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

R-C
Curator

3
15-11-2022
F.03/22/41
NL:TZ:0000230873:F001
20-04-2022

mr. B.R.M. de Bruijn
mr P.M.C. Brouns

Algemene gegevens
Naam onderneming
Colorw ay NL BV

19-05-2022
1

Gegevens onderneming
Groot Bollerw eg 10A
5928 NS Venlo

19-05-2022
1

KvK 81813457

Activiteiten onderneming
Het bedrukken van stoffen ten behoeve van de fabricage van
decoratieproducten en kleding. (Bron KvK).

19-05-2022
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Financiële gegevens zijn niet beschikbaar. De vennootschap is opgericht op 4
februari 2021 en gefailleerd op 20 april 2022. Het boekjaar van de
vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. De termijnen voor het opmaken,
vaststellen en deponeren van de jaarrekening over dit eerste boekjaar w aren
op het moment van faillissement nog niet verstreken. Het bestuur heeft geen
jaarrekening opgemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-05-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
19-05-2022
1

12
Toelichting
Op datum faillissement had gefailleerde 12 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-05-2022
1

€ 13.435,11

17-08-2022
2

Verslagperiode
van

19-05-2022
1

20-4-2022
t/m
18-5-2022
van

17-08-2022
2

19-5-2022
t/m
16-8-2022
van

15-11-2022
3

17-8-2022
t/m
14-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

57 uur 48 min

2

78 uur 6 min

3

12 uur 42 min

totaal

148 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is Colorw ay Graphics UK Limited, 47
Brearley Street, B19 3NS Hockley, Birmingham, Verenigd Koninkrijk,
ingeschreven in Companies Registration Office (England and W ales), Cardiff,
Verenigd Koninkrijk onder nummer 08707083.

19-05-2022
1

Bestuurders van Colorw ay Graphics UK Limited zijn mevrouw Ning Liu en de
heer Yuk W ing Chan.

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

19-05-2022
1

1.3 Verzekeringen
Bij de firma Ned Inter BV heeft failliet 2 verzekeringen lopen te w eten een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een w erkmaterieelverzekering t.b.v.
een heftruck Toyot. Premie-incasso loopt via de firma Berkelstaete. De premies
zijn voldaan voor het gehele jaar 2022 respectievelijk medio 2022. Ter
verzekering van de aanw ezige goederen in op het door gefailleerde gehuurde
perceel zijn deze verzekeringen nog niet opgezegd.

19-05-2022
1

De verzekering voor de heftruck liep per 1 juli 2022 af en is niet meer verlengd,
nu de heftruck is verkocht. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is
beëindigd, omdat de op het perceel aanw ezige goederen zijn verkocht. De
curator heeft inmiddels een beperkte premierestitutie ontvangen op de
boedelrekening ter hoogte van EUR 1.203,95.

17-08-2022
2

1.4 Huur
Failliet huurde een bedrijfspand staande en gelegen te gevestigd te 5928 NS
Venlo, aan de Groot Bollerw eg 10A. Voor het opzeggen van de
huurovereenkomst ontving de curator de dato 22 april 2022 toestemming van
de rechter-commissaris. De huurovereenkomst is de dato 26 april 2022
opgezegd.

19-05-2022
1

Het pand is per 26 juli 2022 aan de verhuurder opgeleverd.

17-08-2022
2

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend voor de huurtermijnen
tijdens faillissement, alsmede voor gemaakte kosten voor het opruimen van
zaken die ten tijde van de oplevering zijn achtergebleven.

15-11-2022
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De (indirect) bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat de oorzaken van
het faillissement zijn gelegen in het verliezen van een of meer belangrijke
klanten met omzetverlies tot gevolg, alsmede de stijgende kosten voor energie
en logistiek.

19-05-2022
1

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

19-05-2022
1

12
Toelichting
Het merendeel van het personeel is van Poolse afkomst en de Nederlandse
taal niet machtig. Zij zijn w oonachtig in Nederland.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

19-05-2022
1

13
Toelichting
De arbeidsovereenkomst van de lokale manager eindigde eind maart 2022 op
grond van een vaststellingsovereenkomst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-4-2022

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel ingelicht over het faillissement en de gevolgen
daarvan. Vervolgens heeft afstemming met het UW V en de
buitendienstmedew erker plaatsgevonden. De curator heeft in dat kader de
arbeidsovereenkomsten, loonstroken en verlofregistratie bij de bestuurder
opgevraagd en ontvangen. Voorts heeft de curator contact gehad met de
w erknemer w iens arbeidsovereenkomst voorafgaand aan het faillissement
door middel van een vaststellingsovereenkomst is geëindigd. Deze w erknemer
heeft de overeengekomen beëindigingsvergoeding niet ontvangen.

19-05-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

19-05-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

19-05-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Aangetroffen zijn diverse machines, materialen en gereedschappen voor het
drukproces van gefailleerde, alsmede kantoorinventaris, een heftruck,
stellingkasten en enkele computers. Een deel van de aangetroffen machines
zijn geleased en in dat kader ter beschikking gesteld door de
moedermaatschappij en derden. De curator onderzoekt de verschillende
eigendomsrechten en dient het eigendom van gefailleerde nader te
onderscheiden.

19-05-2022
1

In deze verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat het merendeel van de
aangetroffen machines en gereedschappen die gebruikt w erden voor het
productieproces in (reële) eigendom toebehoorden aan de
moedermaatschappij respectievelijk een derde, w aarbij deze middelen op
basis van een leaseovereenkomst aan failliet ter beschikking w erden gesteld.
De eigenaren hebben hun eigendommen in overleg met de curator opgehaald.

17-08-2022
2

De moedermaatschappij heeft naast de voorraden een tw eetal verouderde
machines overgenomen voor een totaalbedrag van EUR 100,-. De resterende
activa van failliet, bestaande uit onder meer verouderde kantoorinventaris,
enkele naaimachines en pallets zijn ten slotte verkocht aan een opkoper voor
een totaalbedrag van EUR 2.000,- onder de voorw aarde dat deze opkoper het
gehuurde zoveel mogelijk schoon zou opleveren.
De moedermaatschappij/koper ondervindt problemen bij het exporteren van
de gekochte zaken en heeft de curator daarover aangeschreven. De curator
heeft daarop w aar mogelijk geholpen, hoew el de verantw oordelijkheid voor
export berust bij de moedermaatschappij/koper. Thans w ordt
gecorrespondeerd over de verdere afw ikkeling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

15-11-2022
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft (nog) geen vordering ingediend.

19-05-2022
1

De Belastingdienst heeft inmiddels vorderingen betreffende loonheffing en
omzetbelasting ingediend. Er is sprake van een bodemvoorrecht van de
Belastingdienst met betrekking tot de aangetroffen inventaris en
gereedschappen.

17-08-2022
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren aangetroffen bedrijfsmiddelen en vaststellen eigendom
gefailleerde.

19-05-2022
1

Het inventariseren van de aanw ezige zaken en het vaststellen van de
eigendom daarvan, het bepalen van de w aarde, alsmede het laten ophalen
van eigendommen van derden en de verkochte bedrijfsmiddelen. Daartoe zijn
voorts onderhandelingen gevoerd over de verkoop en afspraken gemaakt over
de w ijze van ophalen.

17-08-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand van gefailleerde zijn voorraden aangetroffen in de vorm
van te bedrukken producten, zoals blanco dekbedovertrekken, kussenhoezen,
mokken, onderzetters, etc. Daarnaast is een voorraad aan kartonnen dozen
aangetroffen.

19-05-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren aangetroffen voorraden en afstemming dienaangaande met de
moedermaatschappij. De moedermaatschappij leverde het merendeel van de
aangetroffen voorraden.

19-05-2022
1

De aangetroffen voorraden zijn overgenomen door de moedermaatschappij
voor een bedrag van EUR 7.500,-. Zie verder hiervoor onder 3.5.

17-08-2022
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

19-05-2022
1

De curator heeft vastgesteld dat debiteuren van failliet op de Engelse
bankrekening, toebehorend aan de bestuurder/aandeelhouder, hebben
betaald. De curator meent dat deze gelden ten onrechte zijn verrekend tussen
failliet en de bestuurder/aandeelhouders. Op basis van de tot dusver
beschikbare administratie heeft de curator reeds terugbetaling gevorderd van
enkele betalingen naar de Engelse bankrekening.

17-08-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

19-05-2022
1

Onderzoek bankafschriften en aanschrijven bestuurder/aandeelhouder.

17-08-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

5onbetaalde facturen

€ 18.973,59

totaal

€ 18.973,59

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave failliet is er sprake van 5 onbetaald gebleven facturen bij in
totaal 3 – allen in het buitenland gevestigde – debiteuren. Deze debiteuren
zijn 2 mei 2022 aangeschreven met het verzoek de facturen in kw estie alsnog
te betalen. Dit incassotraject loopt nog.

19-05-2022
1

Van één debiteur is vastgesteld dat deze reeds had betaald. Een tw eede
debiteur heeft voor datum faillissement teveel betaald aan failliet en stelt
thans een vordering te hebben op de failliet. Van de derde en laatste debiteur,
gevestigd in de Verenigde Staten, is tot op heden geen reactie ontvangen.
Nadere contactgegevens zijn opgevraagd bij het bestuur, maar deze zijn nog
niet ontvangen.

17-08-2022
2

De in de Verenigde Staten gevestigde debiteur kan niet w orden bereikt. De
vordering w ordt inbaar geacht. De curator onderzoekt nog of deze debiteur
aan de moedermaatschappij van CW NL heeft betaald.

15-11-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inzage administratie, debiteuren aanschrijven

19-05-2022
1

Contact met de debiteuren en de bestuurder.

17-08-2022
2

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

Toelichting vordering van bank(en)

19-05-2022
1

Failliet houdt bij de Rabobank een rekening aan. Op datum faillissement
bedroeg het saldo op deze rekening EUR 0,-. Failliet heeft geen bancaire
financiering. Vrijw el al het betalingsverkeer van failliet is verlopen via de
bankrekening van haar Engelse moedermaatschappij.

Toelichting vordering van bank(en)

17-08-2022
2

Op genoemde Rabobank-rekening is na datum faillissement een bedrag van
totaal EUR 2.211,16 binnengekomen. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar
de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Ja, failliet heeft leasecontracten gesloten met haar moedermaatschappij voor
verschillende machines. Ook met een derde partij is een leasecontract
aangegaan voor machines. De derde heeft voorafgaand aan het faillissement
de betreffende machines opgehaald. De moedermaatschappij heeft slechts een
deel van de door haar geleasede machines voorafgaand aan het faillissement
opgehaald.

19-05-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

19-05-2022
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

19-05-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
een eigendomsvoorbehoud.

19-05-2022
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
het retentierecht.

19-05-2022
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep doen op
het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

19-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

19-05-2022
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met Rabobank over saldo bankrekening en afschriften.

19-05-2022
1

Correspondentie Rabobank, inzage afschriften.

17-08-2022
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t. De bedrijfsactiviteiten w aren ten tijde van de uitspraak van het
faillissement reeds gestaakt.

19-05-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

19-05-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

19-05-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

19-05-2022
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

6.6 Opbrengst

19-05-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

19-05-2022
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

19-05-2022
1

N.v.t

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

19-05-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhoudplicht in onderzoek. Via de gemachtigde van het
bestuur, tevens de tw eede boekhouder van failliet, ontving de curator
personeelsadministratie, het grootboek 2021 (concept), debiteuren- en
crediteurenlijsten. Via de bestuurder ontving de curator ook de
loonadministratie.

19-05-2022
1

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator desgevraagd nog verdere delen
van de administratie via de Engelse bestuurder van failliet ontvangen.

17-08-2022
2

De curator heeft (delen) van de administratie ontvangen, alsmede
bankafschriften van de bankrekening van de Engelse moedermaatschappij
w aarover het betalingsverkeer van gefailleerde liep. De communicatie met
bestuurder/aandeelhouder verloopt inmiddels moeizaam. De curator heeft de
naleving van de boekhoudplicht in onderzoek.

15-11-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Er heeft geen deponering plaatsgevonden, omdat de deponeringsplicht nog
niet aan de orde w as voor failliet. Failliet bestond slechts één jaar.

19-05-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

19-05-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft de stortingsverplichting in onderzoek. Blijkens de
oprichtingsakte is de enig aandeelhouder het te storten kapitaal schuldig
gebleven en dient de vennootschap het kapitaal op te vragen. Voor zover de
curator thans kan vaststellen heeft de enig aandeelhouder nog niet aan de
stortingsverplichting voldaan.

19-05-2022
1

De curator heeft de enig aandeelhouder aangeschreven met het verzoek om
alsnog aan de stortingsverplichting te voldoen. De nominale w aarde van de
aandelen bedraagt EUR 1.200,-.

17-08-2022
2

De aandeelhouder heeft erkend nog aan de stortingsplicht te moeten
voldoen.

15-11-2022
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-05-2022
1

De curator heeft het gevoerde bestuur over failliet in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

19-05-2022
1

Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat vlak voor de aangifte tot faillietverklaring en
daarna enkele betalingen zijn gedaan op de bankrekening van failliet. Deze
middelen zijn overgemaakt naar de Engelse bankrekening van de
bestuurder/aandeelhouder, die daarover reeds kort heeft verklaard dat sprake
is van betaling van facturen aan de moedermaatschappij. De curator heeft
daarover nadere informatie opgevraagd.

Toelichting

17-08-2022
2

Ten aanzien van de reeds vermelde transacties heeft de curator de
bestuurder/aandeelhouder aangeschreven en de transacties vernietigd met
een beroep op artikel 47 Fw . De bestuurder/aandeelhouder is tot
terugbetaling gesommeerd. Ten tijde van dit verslag is de curator in afw achting
van een antw oord op zijn schrijven.

Toelichting

15-11-2022
3

De curator heeft verder gecorrespondeerd met de
bestuurder/aandeelhouder. De bestuurder is het deels eens en deels oneens
met de curator. In dat kader is een voorstel gedaan voor een minnelijke
regeling. In de komende verslagperiode zal de curator daarop reageren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

19-05-2022
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek stortingsverplichting, onderzoek bankrekening en betalingen,
aanschrijven en overleggen met bestuurder.

19-05-2022
1

Bestuderen aangeleverde administratie, correspondentie
bestuurder/aandeelhouder.

15-11-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

19-05-2022
1

Salaris curator PM

Toelichting

17-08-2022
2

Salaris curator PM
Huur EUR 18.445,12

Toelichting

15-11-2022
3

Salaris curator PM
Huur EUR 18.445,12
UW V EUR 50.698,93
Verhuurder opleverpunten EUR 20.170,23

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46.055,00

17-08-2022
2

€ 83.203,00

15-11-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 75.450,12

8.4 Andere pref. crediteuren

15-11-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-05-2022
1

Vergoeding beëindiging arbeidsovereenkomst.

€ 13.750,00

17-08-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

19-05-2022
1

13

17-08-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.552,69

19-05-2022
1

€ 68.193,80

17-08-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

19-05-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, vorderingen verw erken.

19-05-2022
1

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

19-05-2022
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

19-05-2022
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

19-05-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

19-05-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode beoordeelt de curator w elke van de
aangetroffen goederen aan failliet toebehoren en w ordt gepoogd deze activa
te gelde te maken. Daarnaast zal de curator onderzoek doen naar de
stortingsverplichting en overboekingen door failliet aan de
moedermaatschappij. Verder zal de curator zich verdiepen in de oorzaken van
het faillissement.

19-05-2022
1

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het oorzaken- en
rechtmatighedenonderzoek, alsmede opvolging geven aan zijn aanschrijving
van de bestuurder/aandeelhouder inzake het beroep op art. 47 FW , de
stortingsplicht en het schenden van art. 54 Fw .

17-08-2022
2

In de komende verslagperiode zet de curator zijn correspondentie met de
bestuurder/aandeelhouder voort met als inzet betaling van o.m. het
stortingskapitaal en restitutie van paulianeuse transacties. Daarnaast zal de
curator zich verder buigen over de naleving van art. 2:10 BW en de oorzaken
van het faillissement nader onderzoeken.

15-11-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-05-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.
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.

Bijlagen
Bijlagen

19-05-2022
1

