Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.02/15/335

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000006808:F001

Datum uitspraak:

30-06-2015

Curator:

mr F.C.H.M. van der Stap

R-C:

mr. M Pellikaan

Algemeen
Gegevens onderneming
Drukkerij Romein B.V.
Activiteiten onderneming
De onderneming van failliet betrof een drukkerij voor verpakkingsmateriaal, jaarverslagen en
overig drukwerk voor ondernemingen.
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Zie kopie laatste bankafschrift boedelrekening.
het saldo op de boedelrekening per 27 december 2017 bedraagt € 10.568,73
Verslagperiode
25 april 2016 t/m 6 juli 2016
7 juli 2016 t/m 4 januari 2017
5 januari 2017 t/m 27 juni 2016
correctie: 5 januari 2017 t/m 3 juli 2017
4 juli 2017 t/m .. december 2017
Bestede uren in verslagperiode
Zie bijgevoegd urenoverzicht
(uren bijgevoegd van 14 april 2016 tot en met 10 juni 2016)
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Datum:
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Uren bijgevoegd v.a. 11 juni 2016 t/m 28 december 2016.
Uren bijgevoegd v.a. 29 december 2016 t/m 8 juni 2017.
correctie: Uren bijgevoegd v.a. 29 december 2016 t/m 30 juni 2017.
Urenoverzicht bijgevoegd v.a. 1 juli 2017 t/m 23 november 2017
Bestede uren totaal
Zie bijgevoegd urenoverzicht
(uren bijgevoegd van 14 april 2016 tot en met 10 juni 2016)

Zie urenoverzicht.
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Directie Drukkerij Romein Beheer B.V. waarvan de heer J.B. Romein bestuurder.

1.2

Winst en verlies
2013: € 186.445,- verlies.
2014: Onduidelijk.
2015: € 18.227,15 verlies.

1.3

Balanstotaal
2013: € 310.356,2014: € 276.813,41
2015: € 279.271,31

1.4

Lopende procedures
Geen, aldus opgave directie.

1.5

Verzekeringen
Gebruikelijke verzekeringsportefeuille wordt in overleg met bestuurder/aandeelhouder
opgezegd.
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Datum:

11-01-2018

Huur
Bedrijfspand aan de Handelsweg 9 te Etten-Leur. De huur is reeds opgezegd met
toestemming van de rechter-commissaris.

1.7

Oorzaak faillissement
Aangezien al vanaf 2012 sprake was van afnemende omzet en een toenemende
verliessituatie is door de directeur en (indirect) grootaandeelhouder van failliet, de heer J.B.
Romein, besloten in de kosten te snijden en het personeelsbestand in aantal terug te brengen.
Deze kosten- en personeelsreductie resulteerde in de daaropvolgende jaren echter niet in een
beter bedrijfsresultaat en er bleef sprake van een (toenemende) verliessituatie. Om die reden
heeft de directie in april 2014 besloten de eigen drukwerkactiviteiten volledig te staken.
De bedrijfsinventaris, waaronder de drukmachines, is op 7 april 2014 verkocht aan een
Belgische partij en in de loop van 2014 (de laatste werknemer in oktober 2014) is het
personeel volledig afgevloeid. Vanaf het voorjaar 2014 heeft failliet enkel nog zogeheten
drukkerij-makelaardij activiteiten verricht, welke er op neer komen dat verworven
drukwerkopdrachten van klanten van failliet bij derden drukkerijen werden ondergebracht.
Aldus de bestuurder van failliet zijn er met een aantal (oude) crediteuren, welke dateerden uit
de periode gelegen voor de staking van eigen drukwerkactiviteiten betalingsafspraken
gemaakt, waarbij de betaling van deze schulden over een langere periode werden
uitgesmeerd.
Deze betalingsafspraken zijn deels nagekomen doch in het voorjaar van 2015 bleek, aldus de
bestuurder, dat de inkomsten van de failliet niet voldoende waren om de oude schulden af te
lossen en er ook problemen en liquiditeitskrapte ontstonden bij de betaling van de lopende
kosten. Hierop heeft de bestuurder besloten het faillissement van de vennootschap zelf aan te
vragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Geen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
4

2.3

Datum ontslagaanzegging
nvt

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Geen. Huur van bedrijfspand van Drukkerij Romein Beheer B.V.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
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Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Datum:

11-01-2018

Geringe kantoorinventaris, geen voorraden maar wel onderhanden werk.
Gelet op de geringe waarde van de kantoorinventaris heeft ter voorkoming van taxatiekosten
die vermoedelijk de waarde van de kantoorinventaris overtreffen geen taxatie plaatsgevonden.
De curator zal trachten de geringe kantoorinventaris nog tegen ieder aannemelijk bod te
verkopen. De post onderhanden werk is nog niet afgewikkeld. De bestuurder is om
aanvullende informatie verzocht.
De geringe kantoorinventaris is nog niet verkocht. Getracht wordt met de eigenaar van het
pand alwaar de kantoorinventaris zich nog bevindt, zijnde de aandeelhouder van failliet, een
regeling te treffen. De bestuurder heeft voorts aanvullende informatie verstrekt met betrekking
tot het onderhanden werk. Deze post is afgewerkt.
De geringe restant kantoorvoorraad heeft de curator tot op heden nog niet kunnen verkopen.
Indien de eigenaar van het pand nog niet een bieding doet op deze restant kantoorinventaris
dient de inventaris aan een derde te worden verkocht dan wel via een internetveiling te worden
verkocht.
De curator heeft de bestuurder recent aangeschreven met de mededeling dat de nog restant
kantoorinventaris door de curator zal worden afgevoerd uit het bedrijfspand van de
aandeelhouder van failliet teneinde tot mogelijke verkoop aan een derde van deze restant
EHGULMIVLQYHQWDULVWHNXQQHQRYHUJDDQWHQ]LMGHEHVWXXUGHUDOVQRJHHQUHsOHYHUJRHGLQJZLO
betalen voor deze inventaris.

De curator heeft geen overeenstemming bereikt over de verkoop van de restant
kantoorinventaris aan de eigenaar van het pand. Vervolgens heeft de curator nog opkopers
XLWJHQRGLJGRPHHQERGXLWWHEUHQJHQGRFKGH]HRSNRSHUV]LMQQLHWJHwQWHUHVVHHUG*HOHWRS
de geringe waarde van de restant kantoorinventaris en de kosten die gemoeid zijn bij een
eventuele afvoer, overweegt de curator de restant kantoorinventaris als res derelicta achter te
laten bij het voormalig gehuurde bedrijfspand.
3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Taxatie
Eventuele verkoop van kantoorinventaris. Verkrijgen aanvullende informatie onderhanden
werk.
Mogelijke verkoop geringe kantoorinventaris aan eigenaar pand.
Voortzetting verkoop restant kantoorvoorraad.
Verkoop restant kantoorinventaris.

Zoals onder 3.6 al vermeld is de restant kantoorinventaris vanwege de geringe en mogelijk
zelfs negatieve waarde achtergelaten in het voormalig bedrijfspand. Deze post is hiermede
afgewikkeld.
3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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Geen, aldus opgave directie.
Zie tevens punt 3.6.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen, aldus opgave directie.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Auto: Range Rover uit 1992.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Verkoop van de auto.
De Range Rover is verkocht voor een koopsom van € 2.000, . De koopsom is gestort op de
boedelrekening.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
13, aldus administratie failliet.
€ 28.239,05
Na onderzoek bleek aan vorderingen debiteuren op datum faillissement € 10.058,80 open te
staan. In het eerder genoemde bedrag van € 28.239,05 was ook onderhanden werk
verdisconteerd. De post onderhanden werk wordt separaat behandeld onder 3.6 en 3.11.
Van het bedrag aan vorderingen debiteuren is € 8.284,94JHwQFDVVHHUGHHQEHGUDJYDQ¼
61,71 is afgeboekt en een bedrag van € 1.773,86PRHWQRJJHwQFDVVHHUGZRUGHQ
De incasso van de vorderingen debiteuren is afgerond.

4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage
10% boedelvergoeding voor incasso.

4.4

Werkzaamheden
Incasso vorderingen debiteuren.
Voortzetting incasso vorderingen debiteuren.
Deze post is afgewikkeld.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

11-01-2018

€ 717,341,27 in hoofdelijkheid met Drukkerij Romein Beheer B.V.
5.2

Leasecontracten
geen

5.3

Beschrijving zekerheden
Pandrechten inventaris, voorraden en debiteuren.

5.4

Separatistenpositie
Incasso vorderingen debiteuren.

5.5

Boedelbijdragen
10%

5.6

Eigendomsvoorbehoud
geen

5.7

Retentierechten
geen

5.8

Reclamerechten
geen

5.9

Werkzaamheden
$IUHNHQLQJHQEHWDOLQJEDQNYDQGHJHwQFDVVHHUGHYRUGHULQJHQYRRU]RYHUGH]HUHFKWVJHOGLJ
zijn verpand, zulks onder aftrek van 10 % boedelbijdrage.
Er dient nog afrekening plaats te vinden met de bank met betrekking tot de door de boedel
JHwQFDVVHHUGHYRUGHULQJHQGHELWHXUHQ(HQHQDQGHU]DOGHNRPHQGHYHUVODJSHULRGH]LMQ
beslag krijgen.

Finale afrekening dient nog plaats te vinden met de bank mede gelet op de discussie die nog
loopt met de bestuurder/aandeelhouder van de failliet over de afrekening van de rekeningcourant verhoudingen die, aldus de bestuurder, zijn verrekend met de banksaldi van de
holding en van de failliet zich bevindende op de rekeningen van de huisbank van failliet.
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Er heeft nog geen finale afrekening plaatsgevonden met de bank, mede in het kader van de
discussie die nog gaande is met de bestuurder/aandeelhouder van de failliet i.v.m. de
afrekening van de rekening-courant verhoudingen. De bestuurder stelt zich op het standpunt
dat saldi verrekenbaar zijn terwijl de curator vanwege het faillissement deze mogelijkheid van
verrekening betwist. De curator zet zijn pogingen tot incasso voort.
Deze post moet nog worden afgewikkeld. Er bestaat momenteel een discussie tussen de
bestuurder, zijn houdstermaatschappij en de boedel over de wijze van afwikkeling.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
nvt

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
nvt

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Boekhouding lijkt te zijn bijgewerkt tot datum faillissement.
De boekhouding wordt nog nader onderzocht en heeft vragen opgeleverd die binnenkort met
de bestuurder zullen worden besproken.
Op een enkel punt bestaat nog onduidelijkheid over de boekhouding. De curator
correspondeert met de bestuurder van failliet over enkele onduidelijkheden.
Dit onderzoek is afgerond en heeft voorshands geen verdere bijzonderheden opgeleverd.

7.2

Depot jaarrekeningen
2013: 29-09-2014
2012: 02-12-2013
2011: 29-06-2012

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
nvt
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Stortingsverpl. Aandelen
Eventuele aanspraken zijn vanwege ouderdom van de B.V. verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Mede in het kader van het nadere onderzoek van de boekhouding zal dit onderzoek worden
voortgezet.
Voortzetting onderzoek mede naar aanleiding van de aanvullende informatie die nog dient te
worden verstrekt in verband met de boekhouding en de betalingen die kort voor datum
faillissement door failliet zijn verricht aan de aandeelhouder van failliet.
In deze verslagperiode is met de bestuurder verder gecorrespondeerd over de betalingen die
kort voor datum faillissement hebben plaatsgevonden. De discussie met de bestuurder wordt
ter zake voortgezet.
De discussie met de (raadsman van de) bestuurder over de betaling die kort voor datum
faillissement aan de aandeelhouder hebben plaatsgevonden door failliet, is nog niet afgerond.
Afronding van deze discussie kan een rol spelen bij het standpunt dat de curator zal innemen
met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Deze discussie is nog niet afgerond met de bestuurder. De bestuurder stelt zich op het
standpunt dat geen paulianeuze betalingen althans verrekeningen hebben plaatsgevonden
kort voor datum faillissement. De curator zet zijn onderzoek dienaangaande voort en zal deze
mogelijk betrekken in een eventueel tegen de feitelijke bestuurder aan te vangen
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.
De curator heeft nog geen definitief standpunt kunnen innemen m.b.t. de
bestuurdersaansprakelijkheid mede vanwege het feit dat met de bestuurder nog een discussie
wordt gevoerd over de betaling van de rekening-courant vordering van de holding en de
EHVWXXUGHUSULYpDDQGHIDLOOLHW'HFXUDWRU]HWGHGLVFXVVLHPHWGHEHVWXXUGHUHQ]LMQ
raadsman voort.
De discussie met de bestuurder en zijn raadsman is nog niet afgerond. In het bijzonder dient
nog een afspraak te worden gemaakt over de afwikkeling van de rekening-courant vordering
YDQGHKROGLQJHQGHEHVWXXUGHUSULYpDDQGHIDLOOLHW
7.6

Paulianeus handelen
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In onderzoek.
Onderwerp van onderzoek zijn een aantal betalingen die kort voor datum faillissement door de
failliet zijn verricht aan de aandeelhouder van de failliet.
Naar aanleiding van het onderzoek dat de curator doet naar de betalingen van de failliet aan
aandeelhouder van failliet kort voor datum faillissement is aanvullende informatie van de
bestuurder verkregen. Deze informatie heeft nieuwe vragen opgeroepen in verband waarmee
de curator het onderzoek voortzet.
Tussen de curator en de bestuurder is voort gecorrespondeerd over betalingen die kort voor
datum faillissement hebben plaatsgevonden. Deze discussie is nog niet afgerond. Voorts heeft
de bestuurder verklaard dat de aandeelhouder van failliet noch de bestuurder verhaal bieden
voor de beweerde vordering van de boedel. De curator zet zijn onderzoeken ter zake voort.
Zoals onder punt 7.5 is aangegeven is de discussie met de bestuurder/aandeelhouder over de
betaling die aan de aandeelhouder kort voor datum faillissement heeft plaatsgevonden nog
niet afgerond. De bestuurder/aandeelhouder betwist vooralsnog het paulianeuze karakter van
deze betaling. De curator zet de discussie met de bestuurder/aandeelhouder voort en zal zich
beraden over eventueel te nemen gerechtelijke maatregelen.

Verwezen wordt naar hetgeen hierover is opgemerkt onder 7.5.
Met betrekking tot dit onderwerp is dezelfde discussie aan de orde die is vermeld onder 7.5.
Zie 7.5.
7.7

Werkzaamheden
Aanvang administratief onderzoek.
Voortzetting administratief onderzoek.
Voortzetting gebruikelijke onderzoeken.
Voortzetting discussie met bestuurder/aandeelhouder over kort voor datum faillissement
verrichte betalingen aan de bestuurder/aandeelhouder.

Voortzetting onderzoek en discussie met de bestuurder/aandeelhouder over de kort voor
datum faillissement verrichte betalingen aan de bestuurder/aandeelhouder.
Voortzetting en mogelijke afronding van de discussie met de bestuurder/aandeelhouder over
de kort voor datum faillissement verrichte betalingen.
Mogelijk te treffen regeling met de bestuurder/aandeelhouder bij gebreke waarvan een
standpunt moet worden bepaald over het al dan niet instellen van een gerechtelijke procedure.
De curator zal daarin een verhaalsonderzoek betrekken.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator p.m.
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Pref. vord. van de fiscus
Nog niet bekend.
Voorlopig erkend bedrag: € 22.595,-.

8.3

Pref. vord. van het UWV
nvt

8.4

Andere pref. crediteuren
geen

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden zijn er 41 concurrente crediteuren aangeschreven.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Voorlopig erkend bedrag: € 160.920,33.
€ 160.440,40

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Nog niet duidelijk.
Vooralsnog gaat de curator uit van een opheffing van het faillissement ex art. 16 Fw.

8.8

Werkzaamheden
Verificatie vorderingen crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Geen, aldus opgave directie.

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

11-01-2018

Nog onbekend.
Op dit moment is nog niet een inschatting te maken hoeveel tijd gemoeid is met de afwikkeling
van het faillissement.
Afhankelijk van de snelheid waarmee de vereiste aanvullende informatie kan worden
verkregen verwacht de curator het faillissement navenant te kunnen afwikkelen.
Over de tijd die gemoeid is met de afwikkeling van dit faillissement kan de curator nog geen
zekerheid verschaffen.
Over de termijn van afwikkeling bestaat nog geen duidelijkheid nu mogelijk een procedure
WHJHQGHEHVWXXUGHUDDQGHHOKRXGHUGLHQWWHZRUGHQJHsQWDPHHUG

Afhankelijk van de termijn waarop een regeling kan worden getroffen dan wel een procedure
zal moeten worden gevoerd jegens de bestuurder/aandeelhouder over o.m. paulianeuze
betalingen, kan de curator een inschatting maken van de tijd die nog gemoeid is met de
afwikkeling van dit faillissement.
Nog niet bekend, in afwachting van een mogelijke regeling met de bestuurder.
Momenteel is nog geen inschatting te maken hoeveel tijd gemoeid is met de afwikkeling van
dit faillissement, nu er nog een aantal discussiepunten openstaan met de bestuurder en
aandeelhouder van de failliet.
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Plan van aanpak
Incasso vorderingen debiteuren.
Verrichten van de gebruikelijke onderzoeken.
Verificatie van de vorderingen crediteuren.
Gebruikelijke administratieve werkzaamheden.
%HsLQGLJHQYDQGXXURYHUHHQNRPVWHQ
Verkoop van de nog aanwezige activa en de auto.
Voortzetting incasso vorderingen debiteuren en onderhanden werk.
Voortzetting van het verrichten van de gebruikelijke onderzoeken.
Onderzoek naar betalingen aan aandeelhouder kort voor datum faillissement.
Voortzetting verificatie vorderingen crediteuren en nog eventuele verkoop van geringe
kantoorinventaris.
Mogelijke verkoop geringe kantoorinventaris.
Voortzetting gebruikelijke onderzoeken.
$IUHNHQLQJPHWSDQGKRXGHUJHwQFDVVHHUGHYHUSDQGHYRUGHULQJHQGHELWHXUHQ
Inspanning tot verkoop van geringe (restant) kantoorinventaris.
Voortzetting onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.
Afwikkeling van de opbrengst van de vorderingen debiteuren voor zover deze verpand zijn
aan de pandhouder.
Voortzetting onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana en mogelijke afronding
discussie met bestuurder over de terugbetaling van bedragen welke kort voor datum
faillissement aan de bestuurder/aandeelhouder zijn betaald.
Standpuntbepaling over het entameren van een eventuele procedure tegen de
bestuurder/aandeelhouder.
Afrekening en verdeling van de opbrengst van de verpande goederen tussen pandhouder en
de boedel.

Voortzetting onderzoek en overleg met de bestuurder/aandeelhouder over de paulianeuze
betalingen kort voor datum faillissement en standpuntbepaling over de eventueel aan te
vangen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.
Voortzetting en mogelijke afronding van het onderzoek m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid en
paulianeus handelen van de bestuurder/aandeelhouder.
De curator zet zijn onderzoek voort en betrekt daarin een verhaalsonderzoek naar de
bestuurder en aandeelhouder van de failliet i.v.m. de aanspraken die de boedel nog jegens de
bestuurder en aandeelhouder meent te hebben.
10.3

Indiening volgend verslag
over 6 maanden

10.4

Werkzaamheden
zie 10.2
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