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

6
16-04-2019
F.03/17/82
NL:TZ:0000012036:F012
08-03-2017

R-C
Curator

mr. J.J. Groen
mr. Ph.W. Schreurs

Algemene gegevens
Naam onderneming
IRMATO INDUSTRIAL AUTOMATION BV

02-10-2018
5

Gegevens onderneming
IRMATO INDUSTRIAL AUTOMATION BV
statutair gevestigd te Stramproy (gemeente W eert)
kantoorhoudende te 5466 AL Veghel aan de Leeuw enhoeckw eg 6
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In het verslag zullen – tenzij expliciet anders w ordt vermeld – alle
vennootschappen met Irmato w orden aangeduid.

Activiteiten onderneming
Volgens de informatie uit het handelsregister bestonden de activiteiten van
IRMATO INDUSTRIAL AUTOMATION BV uit:
• Ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies. Uitleenbureaus. Het
verrichten van diensten op het gebied van adviseren, ontw erpen, engineeren,
construeren voor of namens derden, projectondersteuning en consultancy, het
detacheren van personeel aan opdrachtgevers mede op het gebied van
engineering, industriële automatisering, informatietechnologie en accountancy.
Het verschaffen en verzorgen van totaaloplossingen voor automatisering van
montage- en producthandelingen.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 25.907.266,00

€ -1.900.253,00

€ 11.271.302,00

2014

€ 23.180.489,00

€ -2.463.266,00

€ 9.081.207,00

2015

€ 20.191.854,00

€ -753.846,00

€ 8.297.066,00

2016

€ 16.307.000,00

€ 3.150.000,00

€ 5.848.000,00

2017

€ 1.213.000,00

€ -2.264.000,00

€ 5.315.000,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens over 2013 en 2014 volgen uit de geconsolideerde, vastgestelde
en gepubliceerde jaarrekeningen over 2014.
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De gegevens over 2015 volgen uit de geconsolideerde, niet vastgestelde maar
w el gepubliceerde jaarrekeningen over 2015. De jaarrekening over 2015 is
(vermoedelijk) niet vastgesteld vanw ege onduidelijkheden over de continuïteit.
De gegevens over 2016 volgen uit een financiële managementrapportage over
december 2016.
De gegevens over 2017 volgen direct uit de administratie van Irmato.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Zie verslag 4.
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 98.509,66

Boedelsaldo
€ 845.587,69

Verslagperiode

02-10-2018
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16-04-2019
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Verslagperiode
02-10-2018
5

van
28-3-2018
t/m
20-9-2018
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van
21-9-2018
t/m
27-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

2213,10 uur

6

100,90 uur

totaal

2314,00 uur

Toelichting bestede uren
In de vijfde verslagperiode is een nieuw e versie van het (digitale)
faillissementsverslag ingevoerd. De inhoud van de eerdere verslagen is niet
(automatisch) geïmporteerd naar dit nieuw e verslag. Voor de inhoud van de
eerdere verslagen w ordt zodoende terugverw ezen naar hetgeen is ingevuld in
verslag 4, dat in dit verslag als herhaalt en ingelast dient te w orden
beschouw d.
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Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
totale bestede tijd 2.513,8
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dhr. H.W . van Doorne is bestuurder van Madagascar Ibis Holding BV (hierna:
"Madagascar") en daarmee indirect van alle Irmato vennootschappen.
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Buceros Holding BV (hierna: " Buceros") houdt 30% van de aandelen in
Madagascar en Kilby BV (hierna: "Kilby") houdt 70% van de aandelen in
Madagascar. Deze verdeling bestaat sinds 26 september 2016. Voordien w as
de verdeling, met ingang van 12 mei 2015, 10% Buceros en 70% Kilby.
De heer V.C.J. Moonen is bestuurder van Buceros. Uit het Handelsregister
blijkt dat Stichting Administratiekantoor Buceros Holding BV enig
aandeelhouder is van Buceros. Voorheen w as de heer Moonen en later
Buceros de enige aandeelhouder van Madagascar. Diverse vennootschappen
van de heer Moonen zijn daarnaast nog bij faillieten betrokken als
leasemaatschappij, verhuurder van bedrijfspanden en leverancier van diverse
diensten (zie hierna).
Strong Root Management BV (hierna: "SRC") is bestuurder van Kilby BV. SRC
is een 'private equity' partij die medio 2015 is gaan participeren in Irmato.
Madagascar is bestuurder van de niet-gefailleerde vennootschap Irmato
Holding Veghel BV. Irmato Holding Veghel BV is bestuurder en enig
aandeelhouder van de gefailleerde vennootschappen Irmato Oriented
Handling Systems BV en Irmato Industrial Automation BV.
Madagascar is bestuurder van de gefailleerde vennootschap Irmato Beheer
BV. Irmato Beheer BV is bestuurder en enig aandeelhouder van de
gefailleerde vennootschappen Irmato Group BV, Irmato OEM Systems Design
BV, Irmato High Tech Automation BV, Irmato Test & Measurement BV, Irmato
Transport & Handling BV en Irmato OEM System Supply BV.
Irmato Beheer BV is tevens bestuurder en enig aandeelhouder van de nietgefailleerde vennootschappen Irmato Information Services BV, Irmato
Engineering W eert BV, Irmato Engineering Arnhem BV, Irmato Industrial
Solutions Veldhoven BV, Irmato Engineering Veghel BV, Irmato Engineering
Roosendaal BV, Irmato Engineering Solutions BV, Irmato Engineering
Heerenveen BV, Irmato Engineering Leeuw arden BV, Irmato Industrial
Solutions Leeuw arden BV en Irmato Industrial Solutions Veghel BV.
Onderzocht w ordt nog hoe deze naar de curator begrijpt (nagenoeg)
inactieve vennootschappen kunnen w orden beëindigd.
Madagascar is bestuurder van de gefailleerde vennootschap Irmato Holding
BV. Irmato Holding BV is bestuurder en enig aandeelhouder van het
gefailleerde Irmato Precision Parts BV.

Verslag 4
De volgende vennootschappen zijn inmiddels gefailleerd:
Irmato Industrial Solutions Veghel BV & Irmato Engineering W eert BV. Datum
eigen aangifte voor beide faillissementen is 7 augustus 2017. De curator is
eveneens in beide faillissement als zodanig benoemd.
De volgende vennootschappen zijn door middel van een turbo-liquidatie
beëindigd nu gebleken is dat deze vennootschappen niet over enige baten
beschikten:
- Irmato
- Irmato
- Irmato
- Irmato
- Irmato

Industrial Solutions BV
Engineering Arnhem BV
Engineering Veghel BV
Engineering Leeuw arden BV
Information Services BV

- Irmato
- Irmato
- Irmato
- Irmato
- Irmato

Industrial Solutions Leeuw arden BV
Engineering Heerenveen BV
Engineering Roosendaal BV
Industrial Solutions Veldhoven BV
Holding Veghel BV

Voornoemde vennootschappen zijn inmiddels uit het Handelsregister
geschreven.

1.2 Lopende procedures
Zie verslag 4.
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1.3 Verzekeringen
Zie verslag 4.
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1.4 Huur
Locatie 1: Leeuw enhoeckw eg 6 te Veghel
Huurder: Irmato Oriented Handling Systems BV
Verhuurder: Gejas BV
Status huurovereenkomst:
De huur is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris opgezegd
door de curator ex artikel 39 Fw . De huur eindigt uiterlijk op 14 juni 2017.
Vanuit het gehuurde zullen een deel van niet aan de doorstarter verkochte
zaken (zie hierna) w orden geveild.

Nadere toelichting: Deze locatie w ordt gehuurd van een vennootschap van
de heer Jentjens, de voormalige DGA van een onderneming die is
overgenomen door Irmato. Met de heer Jentjes vindt overleg plaats over de
beëindiging van de huur en oplevering van het gehuurde na de veiling. Gejas
BV heeft, ter zake niet betaalde huurpenningen van vóór datum faillissement,
de afgegeven bankgarantie getrokken.
Locatie 2: Oliemonstraat 5 te Drachten
Huurder: Irmato High Tech Automation BV
Verhuurder: Philips Consumer Lifestyle BV
Status huurovereenkomst:
De huuroverkomst is opgezegd tegen 7 juli 2017. De doorstarter (zie hierna)
is in overleg met Philips Consumer Lifestyle BV over het alsnog overnemen
van de huur. De curator is nog in afw achting van de bevestiging dat dit is
gebeurd, de kosten ter zake de huur komen vanaf de datum van faillissement
voor rekening van de doorstarter.
Nadere toelichting: Locatie 3:
Huurder: Irmato Precision Parts Helmond BV
Verhuurder: VIMO Vastgoed Veldhoven BV
Status huurovereenkomst:
De huurovereenkomst is ex artikel 39 Fw opgezegd door VIMO Vastgoed
Veldhoven BV. De huur eindigt uiterlijk op 8 juni 2017. Vanuit het gehuurde
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zullen een deel van niet aan de doorstarter verkochte zaken (zie hierna)
w orden geveild. Mocht die veiling eerder zijn afgerond dan zal w orden
gestreefd, ter beperking van de boedelkosten, om deze locatie eerder vrij te
geven, nu de doorstarter deze locatie na lege oplevering zal gaan huren.
Nadere Toelichting: De locatie w ordt gehuurd van een vennootschap van
uiteindelijk de heer Moonen. Met de heer Moonen zal een afspraak w orden
gepland om de oplevering na de veiling te bespreken.
Locatie 4: Edisonw eg 2 te Veghel
Huurder: Madagascar
Verhuurder: VIMO Vastgoed Stramproy BV
Status huurovereenkomst:
De huurovereenkomst is met ingang van 8 maart 2017 met w ederzijds
goedvinden beëindigd en het gehuurde is (zonder schade) opgeleverd. Het
gehuurde is daaropvolgend in gebruik genomen door de doorstarter (zie
hierna).
Toelichting: Per datum faillissement stond deze locatie leeg. Irmato heeft –
voor zover thans is vastgesteld – in dit pand nimmer activiteiten ontplooid.
Deze locatie w erd gehuurd sinds 1 juli 2016 van een vennootschap van de
heer Moonen. Het tot stand komen van deze huurovereenkomst heeft een
voorgeschiedenis. De huurovereenkomst ter zake dit pand is tot stand
gekomen in ruil voor het vroegtijdig beëindigen van de huurovereenkomst
van het pand gelegen aan de Amentstraat 17 te Stramproy, w elk pand
eveneens van een vennootschap van de heer Moonen w erd gehuurd. In het
pand in Stramproy heeft Irmato toentertijd w el activiteiten ontplooid. Deze
"w isseling" van huurovereenkomsten medio 2016 maakt onderdeel uit van
een groter geheel van (herstructurerings-)afspraken die van kracht zijn
tussen voornoemde aandeelhouders. Het "w isselen" van de huur zou per
saldo gunstiger zijn voor Madagascar en dus zorgen voor lastenverlichting.
Het vorenstaande zal nog w orden onderzocht.
Locatie 5: Een (kleine) ruimte in één van de complexen van de Open
Manufacturing Campus te Turnhout
Huurder: Irmato Group BV
Verhuurder: Open Manufacturing Campus
Status huurovereenkomst:
De huur is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris opgezegd
door de curator ex artikel 39 Fw . Dit is gedaan voor zover de overeenkomst
niet reeds op grond van de contractuele bepalingen w as geëindigd per
datum faillissement, dan w el is geëindigd op basis van het Belgische recht.
Irmato Engineering Aachen GmbH, een niet failliete Duitse
dochtervennootschap van Irmato, huurt nog een bedrijfspand in Aachen.
Onderzocht w ordt nog hoe deze huurovereenkomst en vennootschap te
beëindigen. Vermoedelijk zal alsnog het faillissement van Irmato Engineering
Aachen GmbH aangevraagd moeten w orden.
De lease/huur van roerende zaken w ordt hierna toegelicht onder lease.
Locatie 1:
De oplevering heeft in de tw eede verslagperiode plaatsgevonden en de
huurovereenkomst is zodoende geëindigd op voornoemde datum.
Met de omgevingsdienst van de Gemeente Veghel vindt nog overleg plaats
over de nut, noodzaak en verantw oordelijk voor het uitvoeren van een
bodemonderzoek.
Locatie 2:

De doorstarter heeft aan de curator medegedeeld dat de huurpenningen zijn
voldaan. De curator heeft de doorstarter verzocht om de informatie ter zake
de omzetting nog aan te leveren.
Locatie 3:
De oplevering heeft in de tw eede verslagperiode plaatsgevonden en de
huurovereenkomst is zodoende geëindigd op voornoemde datum. Het is door
de noodzakelijke duur van de veiling helaas niet mogelijk gebleken om de
huur eerder te laten beëindigen.
Met de verhuurder vindt nog overleg plaats over de afw ikkeling van de
(gepretendeerde) schade aan het gehuurde. Voorts vindt nog overleg plaats
met de omgevingsdienst van de Gemeente Veldhoven over de nut, noodzaak
en verantw oordelijk voor het uitvoeren van een bodemonderzoek.
Locatie 5:
Na de opzegging is alsnog met de verhuurder een afspraak gemaakt dat de
huur per 1 april 2017 is geëindigd met w ederzijds goedvinden. De huur is
vervolgens per 1 april 2017 overgenomen door de doorstarter.
De curator heeft in de tw eede verslagperiode een Duitse advocaat opdracht
gegeven het faillissement van Irmato Engineering Aachen GmbH aan te
vragen.
Verslag 3
De bodemonderzoeken hebben plaatsgevonden bij locatie 1 en 3. Uit de
bodemonderzoeken volgen geen redenen voor een nader onderzoek of
andere vervolgw erkzaamheden. De uitkomsten van de bodemonderzoeken
zijn gedeeld met de betreffende omgevingsdiensten. Die hebben de
rapportages akkoord bevonden en nadien de betreffende dossiers gesloten.
Verslag 4
Het faillissement van Irmato Engineering Aachen GmbH is aangevraagd en
uitgesproken. Het betreft een voorlopig faillissement. De curator heeft
overleg gevoerd met de Duitse curator en de Duitse curator de informatie
overhandigd w aarover de curator beschikt. De Duitse curator heeft laten
w eten de informatie te bestuderen en daarna op de kw estie terug te komen.

Verslag 5
Het faillissement van Irmato Engineering Aachen GmbH is definitief
uitgesproken. De verhuurder van Irmato Engineering Aachen GmbH is in dit
faillissement toegelaten als schuldeiser, onder meer ter zake niet betaalde
huurpenningen en het niet terugbrengen van het gehuurde in de oude staat.
Door toelating als schuldeiser kon deze verhuurder een bankgarantie
trekken, w at ten laste is gekomen van de Nederlande Irmato
vennootschappen.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de directie w as, na het mislukken van onderhandelingen
over overname door FMI, sprake van een acute liquiditeitsnood die aanleiding
is gew eest voor het verzoeken van surseance van betaling. Er w as geen
liquiditeitsprognose en/of liquiditeit w aaruit de lopende kosten konden
w orden voldaan. De surseance is daarom kort nadien omgezet in
faillissement. De curator onderzoekt de diepere oorzaken van het
faillissement nog.

16-04-2019
6

Verslag 3
De curator onderzoekt de diepere oorzaken van het faillissement nog.
Verslag 4
De curator heeft in het kader van zijn oorzakenonderzoek het
accountantskantoor Crow e Horw ath Foederer ingeschakeld om een
zogenoemde "quick-scan" uit te voeren naar de financiële administratie van
de Irmato-groep. Foederer heeft in de afgelopen verslagperiode haar
preliminaire bevindingen met de curator gedeeld. Naar aanleiding hiervan
heeft de curator nadere vragen aan Foederer gesteld die momenteel w orden
uitgezocht. Het is de verw achting van de curator dat de quick scan in de
komende verslagperiode zal w orden afgerond. Aan de hand van dit rapport
zal de curator bezien w elke nadere vervolgstappen ondernomen moeten
w orden teneinde zijn oorzakenonderzoek verder af te ronden.
Verslag 5
In de volgende verslagperiode zal een aantal faillissementsverhoren
plaatsvinden in het kader van het oorzakenonderzoek. Deze verhoren staan
gepland op 15 november 2018.
Verslag 6
De curator heeft – nadat de faillissementsverhoren hadden plaatsgevonden –
zijn oorzakenonderzoek afgerond. De curator heeft vastgesteld dat de
genoemde oorzaken inderdaad de primaire oorzaken van het faillissement
zijn en dat er geen omstandigheden zijn die aanleiding geven tot het stellen
van vervolgvragen of aanleiding geven tot het nemen van vervolgstappen.
De curator heeft daarom zijn oorzakenonderzoek afgerond.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
Zie verslag 4.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
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Zie verslag 4.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
O.a. Verzoek rechter-commissaris, overleg vakbonden, overleg UW V, overleg
doorstarteren contacten met het personeel.
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Afw ikkelen arbeidsrechtelijke aangelegenheden.
Verslag 3
Afronden ontslag Belgische w erknemer. Controleren van de (boedel)vordering
van het UW V.
Verslag 4
De door het UW V ingediende vordering kon op basis van de door het UW V
aangeleverde stukken niet op juistheid w orden gecontroleerd. Dit terw ijl er ter
zake enkele posten w el vragen zijn gerezen bij de Curator. Het UW V is
gevraagd om bepaalde posten nader te onderbouw en en hiervoor
onderbouw ende bescheiden aan te leveren. In afw achting op die nadere
onderbouw ing en de controle hiervan is nog niet de gehele boedelvordering
van het UW V voldaan (zie ook paragraaf 8.1. Verslag).
Verslag 5
Het UW V is een rappel gestuurd ter zake de openstaande kw estie. Mocht het
UW V w ederom niet reageren dan is de curator voornemens om in rechte
rekening en verantw oording te vragen.
In de zesde verslagperiode heeft het overleg met het UW V plaatsgevonden.
Het UW V zal nadere gegevens aanreiken zodat de curator de door het UW V
ingediende vordering kan verifiëren. Verder heeft overleg plaatsgevonden
met het UW V over de juridische kw alificatie van ADV en TVT uren
(boedelvordering dan w el pre-faillissementsvordering) die het UW V
grotendeels heeft uitbetaald in het kader van de eindafrekening.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Zie verslag 4.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Zie verslag 4.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie verslag 4.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie verslag 4.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie verslag 4.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie verslag 4.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie verslag 4.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Zie verslag 4.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie verslag 4.

4. Debiteuren
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4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum surseance van betaling bedroeg de totale omvang van de
debiteurenportefeuille EUR 1.249.213,56. De debiteurenportefeuille is verkocht
aan de doorstarter.
In het kader van de doorstart is de zogenaamde "Sw eeper" vordering niet
verkocht. In de afgelopen verslagperiode is de incasso van die vordering
onderzocht, dat onderzoek is nog niet afgerond.
Verslag 3
Naast w erkzaamheden ter zake de mogelijke incasso van de "Sw eeper"
vordering is ook gew erkt aan de mogelijke incasso van de "Smart Factory"
vordering.
Verslag 4
Ter zake de Sw eeper vorderingen zijn stappen gezet. Met de afw ikkeling van
deze kw estie zal nog enige tijd zijn gemoeid gezien de aard van de vordering
en de partij die deze zal moeten voldoen.
Door de beslissing op bezw aar en de berusting daarin is komende vast te
staan dat de door Irmato gepretendeerde Smart Factory vordering niet
bestaat. Deze kw estie is daarmee afgehandeld.
Verslag 5
Inzake de Sw eeper vordering is de fase 1 subsidie ad EUR 101.892,38
geïncasseerd. Voornoemd bedrag vormt het bruto incassoresultaat. Na aftrek
van kosten, voor ingeschakelde derden en uren die zijn gew erkt door
medew erkers van de curator, resteert EUR 70.855,89 aan netto
incassoresultaat. Met de ABN AMRO Bank, als (pretens) pandhouder, is na
verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking getroffen op
grond w aarvan 50% van het netto incassoresultaat toekomt aan de boedel en
de andere 50% aan de ABN AMRO Bank.
De EU heeft het verzoek tot betaling van de fase 2 afgew ezen, omdat Irmato
in 'breach' w as met de subsidievoorw aarden. Na overleg met de betrokken
stakeholders is besloten om geen 'payment procedure' te starten ter zake de
subsidie voor fase 2.
Vervolgens is met het Consortium, na goedkeuring van de rechter-commissaris,
een vaststellingsovereenkomst gesloten op grond w aarvan het dossier voor
beide partijen is gesloten. Op grond van de overeenkomst ligt vast w elke
zaken (op termijn) definitief kunnen w orden vrijgegeven aan de doorstarter.
Ook is over en w eer finale kw ijting overeengekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse w erkzaamheden in verband met de verkoop en overdracht van de
debiteurenportefeuille.
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Aanvullende w erkzaamheden in het kader van de overdracht van de vordering.
W erkzaamheden ter zake het incasseren van de "Sw eeper" vordering.
Verslag 3
W erkzaamheden ter zake de "Sw eeper" en "Smart Factory" vordering.
Verslag 4
W erkzaamheden ter zake de "Sw eeper" en "Smart Factory" vordering.
Verslag 5
W erkzaamheden ter zake de "Sw eeper" vordering.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.249.010,08
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ABN AMRO Bank NV (hierna: "ABN AMRO") heeft in totaal EUR 6.425.943,20 te
vorderen, w aarvan EUR 2.076.523,60 ziet op de rekening-courantschuld en
EUR 4.349.419,60 op een zestal middellange leningen.
De vordering, na afw ikkeling van de doorstart, bedraagt (per 19 juni 2017) EUR
4.397.220,99.
Verslag 5:
De vordering van ABN AMRO Bank bedraagt, na aftrek van de Sw eeper
opbrengst, per 14 juni 2018 EUR 4.249.010,08.

5.2 Leasecontracten
Zie verslag 4.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zie verslag 4.
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5.4 Separatistenpositie
Zie verslag 4.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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De curator heeft de afgelopen w eken geïnventariseerd w elke crediteuren
mogelijk een beroep kunnen doen op een eigendomsvoorbehoud. De curator
heeft tevens geïnventariseerd of leveranties zijn aangetroffen die te herleiden
zijn tot deze leveranciers. In de afgelopen verslagperiode hebben zich 91
crediteuren gemeld die een beroep deden op een eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft geïnventariseerd of zaken van deze crediteuren zijn
aangetroffen. Verder is de curator doende om het beroep op het
eigendomsvoorbehoud van de crediteuren w aarvan zaken zijn aangetroffen te
beoordelen. De crediteuren die zich op een eigendomsvoorbehoud hebben
beroepen, zullen op korte termijn door de curator nader w orden geïnformeerd.
Gebleken is dat de voorraadadministratie op datum faillissement niet volledig
w as bijgew erkt. Dientengevolge heeft de curator heeft een zogenoemde
nulmeting laten verrichten. Hiervoor heeft hij de hulp ingeschakeld van BVA.
Het maken van deze kosten w as noodzakelijk omdat de voorraad voor een
groot deel bestond uit grijpvoorraad die verspreid lag over drie locaties. De
curator heeft BVA ook ingeschakeld bij het uitleveren van de te restitueren
zaken. De kosten voor de dienstverlening van BVA bedragen EUR 6.325,(exclusief BTW ).
In de tw eede verslagperiode hebben nog veertien nieuw e crediteuren een
beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Dit brengt het totaal op 105
crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de geclaimde rechten van
eigendomsvoorbehoud nagenoeg volledig afgew ikkeld, hetgeen inhoudt dat:
- het bedongen recht van eigendomsvoorbehoud is afgew ezen op juridische
gronden;
- de curator de w ederpartij heeft geïnformeerd dat er geen zaken zijn
aangetroffen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd;
- het bedongen recht van eigendomsvoorbehoud is erkend en de zaken zijn
gerestitueerd; dan w el
- het bedongen recht van eigendomsvoorbehoud is erkend en de zaken alsnog
(na een schikking) zijn afgerekend door de doorstarter.
De curator verw acht de laatste tw ee discussiepunten in de derde
verslagperiode af te ronden.
Deze w erkzaamheden ter zake de afw ikkeling van de
eigendomsvoorbehouden bleken, mede gezien het aantal leveranciers alsook
gezien het feit dat de voorraad op verschillende locaties verspreid lag,
omvangrijk te zijn.
Verslag 3
Per datum surseance van betaling is een opname gemaakt van de aanw ezige
voorraad. Per datum faillissement is w ederom een opname gemaakt van de
aanw ezige voorraad. In de periode geleden tussen de datum van surseance
en de datum van faillissement is, om de w aarde van de onderneming te
behouden, op beperkte schaal de onderneming voortgezet. In die periode zijn
ook zaken gebruikt, verbruikt en verw erkt van leveranciers die zaken onder
eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. Deze partijen hebben zodoende
recht op een vergoeding van de gebruikte, verbruikte en verw erkte zaken (tot
een maximum van hun respectievelijke vorderingen). In deze verslagperiode
zijn de betreffende crediteuren in kennis gesteld dat de gebruikte, verbruikte
en verw erkte zaken zullen w orden betaald. Deze betaling zal in de vierde
verslagperiode plaatsvinden.
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Verslag 4
In de vierde verslagperiode is afgerekend met de partijen van w ie onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn gebruikt in de periode tussen de
datum van surseance en de datum van faillissement. In totaal is een bedrag ad
EUR 41.643,11 voldaan.
Op dit moment is nog één kw estie met een partij die een
eigendomsvoorbehoud claimt niet afgerond. Deze partij claimt afgifte van
bepaalde zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, dan w el
vergoeding van de volledige door deze partij geleden schade. Het is de
Curator evenw el gebleken dat de betreffende zaken reeds voorafgaand aan
het faillissement zijn ingebouw d in een machine. De Curator is ter zake van
mening dat het eigendomsrecht van deze partij op basis van het leerstuk van
bestanddeelvorming is komen te vervallen. De w ederpartij betw ist dit
standpunt. Getracht w ordt om een minnelijke oplossing te bereiken voor dit
verschil van inzicht; mocht dat niet lukken dan zal dit geschil (in rechte) moeten
w orden beslecht. In het laatste geval zal getracht w orden om procesafspraken
te maken voor een snelle en efficiënte afw ikkeling van deze kw estie. Hoew el
de Curator van mening is dat deze partij geen aanspraak heeft op de boedel,
zal in de boedeladministratie een voorziening w orden opgenomen ter zake
deze kw estie.
Mogelijk speelt er nog een tw eede kw estie, die is nog in onderzoek.
Verslag 5
De kw estie w aarvoor in de boedeladministratie een voorziening w as getroffen
is opgelost. De voorziening is daarmee vrijgevallen.
In de andere kw estie heeft de w ederpartij, ondanks herhaalde verzoeken,
geen nadere onderbouw ing van het standpunt aangeleverd. De curator
beschouw t zodoende dit hoofdstuk als afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Zie verslag 4.
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5.7 Reclamerechten
Zie verslag 4.
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5.8 Boedelbijdragen
Zie verslag 4.

02-10-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie verslag 4.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie verslag 4.
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6.2 Financiële verslaglegging
Zie verslag 4.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie verslag 4.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie verslag 4.
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6.5 Verantwoording
Zie verslag 4.
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6.6 Opbrengst
Zie verslag 4.
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6.7 Boedelbijdrage
Zie verslag 4.

02-10-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie verslag 4.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie verslag 4.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Zie verslag 4.

02-10-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Zie verslag 4.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie verslag 4.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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In onderzoek.
Verslag 4
Ongew ijzigd.
Verslag 5
Ongew ijzigd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn
rechtmatighedenonderzoek afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is de curator
niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

02-10-2018
5

In onderzoek.
Verslag 4
Ongew ijzigd.
Verslag 5
Ongew ijzigd.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn
rechtmatighedenonderzoek afgerond. Van enige paulianeuze handeling is de
curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie verslag 4.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie verslag 4.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 180.539,41
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.618.291,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 788.942,49

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.907,54

02-10-2018
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Oriented Handling Systems Personeel EUR 573,-.
Verslag 4:
Irmato Group BV personeel EUR 1.334,54

8.5 Aantal concurrente crediteuren
395
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Verslag 3
Tot op heden is er één betw iste concurrente crediteur. Het betreft een
draagplichtvordering ad EUR 303.671,14 die is ingediend door de curator van
Irmato Precision Parts Veldhoven BV. Irmato Precision Parts Veldhoven BV is
een vennootschap uit het Irmato-concern die reeds eerder failliet is gegaan.
De betreffende vordering w erd in het verleden ook betw ist door het Irmatoconcern, w elke betw isting na datum faillissement is gehandhaafd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 7.239.758,38
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Zie verslag 4.

02-10-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zie verslag 4.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie verslag 4.
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9.2 Aard procedures
Zie verslag 4.
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9.3 Stand procedures
Zie verslag 4.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Zie verslag 4.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de zesde verslagperiode
1. Zullen de faillissementsverhoren plaatsvinden.
2. Zal de kw estie met het UW V verder w orden behandeld.
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In de zevende verslagperiode zal de curator de processen-verbaal van
faillissementsverhoren ontvangen en zal hij standpunt bepalen omtrent het
w el of niet nemen van vervolgstappen ter zake nog enige openstaande
punten.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend
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10.3 Indiening volgend verslag
27-9-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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