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Algemene gegevens
Naam onderneming
Beate Uhse Shared Services B.V.

26-04-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Beate Uhse Shared Services B.V.

26-04-2018
1

Activiteiten onderneming
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan groepsvennootschappen
(personeelsvennootschap).

Financiële gegevens
Jaar
2016

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -2.024.634,00

€ 198.609,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

26-04-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
145

26-04-2018
1

25

19-07-2018
2

Toelichting
Op 29 juni 2018 is de laatste groep w erknemers ontslag aangezegd. Er zijn
momenteel nog circa 25 w erknemers aan het w erk (gedurende de resterende
opzegtermijn).
0
Toelichting
Het dienstverband van de laatste w erknemers is per eind augustus geëindigd.
De tijdelijke voortzetting van de activiteiten is daarmee eveneens geëindigd.

Boedelsaldo

26-10-2018
3

Boedelsaldo
€ 66.550,00

26-04-2018
1

€ 437.328,76

19-07-2018
2

€ 397.336,78

26-10-2018
3

Toelichting
Zie financieel verslag. N.B. in dit verslag is een negatief banksaldo opgenomen
omdat de bank ten onrechte een aantal tijdens de voortzetting ontvangen
bedragen heeft verrekend. De curator heeft de bank verzocht over te maken
naar de faillissementsrekening.
€ 386.236,09

25-01-2019
4

Toelichting
Zie financieel verslag. N.B. Ook in dit verslag is een negatief banksaldo
opgenomen omdat de bank ten onrechte een aantal tijdens de voortzetting
ontvangen bedragen heeft verrekend. De curator heeft nog geen betaling
ontvangen.
€ 391.319,37

15-05-2019
5

Toelichting
De bank heeft de volgens curator ten onrechte verrekende bedragen
vrijgegeven.
€ 391.319,37

15-11-2019
6

Toelichting
zie financieel verslag
€ 391.319,37

15-05-2020
7

€ 366.849,86

13-11-2020
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-3-2018

26-04-2018
1

t/m
25-4-2018
van
26-4-2018

19-07-2018
2

t/m
18-7-2018
van
19-7-2018

26-10-2018
3

t/m
24-10-2018
van
25-10-2018

25-01-2019
4

t/m
24-1-2019
van
25-1-2019

15-05-2019
5

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

15-11-2019
6

t/m
14-11-2019
van
15-11-2019

15-05-2020
7

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020
t/m
12-11-2020

Bestede uren

13-11-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

155 uur 36 min

2

167 uur 18 min

3

63 uur 42 min

4

32 uur 18 min

5

9 uur 0 min

6

13 uur 54 min

7

3 uur 0 min

8

0 uur 48 min

totaal

445 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Zie urenspecificatie

26-04-2018
1

Zie urenspecificatie

19-07-2018
2

Zie urenspecificatie.

26-10-2018
3

Zie urenspecificatie

25-01-2019
4

zie urenspecificatie

15-11-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Beate Uhse Shared Services B.V. is Beate Uhse
Holding B.V., op haar beurt een volle dochter van Beate Uhse AG. Bestuurder
van Beate Uhse Netherlands B.V. is de heer E.M. Specht. De heer Specht is in
april 2017 bestuurder gew orden. Daarvoor w as bestuurder de heer C.
Vlasblom.

26-04-2018
1

De heer Specht heeft zijn taken per 1 februari 2019 neergelegd en w erd
opgevolgd door de heer L. Hülsmann.

15-05-2019
5

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is, zijn er geen lopende procedures.

26-04-2018
1

1.3 Verzekeringen
De relevante verzekeringen zijn tijdelijk voortgezet. Dit betroffen allemaal
verzekeringen op groepsniveau.

26-04-2018
1

De verzekeringen zijn per eind augustus beëindigd, de datum w aarop de
laatste dienstverbanden eindigden.

26-10-2018
3

1.4 Huur
De vennootschap huurt geen bedrijfsruimte.

26-04-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de failliete vennootschap
opslagruimte op een andere locatie huurde. De opgeslagen materialen bleken
met name verouderde en onbruikbare materialen te zijn van Beate Uhse
Netherlands B.V. en Beate Uhse Holding B.V. en zijn door Beate Uhse
Netherlands B.V. verw ijderd. De huurovereenkomst is beëindigd, het gehuurde
is aan de verhuurder ter beschikking gesteld.

19-07-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap is opgericht in 2008 onder de naam Ladies Night
Deutschland B.V. In november 2016 is deze naam gew ijzigd in Beate Uhse
Shared Services B.V. De vennootschap maakt deel uit van de Beate Uhsegroep met het Duitse Beate Uhse AG als hoofd van de groep. De Beate Uhsegroep houdt zich bezig met de handel in- en verkoop van attributen en
artikelen uit de adult & entertainment-industrie. De Beate Uhse-groep bestaat
uit circa 25 vennootschappen verspreid over Frankrijk, België en Duitsland. De
activiteiten van de groep w orden deels uitgeoefend vanuit een
groothandelsmagazijn in W alsoorden, van w aaruit de goederen w orden
verstuurd die via e-commerce aan consumenten w orden verkocht en van
w aaruit business-to-business-orders w orden afgew ikkeld.

26-04-2018
1

De Beate Uhse-groep verkeert in financiële moeilijkheden als gevolg van een
teruglopende omzet. Als oorzaak hiervoor w ordt onder andere de opkomst van
e-commerce opgegeven. De Beate Uhse-groep zou verder van oudsher veel
relatief dure fysieke w inkels hebben en met haar e-commerce-activiteiten
onvoldoende rendement halen om die kosten op te vangen. Op 2 maart 2018
is ten aanzien van de Duitse moedermaatschappij Beate Uhse AG een
insolventieprocedure geopend. Kort daarvoor, op 21 februari 2018, is ten
aanzien van zustervennootschap Beate Uhse Netherlands B.V. eveneens een
insolventieprocedure geopend. In beide gevallen gaat het om een
zogenaamde Insolvenz in Eigenverw altung naar Duits recht, enigszins
vergelijkbaar met een surseance van betaling. Ten aanzien van Beate Uhse
Netherlands B.V. is door de Duitse rechtbank aangenomen dat het centrum van
voornaamste belangen (COMI) in Duitsland ligt.
De Beate Uhse-groep verkeert al langere tijd in financiële moeilijkheden. In
2014 zou een obligatielening zijn uitgezet voor een totaalbedrag van € 30
miljoen. De obligatielening zou in 2019 dienen te w orden terugbetaald, w aar
het concern onvoldoende financiële middelen voor verw acht te hebben. Een
deel van de obligatieleningen is in handen gekomen van een
investeringsfonds. Dat fonds zou in de tussentijd een aantal tijdelijke
financieringen hebben verstrekt en pandrechten houden op de belangrijkste
rechten van intellectueel eigendom van de groep.
Aanvankelijk is eerder dit jaar door een grote schuldeiser het faillissement
aangevraagd. Dat verzoek is ingetrokken. De vennootschap is naar eigen
zeggen echter tot de conclusie gekomen dat een faillissement onafw endbaar
w as en heeft daarom vervolgens haar eigen faillissement aangevraagd.
In 2017 en 2018 is gezocht naar een koper van het gehele concern en/of delen
daarvan. De curatoren/bew indvoerders van Beate Uhse AG en Beate Uhse
Netherlands B.V. zijn momenteel in overleg met één of meerdere partijen over
een dergelijke overname. Vanw ege de centrale positie van Beate Uhse Shared
Services B.V. is de curatoren van deze vennootschap gevraagd om een deel
van de personeelsleden voorlopig in dienst te houden en ter beschikking te
stellen aan Beate Uhse Netherlands B.V. en andere groepsvennootschappen.
Zie hiervoor verder alinea 6.
Het voorgaande heeft geleid tot een doorstart van een deel van de activiteiten
door de nieuw opgerichte vennootschap van Pabo 4.0 B.V. Die vennootschap is
echter op 8 juli 2019 in staat van faillissement verklaard. Voor de
achtergronden w ordt verw ezen naar het betreffende openbare verslag van de
curator in dat faillissement. De doorstart is dus niet geslaagd.

15-11-2019
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
144

26-04-2018
1

Toelichting
Na de eerste ontslagronde van 4 april 2018 hebben nog drie ontslagrondes
plaatsgevonden, te w eten op 1 mei 2018, 31 mei 2018 en 29 juni 2018.
Personeelsleden
0

19-07-2018
2

26-10-2018
3

Toelichting
De resterende w erknemers hebben tot eind augustus 2018 w erkzaamheden
verricht bij de failliete vennootschap. Deze groep w erknemers is grotendeels
overgegaan naar de nieuw opgerichte vennootschap Pabo 4.0 B.V. vóór of per
1 september 2018.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
150

26-04-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-4-2018

45

Een klein deel van de w erknemers heeft kort na datum
faillissement zelf ontslag genomen. Daarnaast is circa 45
w erknemers bij brief van 4 april 2018 ontslag aangezegd.

1-5-2018

36

31-5-2018

27

29-6-2018

23

totaal

131

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en overleg met bestuurder en afdeling HR, curatoren Duitse
faillissementsprocedures, overleg en correspondentie UW V, correspondentie
vakbonden, correspondentie w erknemers, correspondentie met rechtercommissaris, bestudering diverse documenten.

26-04-2018
1

Correspondentie en overleg met bestuurder en afdeling HR, correspondentie
w erknemers, correspondentie met rechter-commissaris, bestudering diverse
documenten, inventariseren van eventuele resterende vorderingen.

19-07-2018
2

- correspondentie en overleg bestuurder en afdeling HR,
- inventarisatie van eventuele resterende vorderingen,
- afw ikkeling uitdiensttreding laatste w erknemers.

26-10-2018
3

Het personeel is bij brief van 31 oktober 2018 uitgenodigd om eventuele
resterende vorderingen w egens niet-genoten vakantie-uren in te dienen die
zijn opgebouw d tijdens de voortzetting. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal
reacties. De hiermee verband houdende vorderingen zijn inmiddels betaald.
Betaling heeft plaatsgevonden uit het depotbedrag dat door de financier van
de doorstarter ter beschikking is gesteld.

25-01-2019
4

Vanw ege het faillissement van Pabo 4.0 B.V. w erd de personeelsadministratie
veilig gesteld en overgebracht naar het kantoor van de curator.

15-11-2019
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken in
eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Op dit moment lijken er geen noemensw aardige
inventariszaken of andere bedrijfsmiddelen te
zijn.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een w erknemer heeft bij zijn uitdiensttreding een laptop overgenomen voor
een bedrag van € 1.512,50 (incl BTW ).

26-10-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, overleg met bestuurder.

26-04-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Volgens de op dit moment bekende informatie
zijn er – na verrekening – geen relevante
vorderingen op externe debiteuren. W el zijn
er substantiële vorderingen op andere
vennootschappen uit de Beate Uhse-groep
voor een totaalbedrag van circa € 7.3 miljoen.
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 225.000,00

€ 0,00

€ 225.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In verband met de slechte financiële situatie van de groep is onw aarschijnlijk
dat hier enige substantiële betaling op zal plaatsvinden. Extra complicerende
factor daarbij is dat voor zover debiteuren groepsvennootschappen zijn ten
aanzien w aarvan een Duitse insolventieprocedure is geopend of zal w orden
geopend, de kans aanzienlijk is dat de betreffende vorderingen als
achtergesteld w orden aangemerkt.

26-04-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft een partij een bieding gedaan op een
deel van de vorderingen op groepsvennootschappen, hierna te noemen: de
intercompany-vorderingen. De betreffende partij is een partij die verw acht op
korte termijn met (de bew indvoerders/curatoren van) Beate Uhse AG en Beate
Uhse Netherlands B.V. definitieve overeenstemming te bereiken over overname
van een substantieel deel van de ondernemingen van de Beate Uhse-groep.
Omdat daarbij deels aandelen in groepsvennootschappen w orden
overgenomen, heeft de betreffende partij er belang bij dat duidelijkheid
bestaat over de schulden van de betreffende groepsvennootschappen,
w aaronder de schulden aan Beate Uhse Netherlands B.V. Na
onderhandelingen en informatie-uitw isseling zijn partijen overeengekomen dat
vorderingen voor een totaal van circa € 4,3 miljoen w orden overgedragen voor
een bedrag van € 225.000,--. Bij de totstandkoming van deze koopprijs
hebben de curatoren een afw eging gemaakt van de te verw achten
opbrengsten indien geen overeenstemming zou w orden bereikt en
incassoprocedures zouden w orden gestart tegen de diverse buitenlandse
groepsvennootschappen. Daarbij hebben zij hun inschatting gebaseerd op de
aan hen ter beschikking gestelde meest recente tussentijdse balansen van de
betreffende groepsvennootschappen, de verw achte onderhandse
verkoopw aarde en liquidatiew aarde van de activa van de betreffende
vennootschappen, de kosten en slagingskansen van incassoprocedures en de
regels van het Duitse faillissementsrecht voor zover van toepassing. Curatoren
zijn op verzoek van de overnemer nog akkoord gegaan met een verrekening
w aar zij op grond van de w ettelijke regels inzake verrekening in faillissement
al geen bezw aar tegen konden maken.
Betaling van de koopsom vindt plaats op 16 mei 2018. Voorw aarde daarvoor is
onder andere dat de partij die de vorderingen w enst over te nemen definitief
tot zaken komt met betrekking tot de door hem over te nemen
ondernemingen.
Het bedrag van € 225.000,-- is in de afgelopen verslagperiode ontvangen op
de faillissementsrekening.

19-07-2018
2

De betreffende informatie is nog niet aangeleverd en de vordering is nog niet
nader getoetst door de Duitse curator. De curatoren zullen de Duitse curator
en de bestuurder aansporen dit alsnog te doen.

15-05-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestudering administratie, bestudering financiële gegevens van
groepsvennootschappen, overleg en onderhandelingen met koper, overleg met
Duitse curatoren, diverse correspondentie, overleg financiële mensen Beate
Uhse Shared Services B.V., overleg extern adviseurs, correspondentie met
rechter-commissaris.

26-04-2018
1

De failliete vennootschap heeft een vordering van € 2.015.000,40 op Beate
Uhse Netherlands B.V. Het voorlopige standpunt van de Duitse curator van
deze vennootschap is dat deze vordering als achtergesteld w ordt aangemerkt
indien het toepasselijke Duitse faillissementsrecht. De curatoren van Beate
Uhse Shared Services B.V. hebben dit standpunt w eersproken en w achten op
een reactie van de Duitse curator.

26-10-2018
3

Verder heeft het UW V bedragen overgemaakt van in totaal € 12.672,94 op de
bankrekening van de vennootschap. Voor zover de curator kan achterhalen
hebben deze betalingen betrekking op ziekte of zw angerschap van
w erknemers. Op verzoeken om informatie is nog niet gereageerd. In de
komende verslagperiode de curator opnieuw proberen hier duidelijkheid over
te verkrijgen.
Op datum faillissement bleek verder een bedrag van € 1.000 te zijn ontvangen
van een zustervennootschap en daarna zijn nog tw ee kleine betalingen
ontvangen inzake een teveel betaalde boete en een vordering op een
debiteur.
in de voorbije verslagperiode hebben curatoren opnieuw contact opgenomen
met de Duitse curator/bew indvoerder (Sachverw alter) van Beate Uhse
Netherlands B.V. Er is door de Duitse curator nog geen standpunt bepaald
aangaande de achterstelling van de vordering van Beate Uhse Shared Services
B.V.

25-01-2019
4

Ondanks herhaald verzoek heeft de Sachverw alter nog geen standpunt
ingenomen.

15-05-2019
5

De Duitse curator (sachverw alter) heeft nog geen nader bericht gegeven
inzake het toetsen van de vordering van Beate Uhse Shared Services B.V. W el
heeft hij bij de bestuurder van BUN informatie opgevraagd over het ontstaan
van de vordering. Voor zover de curatoren bekend is, is hier nog geen vervolg
aan gegeven.

15-11-2019
6

Vanuit het faillissement van Beate Uhse Netherlands B.V. komt w einig
informatie. De curator heeft telefonisch contact opgenomen voor informatie
en opnieuw schriftelijke informatie verzocht. Een collega van de Duitse
curator heeft toegezegd daar op korte termijn op te reageren.

13-11-2020
8

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

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap bankierde bij de Rabobank. Er w aren geen
financieringsovereenkomsten gesloten, met uitzondering van een rekeningcourantovereenkomst. Op de datum van het faillissement stond er een
debetsaldo open van circa € 2.500,--. In het kader van de tijdelijke
voortzetting van de activiteiten w as van belang dat deze bankrekening na
datum faillissement kon w orden gebruikt. De curatoren hebben daartoe het
debetsaldo aangezuiverd. Deze kosten betreffen kosten van voortzetting, die
w orden doorberekend aan de partij die de kosten van die voortzetting
vergoedt. Zie verder 6.1 e.v.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft de bank een vordering ingediend ten
bedrag van € 10.084,48.

26-04-2018
1

19-07-2018
2

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend, w aren er geen leasecontracten op naam van de failliete
vennootschap.

26-04-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden verstrekt door de failliete vennootschap.

26-04-2018
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en bestudering administratie, overleg met bestuurder.

26-04-2018
1

De curatoren hebben nadere informatie ontvangen met betrekking tot de
afschrijvingen en de verrekeningen door de bank na faillissement van
creditcardbetalingen en kosten. De curatoren hebben geconstateerd dat nog
mee bedragen onterecht lijken te zijn verrekend en hebben de bank gevraagd
om deze bedragen, alsmede aanw ezige banksaldo over te maken naar de
faillissementsrekening. De bank heeft nog niet gereageerd.

25-01-2019
4

Dit is op 25 maart 2019 door de bank gecorrigeerd. De betaling is verw erkt in
het financiële verslag.

15-05-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zoals in alinea 1.7 is aangegeven, is de curatoren gevraagd om de
onderneming tijdelijk voort te zetten.
Formeel kw am dit verzoek van Beate Uhse Netherlands B.V. Curatoren zijn met
deze vennootschap overeengekomen dat zij tijdelijk het ter beschikking stellen
van arbeidskrachten aan Beate Uhse Netherlands B.V. en andere
groepsvennootschappen voortzetten. Voorw aarde daarvoor is dat de
personeelskosten, alsmede overige kosten van voortzetting, maandelijks
vooraf w orden overgemaakt naar een derdengeldenrekening van het kantoor
van curatoren, w aarvan vervolgens die personeelskosten en overige kosten
kunnen w orden voldaan. Daarnaast diende op de derdengeldenrekening een
bedrag te w orden gestort tot zekerheid van de salariskosten over de in
faillissement geldende opzegtermijn. Tot slot diende maandelijks een
boedelbijdrage van € 55.000,-- exclusief BTW te w orden voldaan. Uiteindelijk
zijn deze voorw aarden geaccepteerd en is met toestemming van de rechtercommissaris een overeenkomst gesloten inzake de tijdelijke continuering van
het ter beschikking stellen van personeel.

26-04-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is het aantal w erknemers in drie fases
teruggebracht. Ten tijde van het tw eede verslag zijn er nog circa 25
w erknemers aan het w erk gedurende de resterende opzegtermijn. De
verw achting is dat per eind juli 2018 het grootste deel van deze groep zal
overgaan naar een nieuw opgerichte vennootschap Pabo 4.0 B.V., een
vennootschap die een deel van de activiteiten van de Nederlandse Beate
Uhse-vennootschappen zal voortzetten.

19-07-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de investeerder die de
voortzettingskosten heeft voorgefinancierd belangrijke onderdelen van de
ondernemingen van het Beate Uhse-concern overgenomen. Daarmee is het
doel van het tijdelijk voortzetten van de w erkzaamheden door de failliete
vennootschap bereikt, te w eten het tijdelijk voortzetten van de activiteiten
hangende de doorstartonderhandelingen tussen de investeerder en de Duitse
curatoren en het zorgen voor een min of meer geleidelijke overgang van
activiteiten in geval van het slagen van die onderhandelingen. De curatoren
hebben de Duitse investeerder laten w eten dat hiermee ook op korte termijn
een einde diende te komen aan de tijdelijke voortzetting van de activiteiten
van de failliete vennootschap. Deze activiteiten zullen uiterlijk per eind
augustus 2018 eindigen.
In de afgelopen verslagperiode is nog tot eind augustus 2018 door een steeds
kleiner w ordende groep w erknemers doorgew erkt. Alle
arbeidsovereenkomsten zijn inmiddels ten einde gekomen en het grootste deel
van de w erknemers, die in deze verslagperiode nog in dienst w aren, is
overgegaan naar de doorstarter Pabo 4.0 B.V. De tijdelijke voortzetting van de
onderneming is daarmee ten einde gekomen.

6.2 Financiële verslaglegging

26-10-2018
3

Op 4 april 2018 is op de voormelde derdengeldenrekening een bedrag
ontvangen van
€ 576.000,-- ter dekking van voortzettingskosten. Daarnaast is een bedrag
van € 66.550,-- (inclusief BTW ) ontvangen als boedelbijdrage over de maand
april.

26-04-2018
1

Op 20 april 2018 is een bedrag van € 180.000,-- naar de bankrekening van de
failliete vennootschap overgemaakt, w aarvan op 25 april 2018 een bedrag van
circa € 178.000,-- aan salarissen is betaald.
In de afgelopen verslagperiode zijn bedragen ontvangen ter dekking van
verdere voortzettingskosten en ter betaling van de maandelijkse
boedelbijdrage over de maanden mei en juni 2018. Het ontvangen voorschot
ter dekking van voortzettingskosten bedroeg in totaal € 904.349,52. Aan
boedelbijdrages is in totaal € 133.100,-- (inclusief BTW ) ontvangen. Daarmee
zijn onder andere kosten voor kleine softw are abonnementen betaald,
salarissen over mei en juni 2018 ten bedrage van in totaal circa € 431.500,--,
pensioenpremie over de maand april 2018 ten bedrage van circa € 26.730,--,
loonbelasting april en mei 2018 ten bedrage van in totaal circa € 296.280,--.
Aan het financieel verslag is een bijlage gehecht w aarin voorlopig financieel
verslag w ordt gedaan van de voortzetting.

19-07-2018
2

Dat w at kan w orden aangemerkt als behorende tot de boedel is in het
financieel verslag opgenomen. Het deel dat betrekking heeft op het bekostigen
van lonen, belasting, pensioenpremies en andere kosten w ordt gezien als
derdengeld / de voortzetting. Dit is namelijk volledig bevoorschot.
In de afgelopen verslagperiode zijn bedragen ontvangen ter dekking van
verdere voortzettingskosten en ter betaling van de maandelijkse
boedelbijdrage over de maanden mei en juni 2018. Het ontvangen voorschot
ter dekking van voortzettingskosten bedroeg in totaal € 904.349,52. Aan
boedelbijdrages is in totaal € 133.100,-- (inclusief BTW ) ontvangen. Daarmee
zijn onder andere kosten voor kleine softw are abonnementen betaald,
salarissen over mei en juni 2018 ten bedrage van in totaal circa € 431.500,--,
pensioenpremie over de maand april 2018 ten bedrage van circa € 26.730,--,
loonbelasting april en mei 2018 ten bedrage van in totaal circa € 296.280,--.
Aan het financieel verslag is een bijlage gehecht w aarin voorlopig financieel
verslag w ordt gedaan van de voortzetting.

26-10-2018
3

Dat w at kan w orden aangemerkt als behorende tot de boedel is in het
financieel verslag opgenomen. Het deel dat betrekking heeft op het bekostigen
van lonen, belasting, pensioenpremies en andere kosten w ordt gezien als
derdengeld / de voortzetting. Dit is namelijk volledig bevoorschot.
In de afgelopen verslagperiode hebben uit het voorschot betalingen
plaatsgevonden aan w erknemers die tijdens de voortzetting een positief saldo
vakantiedagen hadden opgebouw d en is een een bedrag van € 1.444 aan
loonbelasting voldaan. In totaal is aan voortzettingkosten een bedrag van €
1.313.217,48 uit het voorschot voldan. Van het resterende voorschot is ind e
afgelopen verslagperiode een bedrag van € 120.000 terugbetaald aan de
financier, w aarna nog een bedrag van € 31.957,04 door curatoren in depot
w ordt gehouden. Curatoren zullen van dat bedrag in de komende
verslagperiode € 19.315,04 vrijgeven. Het daarna resterende bedrag van €
12.642 w ordt in depot gehouden zolang onduidelijkheid bestaat over de
resterende vordering inzake loonbelasting die betrekking heeft op de
voortzettingsperiode.

25-01-2019
4

Na definitieve afrekening zal in een apart financieel verslag rekening en
verantw oording w orden afgelegd.
In de afgelopen verslagperiode is uit het depot een bedrag van € 19.315,04
vrijgegeven. Daardoor staat nog € 12.642 in depot, w elk bedrag niet tot het in
dit verslag vermelde boedelactief is opgenomen.

15-05-2019
5

De Duitse curator (Sachverw alter) van BUN neemt het standpunt in dat het
bedrag van € 12.642,-- verschuldigd is aan BUN. De curatoren zullen dit in de
komende verslagperiode verifiëren en onderzoeken of zij een beroep kunnen
doen op verrekening.

15-05-2020
7

De Duitse curator is verzocht een onderbouw ing te geven van het standpunt
dat het depot aan zijn boedel toekomt en dit af te stemmen met de
investeerder die het depotbedrag indertijd heeft gefourneerd. daar is nog
geen reactie op gekomen. De curator heeft telefonisch contact opgenomen
voor informatie en opnieuw schriftelijke informatie verzocht. Een collega van
de Duitse curator heeft toegezegd daar op korte termijn op te reageren.

13-11-2020
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg bestuurder, overleg en correspondentie met diverse partijen,
potentiële koper, Duitse curatoren, bestudering diverse documenten,
correspondentie rechter-commissaris.

26-04-2018
1

Overleg bestuurder, overleg HR-afdeling, doorstarter, Duitse curatoren,
bestudering diverse documenten, correspondentie met w erknemers,
correspondentie rechter-commissaris.

19-07-2018
2

Overleg bestuurder en afdeling HR, doorstarter, Duitse curatoren, contact
w erknemers, verlenging en beëindiging contracten, correspondentie rechtercommissaris, financiële verslaglegging voortzetting.

26-10-2018
3

In de voorbije verslagperiode hebben de curatoren geprobeerd duidelijkheid te
krijgen over de vraag of over de periode van de voortzetting alle verschuldigde
loonbelastingbedragen en pensioenpremies zijn voldaan. Vermoedelijk is alles
in rekening voldaan, maar dit w ordt in de komende verslagperiode nog nader
onderzocht. Met name over een post inzake loonbelasting bestaat
onduidelijkheid. De fiscus heeft toegezegd de komende periode duidelijkheid te
verschaffen. Zie tevens 8.2.

25-01-2019
4

Volgens het laatste bericht van de fiscus zijn er geen openstaande
belastingaanslagen die betrekking hebben op de periode w aarin de activiteiten
van de vennootschap door de curatoren zijn voortgezet.

15-11-2019
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
€ 281.325,00

26-10-2018
3

Toelichting
De (bruto) opbrengst van de voorzetting bedraagt € 281.325. Dit bedrag is in
de vorm van boedelbijdrages voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
zie 6.6

26-10-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

26-04-2018
1

De curatoren hebben de bestuurder een aantal concrete vragen voorgelegd
aangaande het gevoerde financiële beleid en hebben daarbij aanvullende
stukken opgevraagd. De reactie w ordt in de komende verslagperiode
verw acht.

25-01-2019
4

Duidelijk is in ieder geval dat de administratie van de intercompany
vorderingen en het ontstaan daarvan te w ensen overliet. Het definitieve
oordeel van de curatoren over de vraag of de boekhouding op orde w as hangt
onder andere af van de vraag of het ontstaan van de vordering van de failliete
vennootschap op Beate Uhse Netherlands B.V. kan w orden onderbouw d.

15-11-2019
6

Vanw ege het faillissement van Pabo 4.0 B.V. hebben de curatoren, na
inventarisatie, een deel van de administratie die bij de doorstarter aanw ezig
w as onder zich genomen en de bestuurder gevraagd de overige administratie
onder zich te nemen. De bestuurder heeft daar gevolg aan gegeven.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 13 februari 2018. In de jaren
2014 en 2015 heeft de failliete vennootschap geen eigen jaarrekening
gepubliceerd in verband met publicatie van een geconsolideerde jaarrekening
door (indirecte) moedermaatschappij Beate Uhse AG.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

26-04-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

26-04-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.8

26-04-2018
1

25-01-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.8

26-04-2018
1

25-01-2019
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curatoren hebben aan de bestuurder vragen voorgelegd. Op die vragen is,
ondanks aandringen, nog geen afdoende antw oord gekomen. De (huidige)
bestuurder heeft w el toegezegd om binnenkort te reageren.

15-05-2019
5

Vanw ege verblijf in het buitenland heeft dit langer geduurd dan w enselijk. De
curatoren zullen een definitief standpunt innemen als duidelijk is of de
vordering tegen Beate Uhse Netherlands BV voldoende kan w orden
onderbouw d.

15-11-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie administratie, overleg bestuurder, bestudering stukken.

26-04-2018
1

Onderzoek administratie. Correspondentie met de bestuurder.

25-01-2019
4

Correspondentie bestuurder en inventarisatie en beoordeling stukken.

15-11-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Nog niet ingediend, met uitzondering van de reeds betaalde salariskosten.

26-04-2018
1

€ 2.976,60

19-07-2018
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat gebruik w erd gemaakt van
meer softw arepakketten dan aanvankelijk w as medegedeeld. De curatoren
zijn in overleg met de leverancier van de softw are over de eventueel
verschuldigde abonnementsgelden. De leverancier reageert echter vrijw el niet
op verzoeken tot het aanleveren van nadere informatie. De overige
boedelvorderingen bestaan uit verschuldigde kosten van voortzetting en
w orden voldaan zodra de betreffende vorderingen opeisbaar zijn. Er is een
boedelvordering ingediend voor de opslag van pallets in Vogelw aarde. De
overeenkomst is inmiddels beëindigd. De vordering is geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende schuldeisers.
€ 2.976,60

26-10-2018
3

Toelichting
De kosten van de abonnementsgelden van de leverancier van de softw are zijn
in de afgelopen verslagperiode door de curator voldaan. In totaal is een
bedrag van € 31.098,62 voldaan. Betaling heeft plaatsgevonden uit het
voorschot dat is ontvangen in het kader van de voortzetting. Alle lopende
overeenkomsten met de softw are leverancier zijn beëindigd per eind augustus
2018.
Een verhuurder van opslagruimte heeft een boedelvordering van € 2.976,60.
De huur is beëindigd en het gehuurde is ontruimd.
Het UW V heeft nog geen boedelvordering ingediend.
€ 358.320,54

15-05-2019
5

Toelichting
Het UW V heeft bij brief van 15 maart 2019 boedelvorderingen ingediend ten
bedrage van € 355.343,94.

Toelichting
Van het depotbedrag dat op verzoek van curatoren kort na de faillietverklaring
door de investeerder w erd gestort, staat nog een bedrag van € 12.642 in
depot. Omdat dit een voorschot bedroeg en dient te w orden geretourneerd, is
dit bedrag niet meegenomen in het in dit verslag vermelde boedelsaldo en het
financieel verslag. Formeel betreft dit w el een boedelvordering, zodat
curatoren het bedrag hier w el vermelden.

15-11-2019
6

Eerdere terugstortingen vanuit het depot zijn op verzoek van de investeerder
en bestuurder van Beathe Uhse Netherlands BV overgemaakt naar Pabo 4.0
BV. De vraag is of ook het laatste depotbedrag aan deze (inmiddels
gefailleerde) vennootschap dient te w orden overgemaakt. Curatoren gaan er
vanuit dat dit niet het geval is en dat het depotbedrag dient te w orden
overgemaakt aan Beathe Uhse Netherlands BV en zullen hierover in contact
treden met de Duitse sachverw alter van deze vennootschap.

Toelichting
De curatoren hebben vastgesteld dat het depotbedrag niet toekomt aan Pabo
4.0 B.V., zie verder paragraaf 6.

15-05-2020
7

€ 358.542,47

13-11-2020
8

Toelichting
In verband met de verw achting dat niet snel duidelijkheid zal bestaan over
een eventuele uitkering uit het faillissement van debiteur Beate Uhse
Netherlands B.V. zullen curatoren in de komende verslagperiode alvast een
substantieel deel van de boedelvordering van het UW V voldoen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
De fiscus heeft een aantal vorderingen met betrekking tot loonheffing
ingediend. Hierop is een vermindering toegekend. Er zijn w at problemen
gew eest bij het systeem van de fiscus met betrekking tot de ontvangst van
aangiften loonheffing. In verband daarmee is op dit moment nog geen
definitieve vordering ingediend van de fiscus. De curatoren gaan er van uit dat
de fiscus in ieder geval vorderingen heeft inzake loonheffing over de maanden
januari tot en met maart 2018.
€ 12,00

26-04-2018
1

19-07-2018
2

26-10-2018
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is door de fiscus alleen een vordering
ingediend voor de loonheffingen van februari 2018 voor een bedrag van € 12,-. De totale vordering van de fiscus is nog niet ter verificatie ingediend.

Toelichting
Er zijn correctie-aanslagen opgelegd overd e periode van voortzetting. De
aanslagen zijn betaald vanuit de derdengelden. De verplichting tot aangifte
loonbelasting is geëindigd.

25-01-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 116.127,05
Toelichting
Er w erd een vordering ingediend ten bedrage van € 116.127,05.

8.4 Andere pref. crediteuren

26-10-2018
3

15-05-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 58.500,00

19-07-2018
2

Toelichting
Een tw eetal ex-w erknemers heeft een loonvordering ingediend bij de curator.
Eén vordering van een w erknemer is opgenomen op de lijst van voorlopig
erkende schuldeisers voor een bedrag van € 58.500,--. De andere w erknemer
heeft een vordering ingediend met betrekking tot niet uitbetaalde verlofuren.
Deze vordering is pro memorie geplaatst op de crediteurenlijst.

Toelichting
Het pensioenfonds ontving over de periode april 2018 tot en met augustus
2018 de nodige pensioenpremies, maar het definitief vaststellen van de
premies van voor datum faillissement laat nog op zich w achten. Over dit
onderw erp is regelmatig met het pensioenfonds gecorrespondeerd.

25-01-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de administratie van de failliete vennootschap zouden er zo’n 30
externe concurrente crediteuren zijn. Deze zijn aangeschreven. Van de
aangeschreven crediteuren hebben er tot op heden drie een vordering
ingediend.

26-04-2018
1

15

19-07-2018
2

17

26-10-2018
3

Toelichting
De curator verw acht nog een aanzienlijke vordering van een gelieerde entiteit.
Deze vordering is nog niet formeel ingediend.
20

15-05-2019
5

19

13-11-2020
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de administratie van de failliete vennootschap zou het totaal aan
vorderingen van crediteuren die niet behoren tot de Beate Uhse-groep in
totaal circa € 1,3 miljoen bedragen. Tot op heden zijn vorderingen ingediend
voor een bedrag van € 11.914,57, maar de verw achting is dat dit bedrag nog
zal toenemen. Daarnaast zijn er substantiele intercompany-crediteuren.

26-04-2018
1

€ 37.171,93

19-07-2018
2

€ 90.228,04

26-10-2018
3

€ 229.358,74

25-01-2019
4

€ 375.227,52

15-05-2019
5

Toelichting
Het UW V heeft een concurrente vordering w egens pensioenpremie ingediend
ten bedrage van € 144.776,66.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is te vroeg om aan te geven hoe het faillissement zal w orden afgew ikkeld.
Ook valt nog niet te zeggen of enige uitkering aan de faillissementscrediteuren
met een concurrente vordering kan w orden gedaan.

26-04-2018
1

Een uitkering aan concurrente crediteuren is niet w aarschijnlijk.

15-05-2019
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, bijhouden crediteurenadministratie.

26-04-2018
1

Idem.

19-07-2018
2

- aanschrijven crediteuren,
- bijhouden crediteurenadministratie.

26-10-2018
3

In de komende verslagperiode zullen de curatoren overgaan tot het afw ikkelen
van de boedelvorderingen.

15-05-2020
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Nvt

25-01-2019
4

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- tijdelijke voortzetting,
- afronding verkoop Intercompany-vorderingen,
- crediteurenadministratie,
- oorzakenonderzoek,
- algemene inventarisatie.

26-04-2018
1

- tijdelijke voortzetting,
- crediteurenadministratie,
- oorzakenonderzoek,
- algemene inventarisatie.

19-07-2018
2

- afw ikkeling tijdelijke voortzetting,
- crediteurenadministratie,
- oorzakenonderzoek,
- algemene inventarisatie.

26-10-2018
3

- voortzetten van het oorzakenonderzoek
- correspondentie net Duitse curator Beate Uhse Netherlands BV inzake de
erkenning en kw alificatie naar Duitse recht van de vordering van Beate Uhse
Shares Services BV.
- financiële afw ikkeling voortzetting

25-01-2019
4

idem

15-05-2019
5

- afronding van het oorzakenonderzoek
- discussie met Duitse curator (sachverw alter) Beate Uhse Netherlands BV
inzake de erkenning en kw alificatie naar Duitse recht van de vordering van
Beate Uhse Shares Services BV.

15-11-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

26-04-2018
1

Nog niet bekend.

19-07-2018
2

Nog niet bekend.

26-10-2018
3

Idem.

25-01-2019
4

De termijn van afw ikkeling hangt af van het verloop van de discussie met de
Duitse sachverw alter over de intercompany vordering op Beate Uhse
Netherlands BV.

15-11-2019
6

Idem.

15-05-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021

13-11-2020
8

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en bijkomende w erkzaamheden.

26-04-2018
1

Opstellen faillissementsverslag en bijkomende w erkzaamheden.

19-07-2018
2

Opstellen faillissementsverslag en bijkomende w erkzaamheden.

26-10-2018
3

idem

15-11-2019
6

Idem.

15-05-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

