Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

10
29-12-2020
F.02/17/178
NL:TZ:0000012965:F001
02-05-2017

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr T.M. Schraven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Eurocord The Netherlands B.V.

25-06-2018
5

Gegevens onderneming
Simon de Cockstraat 18, 5048 AW Tilburg
KvK 62931768

25-06-2018
5

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van overige textielproducten

25-06-2018
5

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 986.143,00

€ -49.692,00

€ 641.184,00

2016

€ 1.021.810,00

€ -247.845,00

€ 563.141,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

25-06-2018
5

Toelichting
Datum ontslagaanzegging: 4 mei 2017, na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris.

Boedelsaldo
€ 23.967,10

25-06-2018
5

€ 111.097,72

02-07-2019
7

€ 67.961,84

02-01-2020
8

€ 67.961,16

02-07-2020
9

€ 67.960,64

29-12-2020
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
30-3-2018

25-06-2018
5

t/m
25-6-2018
van
26-6-2018

21-12-2018
6

t/m
20-12-2018
van
21-12-2018

02-07-2019
7

t/m
3-7-2019
van
4-7-2019

02-01-2020
8

t/m
2-1-2020
van
3-1-2020

02-07-2020
9

t/m
21-6-2020
van
22-6-2020

29-12-2020
10

t/m
4-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

3 uur 29 min

6

2 uur 7 min

7

37 uur 42 min

8

2 uur 18 min

9

0 uur 42 min

10

3 uur 12 min

totaal

49 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 110,06 uur.

25-06-2018
5

Alle gegevens zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde verslagen op de
w ebsite van het centraal insolventieregister van de rechtspraak.
Totaal bestede uren: 112,18 uur.

21-12-2018
6

Alle gegevens zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde verslagen op de
w ebsite van het centraal insolventieregister van de rechtspraak.
Totaal bestede uren: 152,48 uur t/m 2 juli 2019

02-07-2019
7

Alle gegevens zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde verslagen op de
w ebsite van het centraal insolventieregister van de rechtspraak.
In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 9 besteed: 156,24 uur.

02-07-2020
9

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 10 besteed: 159,36 uur.

29-12-2020
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer P.C.A.L. Udo.

21-12-2018
6

1.2 Lopende procedures
geen

21-12-2018
6

1.3 Verzekeringen
w ordt onderzocht

21-12-2018
6

1.4 Huur
De huurovereenkomst is beëindigd per 1 mei 2017. Verhuurder w as de heer A.
Remijsen. Onder druk van de verhuurder heeft gefailleerde op 27 april 2017
een beëindigingsovereenkomst ter zake de huurovereenkomst gesloten,
w aardoor de huurovereenkomst met w ederzijds goedvinden met ingang van 1
mei 2017 is geëindigd en direct inclusief alle aan gefailleerde toebehorende
roerende zaken aan verhuurder is opgeleverd.

21-12-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Udo stelt dat door de tegenvallende omzet en resultaten alsmede de
opzegging van de kredietovereenkomst en de huurovereenkomst het bedrijf
geen bestaansrecht meer heeft. Daarnaast is de omvangrijke crediteurenlijst
van belang gew eest. De heer Udo heeft aangegeven dat gefailleerde de
lopende maandverplichtingen met ingang van de maand mei niet meer zou
kunnen voldoen. Om die reden is besloten om het eigen faillissement aan te
vragen.

21-12-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

21-12-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-12-2018
6

Toelichting
onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-5-2017
totaal

Toelichting
na verkregen toestemming van de rechter-commissaris

0

2.4 Werkzaamheden personeel
geen

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

21-12-2018
6

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft kort na datum faillissement geconstateerd dat de
bew eerdelijke pandhouder van alle activa van gefailleerde kort voor
faillissement onderhands met toestemming van de voorzieningenrechter heeft
verkocht. De curator heeft de verpanding op grond van pauliana vernietigd.
(verslag 1)

25-06-2018
5

De bew eerd pandhouder heeft de vernietiging betw ist. De curator heeft de
bew eerd pandhouder op afdracht van de verkoopopbrengst aangesproken. De
bew eerd pandhouder heeft tot op heden niet voldaan aan de sommatie om de
verkoopopbrengst af te dragen. (verslag 2)
Vide 4.1.
Zie 4.1

21-12-2018
6

De discussie met de pandhouder is afgerond. Zie 4.1.

02-07-2020
9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De incasso van de verkoopopbrengst van de verkochte roerende zaken.
(verslag 1)

25-06-2018
5

De incasso is stopgezet in verband met het akkoord met de pandhouder.

02-07-2020
9

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie punt 3.1.

25-06-2018
5

Zie punt 3.1

02-07-2020
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nvt

21-12-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie punt 3.2.

25-06-2018
5

Zie punt 3.2

02-07-2020
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie punt 3.1.

25-06-2018
5

Zie punt 3.1

02-07-2020
9

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie punt 3.2.

25-06-2018
5

Zie punt 3.2

02-07-2020
9

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie punt 3.1.

25-06-2018
5

Zie punt 3.1

02-07-2020
9

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie punt 3.2.

25-06-2018
5

Zie punt 3.2

02-07-2020
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De curator heeft kort na datum faillissement geconstateerd dat de
bew eerdelijke pandhouder van de vorderingen van gefailleerde op haar
debiteuren is over gegaan tot uitw inning van zijn bew eerdelijke pandrecht. De
curator heeft de verpanding op grond van pauliana vernietigd. De curator heeft
de pandhouder gesommeerd om de ontvangen betalingen van debiteuren te
voldoen aan de boedel. Deze betalingen zijn door de boedel ontvangen. De
curator zal nader in overleg treden omtrent de incasso van de debiteuren.
(verslag 1)

25-06-2018
5

De curator heeft de bew eerd pandhouder op afdracht van de betalingen van
de debiteuren aangesproken. De bew eerd pandhouder lijkt zich daartegen niet
te verzetten. De curator heeft nadere afspraken met de bew eerd pandhouder
gemaakt. De afspraken houden in dat de door de bew eerd pandhouder
ontvangen betalingen van debiteuren w orden voldaan op de derdenrekening
van het kantoor van de curator. De curator zal de ontvangen betalingen aan
de boedelrekening voldoen, zodra de bew eerd pandhouder daarmee instemt.
Vooralsnog heeft de bew eerd pandhouder daarmee niet ingestemd. Op de
derdenrekening van het kantoor van de curator is ontvangen een bedrag van
€ 84.246,98 ter zake de ontvangen gelden van debiteuren. (verslag 2)
Onderhandelingen lopen voort. Inmiddels is een bedrag van € 86.859,28
ontvangen op de derdengeldenrekening van de curator. (verslag 3)
Onderhandelingen lopen. (verslag 4)
Voortzetten onderhandelingen.
Zie 10.2

21-12-2018
6

Zie 10.2

02-07-2019
7

De onderhandelingen met de pandhouder zijn afgerond en met de pandhouder
is een akkoord getroffen. Het akkoord houdt in dat de opbrengst van de
debiteurenincasso ad € 95.648,90 toekomt aan de boedel en de pandhouder
afziet van de eigen vordering (ter zake van achterstallige huur) op gefailleerde.

02-07-2020
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteuren. (verslag 1)

25-06-2018
5

Voortzetten onderhandelingen zoals bedoeld in punt 4.1.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering ingediend. De curator heeft het creditsaldo van

21-12-2018
6

de bankrekening van gefailleerde ontvangen.

5.2 Leasecontracten
nvt

21-12-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
nvt

21-12-2018
6

5.4 Separatistenpositie
nvt

21-12-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nvt

21-12-2018
6

5.6 Retentierechten
nvt

21-12-2018
6

5.7 Reclamerechten
nvt

21-12-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nvt

21-12-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
geen

21-12-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nvt

21-12-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

21-12-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

21-12-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
nvt

21-12-2018
6

6.5 Verantwoording
nvt

21-12-2018
6

6.6 Opbrengst
Toelichting
nvt

21-12-2018
6

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
nvt

21-12-2018
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
nvt

21-12-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt onderzocht.

25-06-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 5-12-2016

25-06-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W ordt onderzocht.

25-06-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt onderzocht.

25-06-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.

25-06-2018
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt onderzocht.

25-06-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek zoals bedoeld in punten 7.1, 7.2 t/m 7.6. (verslag 1)

25-06-2018
5

Onderzoek loopt. (verslag 4)
afgew ikkeld

8. Crediteuren

02-01-2020
8

8.1 Boedelvorderingen
€ 30.135,81

25-06-2018
5

Toelichting
Dit is de boedelvordering van UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 7.818,00

25-06-2018
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 10.201,50

25-06-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

25-06-2018
5

30

21-12-2018
6

29

02-07-2019
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 139.153,89

25-06-2018
5

€ 174.737,09

21-12-2018
6

€ 100.162,05

02-07-2019
7

€ 42.291,29

29-12-2020
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator is doende met inventarisatie van alle crediteuren. Naar verw achting
is de opbrengst voldoende om uitkering te doen aan alle crediteuren.

25-06-2018
5

Zie 10.2

02-07-2019
7

De opbrengst is voldoende voor het doen van een uitkering. De curator zal de
crediteuren uitnodigen voor een verificatievergadering. Zie verder 10.2.

02-07-2020
9

Datum verificatievergadering zal kort na dit verslag bekend zijn.

29-12-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren.

25-06-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

21-12-2018
6

9.2 Aard procedures
nvt

21-12-2018
6

9.3 Stand procedures
nvt

21-12-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

21-12-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Uitvoeren w erkzaamheden zoals hiervoor bedoeld.

25-06-2018
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Naar verw achting binnen zes maanden.

25-06-2018
5

Curator heeft vooralsnog voldoende middelen in de boedel om alle crediteuren
een uitkering te doen. Curator gaat de onderhandelingen met de bew eerde
pandhouder afronden en een minnelijke regeling beproeven

21-12-2018
6

De bew eerde pandhouder heeft een voorstel voor een minnelijke regeling
gedaan. De regeling houdt in dat de schuldeisers voor het grootste deel
voldaan kunnen w orden en dat er een boedeltekort resteert van ca. €
10.000,00. Het voorstel is inmiddels goedgekeurd door de rechter-commissaris.
Op dit moment w ordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld, na de
ondertekening w aarvan overgegaan kan w orden tot afw ikkeling van het
faillissement.

02-07-2019
7

Op korte termijn

02-01-2020
8

De vaststellingsovereenkomst is ondertekend en afgehandeld. Over enkele
w eken zal verificatievergadering w orden aangevraagd.

02-07-2020
9

10.3 Indiening volgend verslag
29-6-2021

29-12-2020
10

10.4 Werkzaamheden overig
Uitvoeren w erkzaamheden zoals hiervoor bedoeld.

25-06-2018
5

afw ikkelen

02-01-2020
8

Bijlagen
Bijlagen

