij en
groothandel.
De activiteiten van gefailleerde bestaan uit het drukken van
gepersonaliseerde proefw erk papieren en schrijfblokken alsmede het
drukken van gepersonaliseerde zelfklevende papieren. Gefailleerde levert
met name aan schoolinstellingen en B2B. Daarnaast houdt gefailleerde zich
bezig met de in- en verkoop van (gepersonaliseerde) schrijfblokken. De
activiteiten van gefailleerde kunnen ook w el opgesplitst w orden in een
productie- en handelstak.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2022
2021

€ 1.109.386,00

€ -59.113,00

€ 206.953,00

2020

€ 809.244,00

€ -143.283,00

€ 238.461,00

2019

€ 1.472.176,00

€ -177.881,00

€ 284.798,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde kent een afw ijkend boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 mei tot
en met 30 april. Het boekjaar 2022 betreft de concept cijfers over 1 mei 2022
tot en met 30 september 2022. Het boekjaar 2021 betreft de cijfers over 1
mei 2021 tot en met 30 april 2022. Het boekjaar 2020 betreft de cijfers over
1 mei 2020 tot en met 30 april 2021. Het boekjaar 2019 betreft de cijfers
over 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020. Het resultaat betreft het resultaat
na belastingen. De omzet betreft de netto-omzet (exclusief overige
opbrengsten).
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Gemiddeld aantal personeelsleden
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9
Toelichting
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w aren 9 personeelsleden bij
gefailleerde in loondienst. Voor zover de curator bekend zijn er geen
w erknemers uitdienst getreden in de periode voorafgaand aan het
faillissement.

Boedelsaldo
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€ 39.898,21
Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit aangetroffen creditsaldo op een van de
betaalrekeningen van gefailleerde en de koopsom voor de voorraad en
immateriële activa van gefailleerde minus betaalde boedelkosten
(taxatiekosten / kosten van voortzetting). De curator zal e.e.a. verderop in
dit verslag nader toelichten.

Verslagperiode
van
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19-10-2022
t/m
17-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

134 uur 36 min

totaal

134 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator is op 17 oktober 2022 aangesteld als bew indvoerder in de
voorlopig verleende surseance van betaling. De curator heeft nog diezelfde
dag een bespreking gevoerd met het bestuur over de status van de
onderneming en het plan van aanpak. Al snel bleek dat het in stand houden
van de voorlopig verleende surseance van betaling niet opportuun w as. De
bew indvoerder en het bestuur hebben de rechtbank daarop verzocht om de
surseance van betaling in te trekken en gefailleerde in staat van faillissement
te verklaren. De rechtbank heeft op 19 oktober de verleende surseance van
betaling ingetrokken en gefailleerde in staat van faillissement verklaard. De
curator heeft de activiteiten van gefailleerde in beperkte mate voortgezet.
Daarnaast heeft de curator de markt verkend en is hij in onderhandeling
getreden met gegadigden over de koop en verkoop van activa. Genoemde
onderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot de verkoop van activa aan
Koninklijke van der Most B.V.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is P.F. van den Ende
Holding B.V. De heer C.A.M. van den Ende is op zijn beurt alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van P.F. van den Ende Holding B.V. Gefailleerde is een
familiebedrijf. De onderneming van gefailleerde is begonnen in 1867.
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1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator erover geïnformeerd dat gefailleerde niet
betrokken is bij lopende juridische procedures.
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1.3 Verzekeringen
De curator zal de verzekeringen in kaart brengen en de indien nodig
beëindigen. Eventuele premierestituties zullen w orden bijgeschreven op de
boedelrekening.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt kantoor- en bedrijfsruimte aan het adres Galliërsw eg 1 te
Oss. De huurovereenkomst is ex artikel 39 Fw opgezegd met machtiging van
de rechter-commissaris en inachtneming van een opzegtermijn van maximaal
drie maanden. De curator zal het gehuurde naar verw achting binnen de
opzegtermijn aan de verhuurder kunnen opleveren.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de curator over de oorzaken van het faillissement als
volgt bericht.
Gefailleerde heeft met name onderw ijsinstellingen als klant. De omzet is
tijdens de COVID19-pandemie fors teruggelopen, omdat onderw ijsinstelling
veel minder proefw erk- en examenpapier, notitieblokken, etc. hebben
afgenomen. Ook de omzet van relatiegeschenken liep fors terug, omdat
thuisw erken de norm w erd. Gedurende de COVID19-pandemie heeft
gefailleerde forse schulden opgebouw d. Daarnaast ontstond een nieuw
probleem met de stijging van de energie- en papierprijzen. De papierprijzen
zijn tw ee á drie keer zo hoog gew orden. De energieprijzen zijn van een
voorschot van € 1.200 per maand gestegen naar € 7.500 en daarnaast w erd
een garantiebedrag geëist van € 33.000. Daarnaast w erkt gefailleerde met
verouderde softw are en een verouderd machinepark. De noodzakelijke
investeringen konden niet meer uit de liquiditeiten gehaald w orden. Hierdoor
zag gefailleerde zich genoodzaakt om maatregelen te treffen. Het bestuur
dacht dat zij met een surseance van betaling tijdelijk orde op zaken kon
stellen. Op 7 oktober 2022 is voorlopige surseance van betaling verleend aan
gefailleerde. Het door het bestuur gepresenteerde plan van aanpak bleek
echter niet realistisch en praktisch niet uitvoerbaar te zijn. De bew indvoerder
en het bestuur hebben de rechtbank daarop verzocht om de surseance van
betaling in te trekken en het faillissement van gefailleerde uit te spreken.
De curator zal nog onderzoek doen naar de door het bestuur aangegeven
oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
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9
Toelichting
Ten tijde van de faillissementsuitspraak w aren 9 w erknemers bij gefailleerde
in loondienst. Er zijn 4 personeelsleden w erkzaam op kantoor en 5
personeelsleden zijn w erkzaam in de productie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
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9
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren eveneens 9 w erknemers
bij gefailleerde in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

21-10-2022

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met het bestuur, correspondentie met w erknemers, correspondentie
met UW V, opstellen ontslagbrief, machtiging vragen van de rechtercommissaris voor het opzeggen van de dienstverbanden, etc.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde beschikt niet over onroerende
zaken.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het bestuur heeft de curator erover geïnformeerd dat gefailleerde geen
onroerende zaken in eigendom heeft. Kennelijk w as P.F. van den Ende
Holding B.V. eigenaar van het bedrijfspand w aarin gefailleerde is gehuisvest.
De holding zou het bedrijfspand hebben verkocht en daarmee de bankschuld
hebben afgelost.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, overleg bestuur, etc.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoor- en bedrijfsinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over verouderde kantoor- en bedrijfsinventaris. De
kantoor- en bedrijfsinventaris bestaat onder andere uit bureaus, desktops,
beeldschermen, steekw agens, w erktafels en gereedschappen. De
(verouderde) machines w aarvan gefailleerde gebruikt maakte zijn (kennelijk)
eigendom van de holding. De curator heeft de kantoor- en bedrijfsinventaris
geschouw d en HNVI opdracht gegeven om de kantoor- en bedrijfsinventaris
te taxeren. De kantoor- en bedrijfsinventaris zal w orden verkocht via een
door HNVI nog te organiseren internetveiling.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft tot heden 18 preferente vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag van € 119.715. Alle ingediende vorderingen hebben betrekking
op niet afgedragen loonheffingen. Voor de vorderingen van de fiscus geldt
het bodemvoorrecht. Echter, de curator hoeft (vooralsnog) niet op te komen
voor de rechten van de fiscus, omdat de bodemzaken niet zijn verpand.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg bestuur, schouw en bedrijfsmiddelen, overleg HNVI,
etc.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 13.550,00

€ 0,00

Onderhanden w erk

€ 12.500,00

totaal

€ 26.050,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

18-11-2022
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over een voorraad papier. Daarnaast beschikt
gefailleerde over onderhanden w erk. De curator heeft de voorraad papier
laten taxeren door HNVI. HNVI heeft de voorraad papier getaxeerd op een
liquidatiew aarde van € 11.900. De liquidatiew aarde is echter verder
afgenomen, omdat papier is verbruikt gedurende de voortzettingsperiode. De
curator heeft de voorraad verkocht aan Koninklijke van der Most B.V. voor
een bedrag van € 13.500. Voorts heeft de curator het onderhanden w erk aan
Koninklijke van der Most B.V. verkocht voor een bedrag van € 12.500. Met het
onderhanden w erk zou nog een omzet behaald kunnen w orden van circa €
48.000. Echter, om deze omzet te kunnen realiseren moeten nog veel kosten
gemaakt w orden (arbeid/materialen). De boedel w as niet in staat om het
onderhanden w erk uit voeren.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg bestuur, overleg HNVI, onderhandelingen met koper,
in kaart brengen onderhanden w erk, etc.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 12.500,00

totaal

€ 12.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over immateriële activa, w aaronder goodw ill,
w ebsites/domeinnamen, klantenbestand, orderportefeuille,
telefoonnummers, e-mailadressen, etc. De curator heeft de immateriële activa
van gefailleerde verkocht aan Koninklijke van der Most B.V. voor een bedrag
van € 12.500
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, correspondentie met w ebhost en domeinnaambeheerder,
onderhandelingen met koper, overleg bestuur, etc.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 84.756,40

€ 2.081,82

totaal

€ 84.756,40

€ 2.081,82

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde beschikt over vorderingen op handelsdebiteuren. Het bestuur
heeft een debiteurenlijst aangeleverd w aaruit blijkt dat gefailleerde per 18
oktober 2022 een bedrag van € 84.756,40 te vorderen had van haar
debiteuren. De curator heeft tot heden geen inzage in de bankmutaties.
Hierdoor heeft de curator nog niet kunnen controleren w elke debiteuren
hebben betaald. De curator heeft recent alle debiteuren aangeschreven met
het verzoek om de openstaande facturen te voldoen op de boedelrekening
van gefailleerde.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, overleg bestuur en administratie, correspondentie met bank,
aanschrijven debiteuren, etc.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. ('ING') en ABN AMRO Bank N.V.
('ABN'). Op de betaalrekening bij ING heeft de curator een creditsaldo van €
1.222,19 aangetroffen. ING heeft het creditsaldo overgeboekt naar de
boedelrekening. Op de betaalrekening bij ABN is per faillissementsdatum een
creditsaldo aangetroffen van € 19.693,73. ABN heeft, ondanks meerdere
verzoeken en sommaties, het creditsaldo (dat inmiddels is toegenomen) nog
steeds niet overgeboekt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Tot heden is de curator niet bekend gew orden met het bestaan van
leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-11-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Het bestuur heeft de curator erover geïnformeerd dat gefailleerde geen
zekerheden heeft afgegeven. Tot heden heeft zich ook geen enkele crediteur
bij de curator gemeld met een beroep op zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De voorraad zoals aangetroffen per faillissementsdatum w as (kennelijk) en
volgens opgaaf van het bestuur volledig betaald. Tot op heden heeft ook
geen enkele leverancier een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. In
het bedrijfspand van gefailleerde bevonden zich nog een aantal
eigendommen van derden. De curator heeft deze derden in de gelegenheid
gesteld hun eigendommen retour te nemen.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep op het recht van
retentie gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep op het recht van
reclame gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ING, correspondentie met ABN, overleg bestuur,
correspondentie met leveranciers, correspondentie met crediteuren,
beoordeling claims, opstellen sommatie aan ABN, etc.

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

18-11-2022
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft ervoor gekozen om de deur niet direct op slot te draaien,
maar de onderneming in beperkte mate voort te zetten om de kans op een
doorstart te vergroten en schade bij klanten te voorkomen. Klanten hebben
alleen geleverd gekregen als de order rendabel w as en zij de factuur vooraf
voldeden. Eventuele inkoop- en vervoerskosten voor het uitvoeren van de
order zijn aldus gedekt.
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6.2 Financiële verslaglegging
In totaal is tijdens de voortzettingsperiode een omzet gerealiseerd van €
32.797,54. Voor het realiseren van deze omzet heeft de boedel kosten
moeten maken. Naar verw achting bedragen deze kosten in totaal maximaal €
14.435,04. Nog niet alle kosten zijn daadw erkelijk afgerekend door de
boedel. In totaal bedraagt het resultaat derhalve naar verw achting €
18.362,50.
De omzet is binnengekomen op de betaalrekening van gefailleerde bij ABN.
Omdat ABN tot heden nog geen volledig inzicht heeft gegeven in de
bankmutaties na de faillissementsuitspraak, heeft de curator de ontvangsten
niet kunnen controleren. Echter, klanten hebben in beginsel vooruit betaald
en daarvan heeft gefailleerde een betaalbew ijs ontvangen.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft in dagelijkse verbinding gestaan met het bestuur en de
afdeling administratie van gefailleerde. Voorts heeft de curator
gecorrespondeerd met klanten en leveranciers over de uitvoering van orders.
De curator heeft instructies gegeven aan w erknemers van gefailleerde. De
curator heeft in overleg met het bestuur een liquiditeitsbegroting gemaakt en
beoordeeld. De curator heeft gecorrespondeerd met de bank over inzage in
de bankmutaties.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de voorraad, het onderhanden w erk en de immateriële
activa van gefailleerde verkocht aan Koninklijke van der Most B.V. Van een
klassieke doorstart is evenw el geen sprake, omdat koper geen personeel
heeft overgenomen. Koninklijke van der Most B.V. heeft ervoor gekozen om
de activiteiten van gefailleerde te verplaatsen naar een van haar eigen
locaties elders in het land. Koninklijk van der Most B.V. neemt geen
vorderingen op debiteuren over en ook geen kantoor- en bedrijfsinventaris.
De curator zal de debiteurenincasso zelf ter hand nemen en de kantoor- en
bedrijfsinventaris verkopen via een veiling.
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6.5 Verantwoording
De curator heeft na een verkenning van de markt de onder 6.4 genoemde
activa aan Koninklijke van der Most B.V. verkocht voor een bedrag van in
totaal € 38.550. Koninklijke van der Most B.V. bleek als enige partij bereid om
kort na faillissement door te pakken en op korte termijn te kunnen schakelen.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 38.550,00
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Toelichting
De koopsom voor de activa kan als volgt w orden gespecificeerd:
Voorraad: € 13.550
Onderhanden w erk: € 12.500
Immateriële activa: € 12.500

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg met bestuur, marktonderzoek, correspondentie met gegadigden,
onderhandelingen met koper, opstellen koopovereenkomst, etc.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding in onderzoek. Vooralsnog heeft de curator
geen aanleiding om te veronderstellen dat de boekhouding ondeugdelijk is
ingericht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen tijdig zijn
gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van de accountant w as gelet op de omvang
van de onderneming niet nodig voor gefailleerde.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een onderzoek naar de stortingsverplichting is gelet op de datum van
oprichting niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator zal nog onderzoek doen naar eventuele onregelmatigheden die
zich in de periode voorafgaand aan het faillissement hebben voorgedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal de administratie in de komende verslagperiode nader gaan
bestuderen.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verzamelen administratie, overleg bestuurder, beoordeling boekhouding op
hoofdlijnen, etc.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 119.715,00
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Toelichting
De vordering van de fiscus betreft de niet betaalde loonbelasting vanaf maart
2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar preferente vordering(en) nog kenbaar te maken.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
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Tot heden zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5
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Toelichting
Tot heden hebben vijf crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.058,03

18-11-2022
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement w ordt afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, correspondentie met crediteuren, etc.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de aankomende periode richten op:
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de verkoop van activa;
de incasso van vorderingen op debiteuren;
rekening en verantw oording van voortzettingsperiode;
de bestudering van de boekhouding;
correspondentie met crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is niet nog bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
18-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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