Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.05/17/368

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000014791:F001

Datum uitspraak:

31-07-2017

Curator:

Mr. C.G. Klomp

R-C:

mr. E Boerwinkel

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der Meer Verspreidingen B.V.
Activiteiten onderneming
Samenstellen van folderpakketten en verspreiding daarvan alsmede de verspreiding van huisaan-huis-kranten.
Omzetgegevens
Netto-omzet 2016: € 3.317.951,00
Netto-omzet 2015: € 1.994.269,00
Personeel gemiddeld aantal
63
Saldo einde verslagperiode
€ 67.500,00
€ 64.446,00
Verslagperiode
27 juli 2017 - 31 juli 2017 (surseance van betaling)
31 juli 2017 - 24 augustus 2017 (faillissement)
25 augustus 2017 - 10 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
139:06 uren
108 uur en 30 minuten.
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Bestede uren totaal
139:06 uren
247 uur en 36 minuten.
Toelichting
Dit aanvangsverslag heeft tevens betrekking op de periode van de voorlopige surseance van
betaling (uitgesproken op 27 juli 2017 en ingetrokken op 31 juli 2017).

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder alsmede 100% aandeelhouder is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C. voor dag Beleggingen B.V., waarvan
mevrouw C. voor den Dag alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder is.

1.2

Winst en verlies
2016: -€ 104.839 (verlies)
2015: -€ 261.082 (verlies)
2014: -€ 36.647 (verlies)

1.3

Balanstotaal
2016: € 1.148.913,00
2015: € 763.369,00
2014: € 820.974,00

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende gerechtelijke procedures bekend.

1.5

Verzekeringen
Gefailleerde is samen met de aan haar gelieerde vennootschappen verzekeringsnemer ter
zake de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze verzekeringen zijn door de overige
vennootschappen voortgezet.

1.6

Huur
Gefailleerde huurt bedrijfsruimte te Gorinchem van een zustervennootschap. Met de
verhuurder is overeengekomen dat de huurovereenkomst zal eindigen op 1 november a.s.,
dat door de verhuurder geen boedelvorderingen worden ingediend en dat de curator het
gehuurde niet bezemschoon hoeft op te leveren.
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Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op 31 juli a.s. nadat de eerder verleende surseance van
betaling is ingetrokken. De aanleiding voor het verzoek tot het verlenen van de voorlopige
surseance van betaling vloeit volgens opgave van de (middellijk) bestuurder voort uit een
jarenlang proces van verslechterende marges op de ondernemingsactiviteiten en toenemende
concurrentie. De curator doet de komende verslagperiode(n) nog nader eigen onderzoek naar
de oorzaken van het faillissement en de stellingen van de bestuurder.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
63

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
63

2.3

Datum ontslagaanzegging
3 augustus 2017, na daartoe op 1 augustus 2017 verkregen toestemming van de rechtercommissaris.

2.4

Werkzaamheden
De komende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden in het kader van de
afwikkeling van de arbeidsovereenkomsten en correspondentie met UWV plaatsvinden.
Daarnaast wordt de curator in dit faillissement veelvuldig geconfronteerd met schuldeisers van
werknemers (c.q. beslagleggingen) en vindt in dat kader veel correspondentie plaats.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Gefailleerde is geen gerechtigde tot onroerende zaken.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Onroerende zaken: Werkzaamheden
Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Gefailleerde is eigenaresse van een beperkte hoeveelheid reguliere kantoor- en
magazijninventaris en er is sprake van een insteekmachine voor folders. Ook is gefailleerde
eigenaresse van een wagenpark bestaande uit enkele bedrijfswagens.
Ter zake de bedrijfswagens en de insteekmachines zijn de afgelopen verslagperiode
diverse verkoopinspanningen verricht.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 11.764,50 (kantoorinventaris)
€ 10.739,66 (deel wagenpark en inventaris)

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van aanzienlijke fiscale vorderingen. De bedrijfsmiddelen (met uitzondering van
het wagenpark) zijn aan te merken als bodemzaken ex art. 21 jo 22 lid 3 IW '90.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De komende verslagperiode zal de curator verkoopinspanningen verrichten ten aanzien van de
insteekmachine en de bedrijfswagens.
Ter zake insteekmachines zijn de afgelopen verslagperiode diverse vruchteloze
verkoopinspanningen verricht. In overleg met de pandhouder en de belastingdienst
vindt thans een openbare veiling plaats.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is sprake van vooraad/emballage bestaande uit (euro)pallets. Van andere voorraad is geen
sprake. Er is geen sprake van onderhanden werk. Wel van lopende opdrachten die nog
moesten worden verricht en nog niet waren (vooruit) betaald.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Voorraad/emballage: Nog niet bekend.
Projecten: zie andere activa
Voorraad/emballage: € 130,00

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
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Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De komende verslagperiode zal de curator verkoopinspanningen verrichten ten aanzien van de
voorraad/emballage.
Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Gefailleerde bezit een (naar eigen zeggen) waardevol bestand van bezorgers van folders en
huis-aan-huis kranten en is onderaannemer van een grote Nederlandse folderverspreider.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
In het kader van een activa-transactie (zie ook hoofdstuk doorstart") zijn onder meer het
bestand van bezorgers en het recht om de overeenkomst(en) met de folderverspreider over te
nemen verkocht voor € 38.235,50

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Ter zake andere activa zijn vooralsnog geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de overgelegde debiteurenlijst per 27 juli 2017: € 681.625,36

4.2

Opbrengst
'HYRUGHULQJHQRSppQGHELWHXU]LMQLQKHWNDGHUYDQHHQDFWLYDWUDQVDFWLHYHUNRFKWYRRU¼
175.000,00. Ter zake de overige vorderingen is de inning thans gaande.
In de tweede verslagperiode is € 29.419,31 ontvangen. Een groot deel van deze
opbrengst komt echter toe aan de pandhouder.

4.3

Boedelbijdrage
€ 17.500,00 ter zake de verkochte vorderingen.

4.4

Werkzaamheden
De komende verslagperiode(n) wordt de inning van de vorderingen op de overige debiteuren
voortgezet.
De inning van de vorderingen wordt voortgezet. Met de pandhouder dient nog een
afrekening plaats te vinden.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

11-01-2018

ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering uit hoofde van een verstrekt (groeps)krediet van €
2.221.387,09.
5.2

Leasecontracten
Er is sprake van financial lease (huurkoop) ter zake een insteekmachine voor folders. De
financier is ABN Amro Lease.

5.3

Beschrijving zekerheden
ABN Amro Bank N.V. stelt pandrechten te hebben verkregen op de inventaris en vorderingen
van gefailleerde alsmede een eerste recht van hypotheek op het bedrijfspand te Gorinchem.
Door de (middellijk) bestuurder van gefailleerde is een borgtocht afgegeven.
Tussen ABN Amro Bank en ABN Amro Lease is met gefailleerde een wederzijdse
surplusgarantie overeengekomen.

5.4

Separatistenpositie
ABN Amro Bank is separatist vanwege haar pand- en hypotheekrechten.

5.5

Boedelbijdragen
€ 17.500,00 (debiteur)

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze beroepen zijn
thans in onderzoek.

5.7

Retentierechten
Er zijn geen beroepen op het recht van retentie bekend noch oefent gefailleerde
retentierechten uit.

5.8

Reclamerechten
Er zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend noch oefent gefailleerde
reclamerechten uit.

5.9

Werkzaamheden
De komende verslagperiode zal nader overleg met de bank plaatsvinden over uitwinning van
de zekerheden, zal onderzoek naar de rechtsgeldigheid van die zekerheden plaatsvinden en
zullen beroepen op eigendomsvoorbehoud worden afgewikkeld.
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6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

11-01-2018

Er is niet voortgezet.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Er zijn geen werkzaamheden (meer) te verrichten.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Door middel van een activa-transactie zijn de kantoorinventaris en goodwill verkocht (zie ook
hoofdstuk 'activa'). Daarmee is in feite de onderneming overgedragen.

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst
€ 225.000,00 (zie ook 'activa' en 'debiteuren')

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
€ 17.500,00 (zie ook 'debiteuren')

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De komende verslagperiode zal waar nodig uitvoering worden gegeven aan de nog uit de
activa-overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Er is een administratie overgelegd. Deze dient nog nader te worden bestudeerd.

7.2

Depot jaarrekeningen
2016: 13-7-2017 (tijdig)
2015: 31-1-2017 (tijdig)
2014: 21-9-2015 (tijdig)

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Gefailleerde is als een kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW te kwalificeren en
behoeft derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.
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Stortingsverpl. Aandelen
Gefailleerde is opgericht in 2005. Voor zover niet zou zijn voldaan aan de
stortingsverplichtingen zijn de vorderingen tot volstorting van de aandelen op
faillissementsdatum verjaard (zie HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
De komende verslagperiode(n) zal nader onderzoek plaatsvinden naar de hiervoor genoemde
aspecten van rechtmatigheid (boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen).

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator: p.m.
UWV: € 103.176,70

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend met betrekking tot loonheffingen.
Hiermee is tot nu toe een bedrag gemoeid van € 144.031,00.
Naar verwachting zal er nog een vordering ex art. 29 lid 2 OB worden ingediend.
€ 203.969,00

8.3

Pref. vord. van het UWV
UWV heeft haar vordering nog niet bij curator kenbaar gemaakt.
€ 113.214,20

8.4

Andere pref. crediteuren
Vooralsnog geen
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Aantal concurrente crediteuren
Inmiddels zijn alle aan curator bekend gemaakte crediteuren aangeschreven over het
faillissement. In totaal zijn 47 crediteuren aangeschreven.
Er hebben zich tot op heden 22 crediteuren bij curator gemeld met een concurrente vordering.
35 (ingediend)

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.567.522,04 (inclusief ABN Amro Bank)
€ 2.602.028,60

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

8.8

Werkzaamheden
De gebruikelijke correspondentie met crediteuren zal worden gevoerd. Indien nodig zullen
crediteuren op de hoogte worden gebracht van het faillissement en voorts zullen de
crediteuren die een vordering hebben ingediend daarvan een bevestiging ontvangen.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Er zijn geen lopende procedures bekend.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op de verkoop van het resterende
actief en de inning van de vorderingen op debiteuren. Voorts zal het onderzoek naar aspecten
van rechtmatigheid worden aangevangen.
De komende verslagperiode wordt naar verwachting de verkoop van het actief afgerond
en wordt de incasso van de vorderingen op de debiteuren en het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
Zie 'plan van aanpak'.
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