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

7
06-01-2021
F.03/17/219
NL:TZ:0000014733:F001
25-07-2017

R-C
Curator

mr. BRM de Bruijn
mr J.A. Bloo

Algemene gegevens
Naam onderneming
Demetal Design B.V.

09-09-2018
2

Gegevens onderneming
1. De besloten vennootschap Demetal Design, statutair gevestigd te Belfeld,
gemeente
Venlo aan de Blauw w ater 9D te 5951 DB Belfeld.
2. Bestuurder: Denessen Holding B.V. van w ie de bestuurder is de heer H.H.J.
Denessen.
3. Aandeelhouder: Denessen Holding B.V.
4. RvC: n.v.t.
5. OR: n.v.t.

09-09-2018
2

Activiteiten onderneming
Ontw erp en vervaardigen van ketels en radiatoren en prototypes voor centrale
verw arming.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 694.336,00

€ -68.337,00

€ 574.036,00

2015

€ 649.907,00

€ -60.963,00

€ 544.664,00

2016

€ 505.905,00

€ -293.666,00

€ 319.124,00

09-09-2018
2

Toelichting financiële gegevens
Bron: Fiscaal jaarverslag en concept fiscaal jaarverslag 2016

09-09-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

09-09-2018
2

Boedelsaldo
€ 71.375,29

09-09-2018
2

€ 68.847,58

17-12-2018
3

Toelichting
Van het beschikbare actief zijn de gemaakte taxatie, het afvoeren van
bedrijfsafval en chemisch afval en het maken van een back up van de digitale
administratie, als boedelkosten betaald.
€ 69.003,04

04-07-2019
4

Toelichting
Het saldo is toegenomen als gevolg van rentebijschrijvingen en een
boedelbijdrage voor de afw ikkeling van een onverschuldigde betaling.
€ 23.429,30

06-01-2020
5

€ 23.429,70

06-07-2020
6

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van een rentebijschrijving.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-8-2017

09-09-2018
2

t/m
31-8-2018
van
17-12-2018

04-07-2019
4

t/m
20-6-2019
van
21-6-2019

06-01-2020
5

t/m
22-12-2019
van
2-7-2020

06-01-2021
7

t/m
4-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

143 uur 12 min

3

4 uur 42 min

4

6 uur 18 min

5

2 uur 18 min

6

2 uur 0 min

7

1 uur 36 min

totaal

160 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Aantal bestede uren verslagperiode; 69 uren en 24 minuten
Totaal aantal bestede uren faillissement; 143 uren en 12 minuten

09-09-2018
2

De bestede uren hebben met name betrekking op de afw ikkeling met
Rabobank en het onderzoek van de verkoop van een door de failliet
geproduceerd specifiek product.

17-12-2018
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd aangestuurd door de bestuurder. Op de w erkvloer
w aren actief: tw ee engineers, een productiechef en machinebediende. Op de
administratie/boekhouding w as een persoon deeltijds in dient. De
boekhouding w erd deels extern verzorgd.

09-09-2018
2

1.2 Lopende procedures
Er liep een incassoprocedure w elke voor vonnis stond. Daags na het
uitspreken van het
faillissement is vonnis gew ezen, w aarbij de vordering van de crediteur w erd
toegew ezen.

09-09-2018
2

1.3 Verzekeringen
Schadeverzekering Inzittenden Plus
Personenauto (Toyota Auris)
Goederen Transport (kentekens VP-084-L & W J-TZ-11)
Brand
Bedrijfsaansprakelijkheid
Ziektekosten
Materieel Pakketpolis (Heftruck, merk Linde)
Materieel Pakketpolis (Heftruck, BM LSV 1000-8)
Verhaals- en Rechtsbijstand Verzuim & W GA.IN CONTROL
Verzuim Verzuim & W GA.IN CONTROL
Preventie- en re-integratiebudget Verzuim & W GA.IN CONTROL

09-09-2018
2

De verzekeringen zijn allen geëindigd.

17-12-2018
3

1.4 Huur
Het bedrijfspand te Belfeld aan het blauw w ater 9D w ordt gehuurd.

09-09-2018
2

De huurovereenkomst is opgezegd en het gehuurde is leeg aan de verhuurder
opgeleverd.

17-12-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de eerste gesprekken komt het beeld naar voren dat door Demetal Design
ontw ikkelde producten, aan w elke ontw ikkeling hoge investeringskosten
verbonden w aren, niet succesvol op de markt van ketelfabrikanten konden
w orden afgezet. Dit leidde in de loop der jaren tot een inkrimping van het
personeelsbestand. In 2017 ontstonden liquiditeitsproblemen en de
aandeelhouder achtte het niet langer meer verantw oord om additioneel
kapitaal ter beschikking te stellen. Bijgevolg w erd door de aandeelhouder
besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

09-09-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

09-09-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

09-09-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-7-2017

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
geen

09-09-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 62.350,00

totaal

€ 62.350,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoor- en Bedrijfsinventaris, zoals door de firma Troostw ijk op 1 augustus
2017 is geïnventariseerd, gefotografeerd en getaxeerd. In overleg met
Rabobank zijn 11 bedrijven in de gelegenheid gesteld een bieding uit te
brengen op de kantoor- en bedrijfsinventaris. Er zijn zeven biedingen gedaan,
die allen op één na, ruim onder de door Troostw ijk geschatte executiew aarde
lagen. Eén bieding w as voor de curator aanleiding om daarover nader te gaan
onderhandelen. De bieder w as niet bereid zijn bod te verhogen. Dit betekent
dat de zaken thans door Troostw ijk geveild gaan w orden w aartoe inmiddels
opdracht is gegeven.

09-09-2018
2

De veilingopbrengst komt geheel aan de boedel toe nu het bodemzaken
betreffen.

17-12-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De kantoor- en bedrijfsinventaris is verpand aan Rabobank. Op deze zaken
rust het
fiscale bodemvoorrecht.

09-09-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aan Troostw ijk is opdracht gegeven om de roerende zaken te doen veilen.

09-09-2018
2

De veiling heeft plaatsgevonden en is geheel afgerond. Thans zal met de bank
w orden afgerekend.

17-12-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 4.221,00

totaal

€ 4.221,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Voorraden
Voorraden, zoals door de firma Troostw ijk op 1 augustus 2017 is
geïnventariseerd, gefotografeerd en getaxeerd. De voorraden w aren begrepen
in de activa w aarop een bieding door de aangeschreven bedrijven kon w orden
gedaan. Ook de voorraden zullen w orden geveild

09-09-2018
2

2. Onderhanden w erk
Er w as geen onderhanden w erk.
De veilingopbrengst komt geheel aan de bank als pandhouder toe. De bank
betaalt naar rato van de opbrengst mee aan de veilingkosten.

17-12-2018
3

Aan de hand van de opgevraagde en van de bank verkregen informatie, zal
thans de eindafrekening met de bank kunnen plaatsvinden.

06-01-2020
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Aan Troostw ijk is opdracht gegeven om de roerende zaken te doen veilen.

09-09-2018
2

De veiling heeft plaatsgevonden en is geheel afgerond.

17-12-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aanhangw agen

€ 1.400,00

Personenauto

€ 8.900,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 10.300,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Een aanhangw agen:
2 assige huifaanhangw agen,
fabr. ANSSEMS, type PSX2, kenteken W JTZ11, bj. 2004.

09-09-2018
2

Eén personenauto:
fabr. TOYOTA,
type AURIS, uitv. 1.8 Hybrid Lease Pro,
continu variabele transmissie, kenteken 93ZSJ-7, bj 2013.
De veilingopbrengst komt geheel aan de bank als pandhouder toe. De bank
betaalt naar rato van de opbrengst mee aan de veilingkosten.

17-12-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek of de voertuigen onderhands executoriaal kunnen w orden
verkocht.

09-09-2018
2

Een onderhandse executieverkoop van de voertuigen bleek niet haalbaar,
zodat ook deze activa zijn geveild. De veiling heeft plaatsgevonden en is
geheel afgerond.

17-12-2018
3

Aan de hand van de opgevraagde en van de bank verkregen informatie, zal
thans de eindafrekening met de bank kunnen plaatsvinden.

06-01-2020
5

Een voorafgaand aan het faillissement gesloten overeenkomst terzake de
verkoop van een door de failliet geproduceerd specifiek product, zou tot een
vordering op een derde kunnen leiden. Hierover zijn nadere vragen gesteld om
die vordering te kunnen beoordelen en zo mogelijk te incasseren.

06-07-2020
6

De ontvangen reactie op de gestelde vragen is vooralsnog onvoldoende. De
discussie w ordt voortgezet.

06-01-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 17.317,11

totaal

€ 17.317,11

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan Rabobank, zodat de opbrengst daarvan
geheel aan de bank toekomt.

17-12-2018
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Rabobank is actief doende met inning van de debiteuren w aarvoor de
bestuurder is
ingezet. Deze incasso w ordt gevolgd.

09-09-2018
2

Rabobank is om een recapitulatie van de geïnde debiteuren verzocht.

04-07-2019
4

Inmiddels is van de bank de gevraagde recapitulatie ontvangen, zodat thans
met de bank financieel kan w orden afgew ikkeld.

06-01-2020
5

De komende verslagperiode zal met de bank w orden afgew ikkeld.

06-01-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 102.292,68

09-09-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een openstaande vordering van € 102.292,68 plus PM.

5.2 Leasecontracten
Kyocera kopieer apparaat.

5.3 Beschrijving zekerheden

09-09-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
1. verpanding van kantoor- en bedrijfsinventaris, debiteuren, voorraden.
2. Borgstelling ad € 100.000,00 bestuurder.
3. rechten/vorderingen uit eventuele polissen.

09-09-2018
2

Het bestaan van een eventuele vordering w egens een afgesloten pensioen-,
lijfrentepolis en polis levensverzekering w ordt onderzocht.

17-12-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Rabobank

09-09-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Dit is geïnventariseerd. W aarschijnlijk zijn er geen (rechtsgeldige)
eigendomsvoorbehouden.

09-09-2018
2

5.6 Retentierechten
nvt

09-09-2018
2

5.7 Reclamerechten
nvt

09-09-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
pm

09-09-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator is actief betrokken bij de uitw inning van de zekerheden m.u.v. de
debiteurenincasso die w ordt gevolgd.

09-09-2018
2

Na de verkregen recapitulatie van de debiteurenincasso zal de eindafrekening
met de bank volgen terzake het aan de bank toekomende gedeelte van de
opbrengst van de verpande activa.

04-07-2019
4

De komende verslagperiode w ordt financieel met de bank afgerekend.

06-01-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De ondernemingsactiviteiten w aren ten tijde van het faillissement reeds
beëindigd.

09-09-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

09-09-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

09-09-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Noch voor en noch tijdens het faillissement hebben zich doorstart kandidaten
gemeld.
De bestuurder heeft nog onderzocht of voor hem een doorstart mogelijk w as,
maar heeft hiervan om hem moverende redenen uiteindelijk van afgezien.

09-09-2018
2

6.5 Verantwoording
nvt

09-09-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
nvt

09-09-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
nvt

09-09-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen

7. Rechtmatigheid

09-09-2018
2

7.1 Boekhoudplicht
Voorzover tijdens de inventarisatie fase is vastgesteld, maakt de
administratie/boekhouding een keurig verzorgde en ordentelijke indruk en zijn
de rechten en plichten kenbaar. Van de administratie/boekhouding is in
opdracht van de curator door een extern bedrijf een back-up gemaakt, w elke
aan de curator is overhandigd.

09-09-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2013: 25 maart 2014
2014: 31 augustus 2015
2015: 2 december 2016
2016: geen depot

09-09-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
nvt

09-09-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 17 maart 1998. Blijkens de notariële
oprichtingsakte zijn de aandelen destijds in geld volgestort.

09-09-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek

09-09-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-09-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoek naar het gevoerde beleid en de gang van zaken
binnen de
vennootschap.

09-09-2018
2

Een onroerend goed transactie uit het verleden en een verkooptransactie van
een specifiek door de failliet ontw ikkeld product w orden onderzocht.

17-12-2018
3

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de beide transacties
w orden afgerond.

04-07-2019
4

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de beide transacties
w orden afgerond.

06-01-2020
5

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de beide transacties
w orden afgerond.

06-07-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 20.026,56

09-09-2018
2

Toelichting
1. Salaris en verschotten curator; p.m.
2. UW V € 20.026,56
3. Huur vanaf faillissementsdatum
4. p.m.
€ 23.268,82

17-12-2018
3

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering aangevuld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 40.094,00

09-09-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 22.645,46

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-09-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
22

09-09-2018
2

24

06-01-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 341.510,97

09-09-2018
2

€ 374.134,05

17-12-2018
3

Toelichting
Inmiddels hebben 24 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. De
curator gaat ervan uit dat thans alle crediteuren bekend zijn en hun vordering
hebben ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de hoogte van het gerealiseerde actief, de boedelvorderingen de
preferente vorderingen, zal het faillissement naar verw achting vereenvoudigd
w orden afgew ikkeld ex art. 137a Fw .

17-12-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenadministratie

09-09-2018
2

Terzake de crediteuren zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

04-07-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

17-12-2018
3

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. veiling roerende zaken
2. eventuele onderhandse verkoop personenvoertuig
3. rechtmatigheidsonderzoek
4. crediteurenadministratie

09-09-2018
2

Afw ikkeling met Rabobank en afronden onderzoek tw ee transacties.

06-01-2020
5

Afw ikkeling met Rabobank en afronden onderzoek tw ee transacties.

06-07-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. de veiling van de onroerende zaken is afgerond
2. het personenvoertuig is ook geveild
3. de komende zes maanden w ordt het rechtmatigheidsonderzoek afgerond
4. de crediteurenadministratie is voltooid

17-12-2018
3

Naar verw achting zal het faillissement over circa zes maanden kunnen w orden
afgerond.

04-07-2019
4

Naar verw achting zal het faillissement over circa zes maanden kunnen w orden
afgerond.

06-01-2020
5

Naar verw achting zal het faillissement over circa zes maanden kunnen w orden
afgerond.

06-07-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
6-7-2021

06-01-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Afw ikkelen positie Rabobank, afronden van het onderzoek naar polissen,
onroerend goed transactie en verkoop specifiek product en het
rechtmatigheidsonderzoek.

17-12-2018
3

De komende verslagperiode zal de afrekening met Rabobank dienen plaats te
vinden en zal het rechtmatigheidsonderzoek naar tw ee transacties w orden
voltooid.

04-07-2019
4

De komende verslagperiode zal de afrekening met Rabobank dienen plaats te
vinden en zal het rechtmatigheidsonderzoek naar tw ee transacties w orden
voltooid. Daarna zal het faillissement kunnen w orden voorgedragen voor
opheffing.

06-01-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

