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Algemene gegevens
Naam onderneming
Drukkerij Gianotten B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drukkerij Gianotten
B.V.
KvK: 18063546
Postbus 9228 (5000 HE) Tilburg
bezoekadres: Bredasew eg 61 (5038 NA) Tilburg
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Tevens onder meer handelend onder de naam: SG&V, POSTCARDS4U, KLIJSEN
DRUKKERIJ, KLIJSEN DRUK & PRINT, BARLANDUS BOEKPRODUCTIES,
SNELDRUK.COM, GIANOTTEN, GIANOTTEN.NL, GIANOTTEN PRINTED MEDIA, DE
BOEKENFABRIEK, BOEKENFABRIEK, GIANOTTEN INZAKE INBEV, UNICUM,
UNICUM BY GIANOTTEN

Activiteiten onderneming
De onderneming oefende een drukkersbedrijf uit, w aarbij voor opdrachtgevers
drukw erk w erd verzorgd. Daarnaast hield de onderneming zich bezig met het
uitgeven van boeken en periodieken (tijdschriften).

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 7.859.398,00

€ 325.850,00

€ 2.819.205,00

2016

€ 8.768.816,00

€ 180.067,00

€ 3.270.799,00

2017

€ 8.194.847,00

€ 63.947,00

€ 2.934.393,00

2018

€ 7.229.625,00

€ -530.386,00

€ 2.713.894,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2019 w orden nog geïnventariseerd.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
50
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement (14 januari 2020) w aren er 49 mensen in dienst.
Vlak daarvoor (1 januari 2020) hadden 2 mensen afscheid genomen.
Daarnaast w aren er 3 oproepkrachten beschikbaar, die evenw el al enige tijd
niet w aren opgeroepen.
Ook de statutair directeur, R.A.M. Boer, had een dienstverband bij curanda.

Boedelsaldo
€ 705.815,73
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Toelichting
De curator (en zijn team) heeft veel tijd besteed aan het in kaart brengen van
de activiteiten van de onderneming en de mate w aarin onderhanden
opdrachten konden w orden afgemaakt. Daarnaast is veel energie gestoken in
de verkoopprocessen van de activa.

€ 604.032,70
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€ 619.681,82

11-09-2020
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-1-2020

13-03-2020
1

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
2

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

11-09-2020
3

t/m
11-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

456 uur 54 min

2

152 uur 0 min

3

60 uur 18 min

totaal

669 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft veel tijd gestoken in de afronding van de lopende projecten
en de verkoop van de goodw ill en de activa. Bovendien dient een groot aantal
debiteuren geïncasseerd te w orden. De curator w erkt hierbij nauw samen met
de pandhouder (zie verder H5).
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Directeur van Drukkerij Gianotten B.V. is de heer R.A.M. (Ron) Boer. Hij is als
zodanig in dienst getreden op 1 maart 2019.
Enig aandeelhouder van Drukkerij Gianotten B.V. is de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Gianotten Holding B.V.
Enig aandeelhouder van Gianotten Holding B.V. is Stichting
Administratiekantoor Gianotten Holding. Bestuurder van Gianotten Holding is
Beheermaatschappij W .H. Gianotten B.V. en Roel Gianotten Holding B.V.
Bestuurders van de Stichting Administratiekantoor Gianotten Holding zijn de
heer W .H. (W im) Gianotten, de heer R. (Roel) Gianotten, de besloten
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vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoogvenne B.V. en de heer
Boer voornoemd.
Bestuurders van Beheersmaatschappij W .H. Gianotten B.V. zijn de heren W .H.
Gianotten en R. Gianotten voornoemd en mevrouw M. (Marjan) GianottenSlegers. Enig aandeelhouder van Beheersmaatschappij W .H. Gianotten B.V. is
de heer W .H. Gianotten voornoemd.
Bestuurder-enig-aandeelhouder van Roel Gianotten Holding B.V. is de heer
Roel Gianotten.
Roel Gianotten is de zoon van W .H. (W im) en M. (Marjan) Gianotten.
De familie Gianotten is via Holding, Stak en betreffende
beheersmaatschappijen, (indirect) enig aandeelhouder van Drukkerij Gianotten
B.V. De directeur, Ron Boer, is geen familie en niet aan de familie verbonden.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn, voor zover aanw ezig, beëindigd.
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1.4 Huur
Drukkerij Gianotten oefende haar bedrijfsactiviteiten uit in tw ee
bedrijfspanden:
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1) de drukkerij zelf aan de Bredasew eg 61 in Tilburg. Het pand is gehuurd van
Beheersmaatschappij W .H. Gianotten B.V. De huur is met toestemming van de
rechter-commissaris opgezegd. Gedurende de opzegtermijn is het pand in
gebruik om de aanw ezige inventaris te kunnen verkopen.
2) een magazijnruimte aan de Goirkekanaaldijk 26b in Tilburg. Het pand is
gehuurd van een particuliere verhuurder. De ruimte is vooral in gebruik voor
opslag van voorraad (papier en gereed product). De huur is met toestemming
van de rechter-commissaris opgezegd. Gedurende de opzegtermijn is het pand
in gebruik om de aanw ezige voorraden te kunnen verkopen.
Zow el het pand aan de Bredasew eg 61 in Tilburg als het pand aan de
Goirkekanaaldijk 26b in Tilburg zijn inmiddels door de curator bezemschoon
aan de verhuurders opgeleverd. De curator heeft de aanw ezige inventaris en
voorraad verkocht aan een derde partij (zie H3).

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Drukkerij Gianotten bestond in 2019 100 jaar en heeft als familiebedrijf 4
generaties van de familie Gianotten gekend. In 1998 droeg de heer W .H. (W im)
Gianotten de leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Joost Gianotten.
Na het plotselinge overlijden van Joost Gianotten in 2008 is de leiding in
handen gekomen van de bedrijfsleider, de heer Stevens. Stevens heeft het
bedrijf 11 jaar geleid, en in 2019 de leiding in overgedragen aan de heer Boer,
die van buiten het bedrijf kw am. Vlak daarvoor (2018) is nog geïnvesteerd in
een nieuw e drukpers.
Naar de curator (van diverse betrokkenen) heeft begrepen, is de oorzaak van
het faillissement gelegen de volgende factoren, al dan niet in een zekere
combinatie met elkaar:
- een krimpende markt voor w at betreft drukw erk;
- een verouderde (commerciële) strategie;
- een gemankeerd verkoopapparaat (sales);
- een ongelukkige investering met betrekking tot de nieuw e drukpers;
In 2018 w erd een fors verlies geleden van ruim € 530.000. De onderneming is
daarna bij de afdeling Bijzonder Beheer van ABN Amro terecht gekomen. In de
loop van 2019 bleek dat w ederom een groot verlies zou w orden geleden en er
(fors) door de aandeelhouders geïnvesteerd zou moeten w orden om de
onderneming te laten overleven. De marktomstandigheden zijn door
management én aandeelhouders echter zodanig ingeschat dat het niet
verantw oord is om nieuw geld in de onderneming te steken.
Begin 2020 is besloten het faillissement aan te vragen.
Voornoemde omstandigheden zijn de curator de diverse betrokkenen
meegedeeld. De curator heeft hier (nog) geen onderzoek naar gedaan. Om die
reden behoudt de curator zich het recht voor om nader onderzoek te doen
naar de oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
49
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 50 w erknemers in dienst, inclusief de
heer Ron Boer, die enige maanden als statutair directeur in dienst w as. Ook
één van de indirect aandeelhouders, Roel Gianotten, w as in dienst bij de
drukkerij, in de functie van IT/ICT-specialist.
Naast de 49 w erknemers met een vast dienstverband w aren er 3
oproepkrachten die overigens al enige tijd niet w aren opgeroepen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
51

13-03-2020
1

Toelichting
Per 1 januari 2020 zijn tw ee personeelsleden uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-1-2020

49

Iedereen is op 16 januari 2020 ontslag aangezegd

totaal

49

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden met betrekking tot het personeel zijn afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Drukkerij Gianotten heeft geen onroerende
zaken in eigendom
totaal

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 390.418,60

€ 39.041,86

€ 18.452,50

€ 1.845,25

€ 408.871,10

€ 40.887,11

kantoor- en bedrijfsinventaris
rollend materieel
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Drukkerij Gianotten beschikt over een gebruikelijke drukkerij inventaris, en een
kantoor inventaris. Alle inventaris bevindt zich op het adres aan de
Bredasew eg 61 en de Goirkekanaaldijk in Tilburg.
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De curator heeft de inventaris, en het rollend materieel laten taxeren door
Troostw ijk, en (na een korte biedingsprocedure) met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht aan Van der W ekken Grafische Machines B.V. te
Sw ifterband, voor in totaal € 408.817,10 inclusief BTW . Troostw ijk had de
liquidatiew aarde van deze inventaris getaxeerd op € 273.200.
Ook de pandhouder heeft ingestemd met deze verkoop. Met de pandhouder is
overeengekomen dat een boedelbijdrage van 10% ex BTW zal w orden
afgedragen. Met de pandhouder w ordt overleg gevoerd over de w ijze w aarop
een en ander w ordt vormgegeven.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft nog geen vorderingen doorgegeven. Een eerste inventarisatie
van de curator leidde er toe dat een 29 lid 7 OB-vordering ruim € 100.000 zal
bedragen.

13-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden door de koper (Van der W ekken) vanaf de
bedrijfslocatie doorverkocht. Daarvoor heeft Van der W ekken in overleg met de
verhuurder en de curator toegang gekregen tot het bedrijfspand.
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Alle bedrijfsmiddelen zijn door de koper (Van der W ekken) inmiddels verkocht
vanaf de bedrijfslocaties van failliet. De bedrijfslocaties zijn door de curator aan
de verhuurders bezemschoon opgeleverd.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement bleken een aantal opdrachten onderhanden die nog
afgemaakt moesten w orden. Deels w aren deze onderhanden w erken op de
locatie Bredasew eg 61 aanw ezig, deels w aren deze onderhanden w erken
uitbesteed aan derden. De Curator heeft in de eerste w eken van het
faillissement veel tijd gestoken in het af (laten) maken van deze opdrachten,
en het uitleveren daarvan.
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In totaal gaat het dan om opdrachten met een totale w aarde van €
137.552,29. In overleg met de betreffende opdrachtgevers heeft de curator
daarvoor € 105.203,99 gefactureerd, omdat onderaannemers voor een bedrag
van € 32.348,30 rechtstreeks door die opdrachtgevers zijn voldaan.
Daarnaast zijn, om deze boedelomzet te genereren, ook kosten gemaakt of
door de curator betalingen toegezegd voor een bedrag van € 19.508,67.
Door de boedel is derhalve een opbrengst gerealiseerd van (€ 105.203,99
minus € 19.508,67) € 85.695,32.
Naast de lopende opdrachten ten tijde van faillissement, is er ook
andersoortige voorraad aangetroffen:
- blanco papier, veelal geleverd onder eigendomsvoorbehoud (w ordt
afgew ikkeld);
- druk inkt, veelal geleverd onder eigendomsvoorbehoud (w ordt afgew ikkeld);
Tot slot zijn nog (rest)partijen drukw erk aangetroffen, veelal boeken gedrukt in
eigen beheer die mondjesmaat aan w inkels en particulieren (via een w ebsite:
w w w .boekenfabriek.nl) w erden verkocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode zal de curator:
- de eigendomsvoorbehouden verder afw ikkelen;
- de restpartijen boeken trachten te verkopen;

13-03-2020
1

De afgemaakte opdrachten (onderhandenw erk) voor zover nodig afw ikkelen
en het gefactureerde bedrag verder incasseren.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator alle eigendomsvoorbehouden
afgew ikkeld en de restpartijen boeken/voorraad verkocht. De curator heeft de
restpartijen verkocht voor in totaal € 41.750,55 exclusief btw . De opbrengst
daarvan komt toe aan de pandhouder. Voor de verrichte w erkzaamheden
rekent de curator een boedelbijdrage van 10%. De boedelbijdrage w ordt
verrekend met het aan de pandhouder uit te keren bedrag.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill/bedrijfsactiviteiten

€ 200.000,00

€ 0,00

totaal

€ 200.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
13-03-2020
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 710.989,53
totaal

€ 710.989,53

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de directie van curanda bedroeg de debiteurenpositie op
datum faillissement € 754.800,77. Dit bedrag valt als volgt uit een (naar
ouderdom):
- jonger dan 30 dagen:
€ 346.458,91;
- tussen 30-60 dagen:
€ 183.876,62;
- tussen 60-90 dagen:
€ 110.830,34;
- tussen 90-120 dagen:
€ 33.648,92;
- tussen 120-150 dagen: € 22.515,86;
- tussen 150-180 dagen: € 23.929,89;
- meer dan 180 dagen:
€ 33.540,23
totaal:
€ 754.800,77
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Tw ee andere debiteuren (Topsafe en Schenk Papendrecht) zijn na datum
faillissement door de boedel gefactureerd voor een bedrag van € 29.647.
De pre-faillissementsportefeuille bedraagt naar w at nu blijkt in totaal €
710.989,53. In het vorige verslag w erd gemeld dat de prefaillissementsportefeuille een bedrag van € 754.800,77 bedroeg. Een aantal
van deze debiteuren bleek voor datum faillissement al (gedeeltelijk)
geïncasseerd te zijn. Van het bedrag van € 710.989,53 komt een bedrag van €
657.117,35 toe aan de pandhouder. Een bedrag van € 53.872,18 komt toe aan
de boedel omdat deze categorie pre-faillissementsdebiteuren niet onder het
pandrecht van de pandhouder valt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Beheersmaatschappij W .H.Gianotten B.V. claimt een pandrecht op de
debiteuren. Zie ook hierna hoofdstuk 5. De pandhouder heeft aangegeven zelf
de incasso van de debiteuren ter hand te nemen en heeft daartoe ook al actie
ondernomen.
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De curator staat met de pandhouder in nauw contact over de voortgang
omtrent deze incasso.
De incasso van de debiteuren is bew erkelijk. De pandhouder neemt de incasso
van de pre-faillissementsdebiteuren zelf ter hand. De prefaillissementsdebiteuren betalen enerzijds op de rekening van de pandhouder
en anderzijds op de rekening van failliet. Een gedeelte van de opbrengst van
de pre-faillissementsdebiteuren komt toe aan de boedel en niet aan de
pandhouder.
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De curator heeft regelmatig overleg met de pandhouder over de verdere
afrekening en voortgang van de incasso.
De incasso's van zow el de verpande als de boedeldebiteuren zijn nog niet
afgerond. De pandhouder dient nog ca. € 53.000 te incasseren. De
pandhouder heeft iemand ter hand genomen om ook deze debiteurenposten
te incasseren. Met de pandhouder is afgesproken dat de curator vanaf begin
oktober 2020 de incasso van de (verpande) debiteuren overneemt voor
zover de debiteuren nog niet betaald hebben. De curator ontvangt daarvoor
een boedelbijdrage.
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De curator heeft nog tw ee openstaande (boedel)debiteurenposten van in
totaal ca. € 32.000. Een van de debiteuren betreft een Engelse uitgever.
Volgens de w oordvoerder van deze Engelse uitgever is het bedrijf niet in
staat de openstaande posten te voldoen omdat zij zelf teveel hinder
ondervinden van de coronacrisis. Met deze Engelse partij w ordt nauw contact
onderhouden over de mogelijkheden van een eventuele betalingsregeling.
Met de andere debiteur heeft de curator een discussie over vermeende
gebreken aan het door failliet geleverde product. De curator heeft deze
debiteur nog eenmaal de gelegenheid gegeven de openstaande factuur
alsnog te betalen.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Drukkerij Gianotten bankierde bij ABN Amro bank die ook een bedrijfskrediet
ter beschikking had gesteld van € 250.000 en daarvoor de gebruikelijke
zekerheden had bedongen. De bank had echter geen vorderingen ten tijde
van het faillissement.
Op de bankrekening w as op datum faillissement een positief saldo
geadministreerd van € ...........
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€ 34.141,24
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Toelichting vordering van bank(en)
Op de bankrekening stond op datum faillissement een positief saldo van €
34.141,24. De curator heeft de bank verzocht het openstaande saldo over te
maken op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Drukkerij Gianotten had een aantal leasecontracten:
1) Financial Lease ABN Amro mbt Vellenoffsetpers KOENIG & BAUER AG (2018)
2) Financial Lease Societé Generale Equipment Finance mbt lamineermachine
KOMFI (2018)
3) Financial Lease Careport Financiering (Volksw agen Crafter - VT 943 R)
(2016)
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Omtrent de leaseovereenkomsten ad 1) en 2) is de Curator in overleg met de
leasemaatschappijen over de verkoop van de machines.
De curator beoogt Leaseovereenkomst ad 3) af te kopen nu de auto met de
activa-transactie mee is verkocht aan Van der W ekken (rollend materieel).
De w erkzaamheden met betrekking tot de leasecontracten zijn afgerond.
Omtrent de leaseovereenkomsten ad 1) en ad 2) zijn afspraken gemaakt met
de koper van de activa (Van der W ekken). Van der W ekken heeft in overleg
met de leasepartijen de betreffende leaseobjecten verkocht aan derden.
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De curator heeft leaseovereenkomst ad 3) afgekocht en de Volksw agen Crafter
vervolgens doorverkocht aan Van der W ekken (rollend materieel).
Tijdens verslagperiode 3 is gebleken dat de koper van de activa, Van der
W ekken, toch geen zorg heeft gedragen voor de verkoop van de
leasemachine Vellenoffsetpers KOENIG & BAUER AG. De curator heeft de
lessor (ABN Amro) verzocht helderheid te verstrekken over de stand van
zaken.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Inmiddels is gebleken dat Beheermaatschappij W .H. Gianotten pandrechten
heeft op de (bedrijfs)inventaris, voorraad en de debiteuren. Met de
pandhouder is overeenstemming bereikt over de afw ikkeling van de
pandrechten. De curator heeft de (bedrijfs)inventaris en de voorraad verkocht.
De opbrengst daarvan, minus de boedelbijdrage voor de door de curator
verrichte w erkzaamheden, komt toe aan de pandhouder. De pandhouder
draagt zorg voor de incasso van de verpande debiteuren.
De curator heeft periodiek en regelmatig overleg met de pandhouder ter zake
de afw ikkeling en afrekening van de pandrechten.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
De onderneming w erd in hoofdzaak gefinancierd door (indirect) aandeelhouder
Beheersmaatschappij W .H. Gianotten B.V. Volgens opgave van curanda aan de
curator zouden er 5 geldleningen zijn verstrekt in de periode 2006-2019:
1) Leenovereenkomst I (01.01.2006) openstaand bedrag: € 244.887
2) Leenovereenkomst II (06.03.2014) openstaand bedrag: € 200.000
3) Leenovereenkomst III (?)
openstaand bedrag: € 95.216
4) Leenovereenkomst IV (29.03.2018) openstaand bedrag: € 225.000
5) Leenovereenkomst V (06-06-2019) openstaand bedrag: € 225.000
In totaal gaat het om een openstaand lening bedrag van € 990.103
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Beheermaatschappij W .H. Gianotten heeft pandrechten in tw eede verband (na
ABN Amro) bedongen als zekerheid voor terugbetaling van deze leningen. Nu
ABN Amro geen vorderingen heeft, lijken de zekerheidsrechten van
Beheersmaatschappij W .H. Gianotten B.V. gepromoveerd tot eerste
pandrechten. De curator zal een en ander nog nader onderzoeken.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In het faillissementsvonnis is een afkoelingsperiode gelast.
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De curator zal in de komende verslagperiode alle geclaimde
eigendomsvoorbehouden afw ikkelen.
De curator heeft in de tw eede verslagperiode alle eigendomsvoorbehouden
afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
geen
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5.7 Reclamerechten
niet van toepassing
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5.8 Boedelbijdragen
€ 6.473,50
Toelichting
De curator heeft voor de afw ikkeling van eigendomsvoorbehouden en
gerelateerde w erkzaamheden een bedrag van € 6.473,50 inclusief btw aan
boedelbijdrage in rekening gebracht.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nadere check financiering door Beheersmaatschappij W .H. Gianotten B.V.
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Met de pandhouder zal verder overleg gevoerd w orden over de afw ikkeling en
afrekening van de pandrechten.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de eerste dagen na 14 januari 2020 heeft de curator lopende
opdrachten afgew ikkeld. In dat kader zijn de bedrijfsprocessen, die al enige
dagen stil lagen, opnieuw gestart.
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6.2 Financiële verslaglegging
In het kader van de voortzetting en het afmaken van de opdrachten is €
105.203,99 uit gefactureerd door de curator. Zie ook hoofdstuk 3 paragraaf 6.
Er zijn ook financiële verplichtingen aangegaan, en kosten gemaakt om deze
boedelomzet te kunnen maken (€ 19.508,67). De boedelopbrengst bedraagt
derhalve € 85.695,32 (105.203,99 minus 19.508,67).
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De voortzetting/afmaken van het onderhanden w erk zal nader financieel
w orden afgew ikkeld (incasso).
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De incasso van het onderhanden w erk is nog niet afgerond. Door de curator is
een bedrag van € 105.203,99 uit gefactureerd. Inmiddels is er door de curator
een bedrag van € 90.634,04 geïncasseerd. De curator draagt zorg voor de
verdere incassering van de boedeldebiteuren.
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De incasso van het onderhanden w erk is inmiddels afgerond.
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator w erd daags na het faillissement benaderd door diverse partijen die
geïnteresseerd w aren in een of andere vorm van een doorstart. De druk om
snel daarover duidelijkheid te verschaffen w as ingegeven door de
omstandigheid dat op datum faillissement (14 januari 2020) de onderneming
feitelijk bijna een w eek heeft stil gelegen. Hierover is in de media ook
gepubliceerd. De w ens om duidelijkheid over de nabije toekomst van het
bedrijf w as niet alleen groot bij medew erkers, maar zeer zeker ook bij
opdrachtgevers: mocht een doorstart niet tot de mogelijkheden behoren, dan
zouden klanten snel andere drukkerijen moeten zoeken voor hun opdrachten.
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In de dagen na het faillissement heeft een snelle inventarisatie-ronde het
volgende naar voren gebracht:
- een doorstart op locatie met een gereduceerd personeelsbestand zou
nauw elijks kans van slagen hebben omdat de locatie zich slechts na forse
investeringen in het pand goed zou lenen voor een renderende drukkerij.
Daarbij zou ook geïnvesteerd moeten w orden in een nieuw e grote drukpers en
een efficiënt verkoopapparaat.
- een doorstart op een andere locatie zou vanw ege verhuiskosten en ook de
noodzakelijke investeringen in machinepark en verkoopapparaat zeer kostbaar
en tijdrovend zijn;
Concreet uitgew erkte plannen voor een doorstart w erden de curator niet
voorgelegd.
W el w erd de curator benaderd door partijen die geïnteresseerd w aren op
korte termijn klanten te w illen overnemen en op die manier de continuïteit van
de activiteiten konden borgen. Ook hieromtrent is geinventariseerd w at de
beste alternatieven voor de boedel w aren en uiteindelijk zijn de goodw ill, de
klantenbestanden, de handelsnaam, de w ebsite, de portals, de
telefoonnummers en de IP-adressen (immaterieel actief) met toestemming van
de rechter-commissaris op 20 januari 2020 verkocht aan Damen Drukkers uit
W erkendam. Damen Drukkers heeft de activiteiten van Gianotten sinds 20
januari 2020 voortgezet.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 200.000,00

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding zal in de komende verslagperiode aan een quick scan w orden
onderw orpen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
w ordt nader onderzocht
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2001 opgericht. Een eventuele vordering uit hoofde van
de verplichting tot volstorting van de aandelen is al ruimschoots verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
niet onderzocht
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Van eventueel paulianeus handelen is (nog) niet gebleken.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nog onderzoek doen naar de gang van zaken binnen failliet.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.787,31
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Toelichting
Dit betreft voornamelijk een vordering van de verhuurder over de
boedelperiode.
€ 16.106,65
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Toelichting
Er zijn ten tijde van verslagperiode 2 in totaal tw ee boedelvorderingen
ingediend. Het betreft de vorderingen van de verhuurders over de
opzegtermijn van de huurovereenkomsten. Het salaris van de curator is
eveneens een boedelvordering. Het salaris van de curator staat nog niet vast.
€ 396.400,89
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Toelichting
Ten tijde van verslagperiode 3 zijn in totaal zes boedelvorderingen ingediend
van in totaal € 396.400,89, w aaronder een tw eetal vorderingen van UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Preferente crediteuren hebben zich nog niet gemeld.

Toelichting
De fiscus heeft een aantal vorderingen in het faillissement ingediend. De
hoogte van de vorderingen van de fiscus staat nog niet vast. De curator doet
onderzoek naar de juistheid en de hoogte de vorderingen van de fiscus.
€ 69.722,00
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Toelichting
De fiscus heeft in verslagperiode 3 een preferente vordering ter hoogte van €
69.722,00 ingediend. De curator zal onderzoek doen naar de juistheid en de
hoogte van de vorderingen van de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 192.470,00
Toelichting
In verslagperiode 3 heeft het UW V tw ee preferente vorderingen ingediend
van in totaal € 192.470.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 14.345,26
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Toelichting
De heer R.A.M. Boer (w erknemer/statutair bestuurder) heeft een preferente
vordering ingediend ter hoogte van € 14.345,26 ter zake niet uitgekeerd loon
en vakantiegeld. Voornoemd bedrag valt niet onder de garantieregeling van
het UW V.
€ 20.222,16
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Toelichting
Een tw eetal oud-w erknemers heeft een preferente vordering ingediend ter
hoogte van in totaal € 20.222,16 ter zake niet uitgekeerd loon en
vakantiegeld. Voornoemd bedrag valt niet onder de garantieregeling van het
UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
108
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Toelichting
Er hebben zich 108 crediteuren gemeld.
125
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Toelichting
Er hebben zich inmiddels 125 concurrente crediteuren gemeld.
138
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Toelichting
Er hebben zich inmiddels 138 concurrente crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 737.094,75
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€ 815.241,07

12-06-2020
2

€ 798.987,38
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling valt nog moeilijk iets te zeggen, nu de hoogte
van de boedelvorderingen en de hoogte van de fiscale vorderingen nog niet
bekend is.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
nadere inventarisatie
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is tot op heden niets gebleken van lopende procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
uitvoeren:
- oplevering huurpanden (uitlevering verkochte activa);
- verkoop en uitlevering resterende voorraden;
- afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
- incasso boedeldebiteuren, financiële afw ikkeling afmaken onderhanden w erk;
- inventarisatie boekhouding.
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In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
uitvoeren:
- verdere incasso boedeldebiteuren;
- afrekening en afw ikkeling opbrengsten debiteuren, activa en voorraad ten
behoeve van de pandhouder;
- inventarisatie boekhouding.
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In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende w erkzaamheden
uitvoeren:
- verdere incasso boedel- en eventueel verpande debiteuren;
- afrekening en afw ikkeling opbrengsten debiteuren ten behoeve van de
pandhouder;
- inventarisatie boekhouding en start van rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verw achte termijn van afw ikkeling: 2 jaar
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10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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