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3
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Algemene gegevens
Naam onderneming
N.V. Uitgeverij Smit van 1876

04-06-2020
1

Gegevens onderneming
Bosbeeklaan 63
5991 MA BAARLO

04-06-2020
1

Postbus 612
5900 AP VENLO
w w w .uitgeverijsmit.nl
Handelsnamen:
Uitgeverij Smit van 1876
AM-Creation
BEELDEN
Beeldenmagazine
Uitgeverij Smit
UIT IN Magazine

Activiteiten onderneming
Uitgeverijen van boeken, uitgeverijen van tijdschriften, reclamebureaus.

Financiële gegevens

04-06-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 53.944,00

€ -34.080,00

€ 74.190,00

2018

€ 132.489,00

€ -49.109,00

€ 104.368,00

2017

€ 145.921,00

€ -14.526,00

€ 119.979,00

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1: de gegevens over het jaar 2019 zijn afgeleid uit de
conceptjaarrekening 2019. Deze is nog niet definitief.

04-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

04-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-06-2020
1

€ 12.888,59

21-09-2020
2

€ 19.876,22

21-12-2020
3

Verslagperiode
van
7-5-2020

04-06-2020
1

t/m
2-6-2020
van
3-6-2020

21-09-2020
2

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020
t/m
20-12-2020

Bestede uren

21-12-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 0 min

2

51 uur 42 min

3

14 uur 24 min

totaal

85 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurder en enig aandeelhouder is Lusjonin BV. Middellijk
bestuurder is mevrouw M.H.W .J. Lormans-Bormans.

04-06-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

21-09-2020
2

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

Verslag 2: het is gebleken dat er toch sprake is van een tw eetal
verzekeringen. Het gaat om een autoverzekering en een inventaris/goederen
verzekering. Beide verzekeringen zijn inmiddels beëindigd, maar het lijkt erop
dat er iets is misgegaan met de verrekening van premierestitutie. Hier
correspondeert de curator nog over.

21-09-2020
2

Verslag 3: na veelvuldig overleg met de verzekeringsmaatschappij is
gebleken dat de verrekening van de premierestitutie op juist w ijze is
afgehandeld. Er resteert geen premierestitutie voor de boedel. Dit punt kan
als afgehandeld w orden beschouw d.

21-12-2020
3

1.4 Huur
Verslag 1: n.v.t.

1.5 Oorzaak faillissement

04-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: door failliet w erden veel financiële middelen in rekening-courant
beschikbaar gesteld aan een zusteronderneming die in november 2019 failliet
w erd verklaard. Daarmee zijn die gelden verloren gegaan. Daarnaast heeft het
w egvallen van een aantal bladen in de loop van de laatste jaren tot gevolg
gehad dat een groot deel van de omzet/inkomsten is w eggevallen. De
bladenmarkt staat onder druk. Er w aren nog tw ee bladen in de lucht en er leek
zicht op het terugkrijgen van omzet. Echter is één blad dat in 2009 w erd
gestart met ingang van april 2019 gegund aan een andere uitgever. Daarmee
bleef nog één actief blad over. Er is getracht dit een nieuw leven in te blazen,
maar helaas is dit niet gelukt en bleek er onvoldoende budget beschikbaar om
dit verder op te zetten en uit te bouw en. Daarnaast is getracht een nieuw blad
op te starten, maar dat is helaas niet gelukt. Daarom is besloten uiteindelijk
faillissement aan te vragen.

04-06-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

21-09-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

04-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

04-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder; telefonisch contact UW V.

04-06-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

21-09-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder.

04-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 423,50

€ 0,00

Auto

€ 2.300,00

€ 0,00

totaal

€ 2.723,50

€ 0,00

Inventaris

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: er is een geringe inventaris aanw ezig. De curator zal onderzoeken
w at hiermee te doen. Daarnaast is er een auto aangetroffen in het
faillissement. De middellijk bestuurder heeft aangegeven deze auto te w illen
overnemen. Zij denkt na over een bod. In de tussentijd heeft de curator
informatie ingew onnen over de w aarde van de auto.

04-06-2020
1

Verslag 2: de aangetroffen inventaris is gezien de omvang ervan niet door de
curator getaxeerd. De curator heeft de middellijk bestuurder en enkele
opkopers aangeschreven met een omschrijving van de activa met de vraag een
bod uit te brengen. Naar aanleiding daarvan w erd één bod ontvangen. De
curator heeft dit na overleg met de rechter-commissaris geaccepteerd en
zodoende is de inventaris verkocht voor € 423,50 inclusief BTW .
De aangetroffen auto is inmiddels verkocht aan de middellijk bestuurder nadat
zij daartoe een bod had gedaan. Dit bod w erd op verzoek van de curator nog
door de middellijk bestuurder onderbouw d met stukken van een autogarage.
Na ontvangst van die onderbouw ing heeft de curator dit bod voorgelegd aan
de rechter-commissaris die daarmee eveneens akkoord w as. De auto is
daarmee verkocht voor € 2.300,00. Het betreft een marge-auto, w aardoor BTW
niet aan de orde is.
Beide punten kunnen als afgehandeld w orden beschouw d.

21-09-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: maximaal tot de hoogte van de vordering van de fiscus kan sprake
zijn van bodemvoorrecht.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

04-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: bespreking en correspondentie met middellijk bestuurder;
correspondentie autodealer; intern overleg.

04-06-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder;
correspondentie opkopers; intern overleg; correspondentie rechtercommissaris inz. verzoek toestemming verkoop auto en inventaris.

21-09-2020
2

Verslag 3: afgehandeld.

21-12-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: de aangetroffen voorraad bestaat uit restanten van boeken die in
het verleden zijn uitgegeven door failliet. Deze dateren al van voor 2010.
Daarnaast zijn nog een aantal exemplaren van recente edities van
Beeldenmagazine voorhanden. De w aarde van de voorraad is w aarschijnlijk te
verw aarlozen, maar de curator zal hierover nog een nader standpunt innemen.

04-06-2020
1

Verslag 2: in onderzoek.

21-09-2020
2

Verslag 3: de w aarde van de voorraad kan w orden vastgesteld op nihil. Dit
punt kan daarmee als afgehandeld w orden beschouw d.

21-12-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: bespreking en correspondentie met middellijk bestuurder.

04-06-2020
1

Verslag 2: -.

21-12-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

IE-rechten

€ 3.932,50

totaal

€ 3.932,50

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1: er bestaat mogelijk interesse om het blad Beeldenmagazine over te
nemen door een derde. De curator is in overleg met deze partij om te bekijken
of tot een verkoop kan w orden gekomen.

04-06-2020
1

Verslag 2: de curator is de afgelopen verslagperiode doende gew eest met een
verkoop te realiseren van het Beeldenmagazine. Er is een bod ontvangen,
maar daar w ordt momenteel nog over onderhandeld. Zodra overeenstemming
is bereikt over de koopsom zal dit w orden voorgelegd aan de rechtercommissaris.

21-09-2020
2

Verslag 3: inmiddels is overeenstemming bereikt over de verkoop van de
activa, w aaronder de titels "Beeldenmagazine" en "Beelden" en de daarbij
horende uitgeefrechten e.d. De rechter-commissaris heeft zijn goedkeuring
gegeven voor deze verkoop. De koopsom bedraagt € 3.932,50 inclusief BTW
en is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

21-12-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: bespreking en correspondentie met bestuurder; telefonisch contact
en correspondentie geïnteresseerde.

04-06-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met potentiële
koper; correspondentie middellijk bestuurder; intern overleg; bestudering
ontvangen bod; opstellen concept koopovereenkomst.

21-09-2020
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder;
correspondentie koper; bestudering titel "Beelden"; aanpassen concept
koopovereenkomst; correspondentie rechter-commissaris; opstellen factuur;
controle ontvangst betaling.

21-12-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 53.785,56

€ 13.220,22

€ 0,00

totaal

€ 53.785,56

€ 13.220,22

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Verslag 1: er is sprake van een debiteurenportefeuille van € 53.785,56. De
grootste debiteur ad € 35.171,00 is echter een zusteronderneming van failliet
die failliet w erd verklaard en w elk faillissement inmiddels ook als is opgeheven
bij gebrek aan baten. Vooralsnog is de curator niets gebleken over een
pandrecht op de debiteuren. Ook de aangeschreven banken hebben
vooralsnog geen pandrecht geclaimd. Daarom zal de curator overgaan tot
incasso van de debiteuren.

04-06-2020
1

Verslag 2: de debiteurenincasso loopt nog. Tot op heden is een bedrag
geïncasseerd van totaal € 10.165,09. Een bedrag van € 38.137,00 blijkt
oninbaar. Dit betreft tw ee debiteuren, w aarvan de grootste (€ 35.717,00) een
vordering is op een zusteronderneming die failliet w erd verklaard. De curator
zal doorgaan met de incasso van de resterende debiteuren.

21-09-2020
2

Verslag 3: inmiddels is de debiteurenincasso afgerond. In totaal is een
bedrag van € 41.111,84 als oninbaar vastgesteld. Dit betreft drie debiteuren.
De boedel heeft in totaal een bedrag geïncasseerd van € 13.220,22. Omdat
er geen sprake is van verpanding, komt deze gehele opbrengst toe aan de
boedel.

21-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder; intern overleg.

04-06-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder;
telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren; bestudering
reacties debiteuren; bestudering administratie inz. opzoeken kopiefacturen;
controle ontvangst betalingen; bijw erken debiteurenlijst; intern overleg.

21-09-2020
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie middellijk bestuurder;
telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren; bijw erken
debiteurenlijst; controle ontvangst betalingen.

21-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: failliet had bankrekeningen geopend bij diverse banken. De curator
heeft de betreffende banken inmiddels aangeschreven met het verzoek de
eventuele vordering in te dienen en een opgave te doen van de banksaldi per
datum faillissement.
Rabobank:
Er is sprake van tw ee rekeningen en in totaal is er sprake van een debetsaldo
van € 0,97.
ING Bank:
Er is nog geen bericht ontvangen van de bank over de banksaldi per datum

04-06-2020
1

faillissement.
ABN AMRO Bank:
Er is sprake van drie rekeningen en in totaal is er sprake van een debetsaldo
van € 105,84.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: vooralsnog is er geen crediteur die een beroep op
eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.

04-06-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

21-09-2020
2

Verslag 3: er is tot nu toe geen claim op eigendomsvoorbehoud ontvangen.
Dit punt kan tot nader orde als afgehandeld w orden beschouw d.

21-12-2020
3

5.6 Retentierechten
Verslag 1: er is één crediteuren die retentierecht claimt. De curator heeft
nadere stukken opgevraagd.

04-06-2020
1

Verslag 2: de curator is nog in overleg met de crediteur met betrekking tot het
retentierecht.

21-09-2020
2

Verslag 3: de curator heeft de crediteur gew ezen op haar verplichtingen die
in dezen gelden en crediteur heeft een en ander erkend. Dit punt kan
daarmee als afgehandeld w orden beschouw d.

21-12-2020
3

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: vooralsnog is er geen crediteur gew eest die een beroep doet op
recht van reclame.

04-06-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

21-09-2020
2

Verslag 3: er is tot nu toe geen beroep op reclamerechten ontvangen. Dit
punt kan tot nader orde als afgehandeld w orden beschouw d.

21-12-2020
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: bespreking en correspondentie met middellijk bestuurder;
correspondentie diverse banken; correspondentie crediteur; intern overleg.

04-06-2020
1

Verslag 2: correspondentie ABN AMRO Bank; correspondentie crediteur; intern
overleg.

21-09-2020
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie ABN AMRO Bank;
correspondentie ING Bank.

21-12-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

04-06-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder.

04-06-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

21-09-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder.

04-06-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

21-09-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: een deel van de boekhouding w erd reeds ontvangen van de
middellijk bestuurder. De curator zal nog nader onderzoeken of alle stukken
compleet zijn en w aar nodig aanvullende stukken opvragen.

04-06-2020
1

Verslag 2: alle stukken zijn compleet voor het boekenonderzoek.

21-09-2020
2

Verslag 3: afgehandeld.

21-12-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: de jaarrekening 2018 w erd te laat gedeponeerd. De jaren daaraan
voorafgaand w erden w el tijdig gedeponeerd.

04-06-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

21-09-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: de aandelen w erden volgestort in geld.

04-06-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

21-09-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: in onderzoek.
Nee

04-06-2020
1

21-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: de curator heeft het boekenonderzoek inmiddels afgerond. Er is
hem niets gebleken van tekenen van onbehoorlijk bestuur. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

04-06-2020
1

Toelichting
Verslag 1: in onderzoek.
Nee
Toelichting
Verslag 2: de curator heeft het boekenonderzoek inmiddels afgerond. Er is
hem niets gebleken van tekenen van paulianeus handelen. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-09-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: de curator is begonnen met het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid.

04-06-2020
1

Verslag 2: het boekenonderzoek is afgerond en er zijn bij de curator geen
bijzonderheden naar voren gekomen. De curator heeft naar aanleiding van het
onderzoek enkele vragen gesteld en die vragen zijn - onderbouw d met
stukken - voldoende beantw oord. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.

21-09-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: bespreking en correspondentie met middellijk bestuurder;
bestudering stukken; verrichten boekenonderzoek; correspondentie
boekhouder.

04-06-2020
1

Verslag 2: bestudering bankafschriften; grootboekkaarten; jaarstukken;
kolommenbalans en overige administratie; correspondentie middellijk
bestuurder; intern overleg; correspondentie boekhouder.

21-09-2020
2

Verslag 3: -.

21-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 1: vooralsnog is er geen boedelvordering ingediend. Er w ordt ook
geen boedelvordering verw acht, anders dan het curatororensalaris.
€ 19,39

04-06-2020
1

21-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: er w erd een boedelvordering ingediend door ENGIE Energie
Nederland BV uit hoofde van energielevering na datum faillissement.
€ 19,39
Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.988,00

04-06-2020
1

Toelichting
Verslag 1: dit is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende vorderingen
van de fiscus.
€ 25.066,00

21-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende vorderingen
van de fiscus inclusief de aanslag OB ex art. 29 lid 7.
€ 25.066,00

21-12-2020
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1: vooralsnog is er geen andere preferente vordering ingediend.

04-06-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

04-06-2020
1

Toelichting
Verslag 1: conform opgave failliet zou er sprake zijn van 27 concurrente
crediteuren.
19

21-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaal aantal crediteuren dat tot nu toe haar vordering
heeft ingediend.
19
Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

21-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 193.665,30

04-06-2020
1

Toelichting
Verslag 1: conform opgave failliet zou dit het totaalbedrag zijn van alle
concurrente crediteuren.
€ 61.902,77

21-09-2020
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende concurrente
vorderingen.
€ 61.902,77

21-12-2020
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

04-06-2020
1

Verslag 2: nog onbekend.

21-09-2020
2

Verslag 3: nog onbekend.

21-12-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: bespreking en correspondentie met middellijk bestuurder;
telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren; correspondentie
belastingdienst; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst.

04-06-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie belastingdienst;
correspondentie overige crediteuren; controle ingediende vorderingen;
aanpassen crediteurenlijst.

21-09-2020
2

Verslag 3: correspondentie crediteur; bestudering dossier; aanpassen
crediteurenlijst.

21-12-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1: n.v.t.

04-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking met middellijk bestuurder.

04-06-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

21-09-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: verdere inventarisatie faillissement; w erkzaamheden m.b.t.
aangetroffen activa; debiteurenincasso; afronden claim retentierecht; verdere
inventarisatie crediteuren; w erkzaamheden m.b.t. boekenonderzoek
w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

04-06-2020
1

Verslag 2: verdere afhandeling verzekeringen; afronden verkoop
Beeldenmagazine; afronden debiteurenincasso; afronden claim retentierecht.

21-09-2020
2

Verslag 3: afronden verkoop IE-rechten; opstarten afw ikkeling faillissement.

21-12-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

04-06-2020
1

Verslag 2: nog onbekend.

21-09-2020
2

Verslag 3: de curator streeft ernaar het eindverslag in te dienen voor het
einde van de volgende verslagperiode.

21-12-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
21-6-2021

21-12-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: correspondentie derden.

04-06-2020
1

Verslag 2: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; verw erken diverse correspondentie en agenderingen.

21-09-2020
2

Verslag 3: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging.

21-12-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

