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Algemene gegevens
Naam onderneming
SOF B.V., SOF Group BV en EUPC BV

10-07-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOF B.V., de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOF GROUP BV, de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUPC BV.
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Faillissementsnummers: C/05/18/217 F; C/05/18/218 F; C/05/18/216 F.
Met toestemming van de Rechter-commissaris w orden bovenvermelde
faillissementen geconsolideerd afgew ikkeld. Vandaar dat in dezen één
faillissementsverslag w ordt gemaakt.
Met toestemming van de Rechter-commissaris w orden bovenvermelde
faillissementen geconsolideerd afgew ikkeld. Vandaar dat in dezen één
faillissementsverslag w ordt gemaakt.

06-11-2018
2

Met toestemming van de Rechter-commissaris w orden bovenvermelde
faillissementen geconsolideerd afgew ikkeld. Vandaar dat in dezen één
faillissementsverslag w ordt gemaakt.

14-02-2019
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Met toestemming van de Rechter-commissaris w orden bovenvermelde
faillissementen geconsolideerd afgew ikkeld. Vandaar dat in dezen één
faillissementsverslag w ordt gemaakt.

16-05-2019
4

Activiteiten onderneming

Activiteiten onderneming
Interieurbouw , interieurarchitecten, het ontw ikkelen, produceren en
vermarkten van interieurartikelen. Kort gezegd: een stoel- en meubelfabrikant
en leverancier.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
OMZETGEGEVENS:
SOF BV (BSM Factory B.V.)
2016: netto omzet € 2.318.930,=
Kostprijs van de omzet € 1.016.642,=
Bruto omzet € 1.302.288,=
2017: netto omzet € 3.329.599,=
Kostprijs is € 1.447.688,=
Bruto omzet € 1.881.911,=
SOF Group BV (BSM Group BV)
2016: netto omzet € 2.319.728,=
Kostprijs van de omzet € 1.017.802,=
Bruto omzet € 1.301.926,=
2017: netto omzet € 3.332.848,=
Kostprijs € 1.449.688,=
Bruto omzet € 1.883.160,=.
EUPC BV (EasyUpChair BV)
2016: netto omzet € 4.423,=
Kostprijs van de omzet € 4.785,=
Bruto omzet € 362,= negatief
2017: netto omzet € 7.249,=
Kostprijs van de omzet € 6.000,=
Bruto omzet € 1.249,=.
W INST EN VERLIES
SOF BV (BSM Factory B.V.)
2016: netto omzet € 2.318.930,=
Kostprijs van de omzet € 1.016.642,=
Bruto omzet € 1.302.288,=
Aftrek van kosten groot € 1.639.751, resteert een negatief bedrijfsresultaat
van € 337.463 voor rente en belastingen.
2017: netto omzet € 3.329.599,=
Kostprijs is € 1.447.688,=
Bruto omzet € 1.881.911,=
Na aftrek van kosten groot € 2.017.936,= resteert een negatief
bedrijfsresultaat van € 136.025 voor rente en belastingen.
SOF Group BV (BSM Group BV)
2016: netto omzet € 2.319.728,=
Kostprijs van de omzet € 1.017.802,=
Bruto omzet € 1.301.926,=
Aftrek van kosten groot € 1.648.573,=, resteert een negatief
bedrijfsresultaat van € 346.647,=
2017: netto omzet € 3.332.848,=
Kostprijs € 1.449.688,=
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Bruto omzet € 1.883.160,=.
Aftrek van kosten € 1.980.768,= resteert een negatief bedrijfsresultaat
€ 97.608,=.
EUPC BV (EasyUpChair BV)
2016: netto omzet € 4.423,=
Kostprijs van de omzet € 4.785,=
Bruto omzet € 362,= negatief
Aftrek van kosten groot € 5.480,=
resteert een negatief bedrijfsresultaat van € 5.842,= voor rente en
belastingen
2017: netto omzet € 7.249,=
Kostprijs van de omzet € 6.000,=
Bruto omzet € 1.249,=.
Aftrek van kosten € 4.073,= resteert een negatief bedrijfsresultaat
€ 2.824,=
Nader onderzoek terzake volgt nog.
BALANSTOTAAL
Voor SOF BV (BSM Factory BV)
2016: € 717.405,=
2017: € 1.074.557,=
Voor SOF Group (BSM Group)
2016: € 950.644,=
2017: € 1.278.008,=.
Voor EUPC BV (EasyUpChair)
2016: € 36.288,=
2017: € 37.375,=
Nader onderzoek terzake volgt nog.
Nader onderzoek volgt nog.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
30

Boedelsaldo

10-07-2018
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 489.043,07

Boedelsaldo
€ 94.029,11

Boedelsaldo
€ 96.147,92

Boedelsaldo
€ 99.274,68

10-07-2018
1

06-11-2018
2

14-02-2019
3

16-05-2019
4

Verslagperiode
van
29-5-2018

10-07-2018
1

t/m
5-7-2018

van
6-7-2018

06-11-2018
2

t/m
31-10-2018

van
1-11-2018

14-02-2019
3

t/m
14-2-2019

van
15-2-2019
t/m
16-5-2019

Bestede uren

16-05-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95,30 uur

2

29,42 uur

3

15,24 uur

4

8,36 uur

totaal

148,32 uur

Toelichting bestede uren
De bestede uren 95,30 (geconsolideerd).

10-07-2018
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De bestede uren zijn geconsolideerd.

06-11-2018
2

De bestede uren zijn geconsolideerd en in totaal is er 140,24 uur besteed.

14-02-2019
3

De bestede uren 149,00 (geconsolideerd).

16-05-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer J.M. Stroo is bestuurder van Roots Holding B.V., alsook van Stichting
Administratiekantoor Roots Holding B.V. De heer Stroo is 100% aandeelhouder
van de genoemde stichting. De stichting op haar beurt enig aandeelhouder van
Roots Holding B.V.
De heer T.J. Orriëns is enig bestuurder en aandeelhouder van MyScape B.V.
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Roots Holding B.V. en MyScape B.V. vormen gezamenlijk het bestuur van SOF
Group BV (BSM Group BV) en zijn ieder voor 50% aandeelhouder daarvan.
SOF Group BV is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van EUPC
B.V. (EasyUpchair BV) en SOF BV (BSM Factory BV).

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

1.3 Verzekeringen

10-07-2018
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1.3 Verzekeringen
Gefailleerden had per datum faillietverklaring door tussenkomst van
tussenpersoon Vanbreda Verzekeringen, een zogenoemde bedrijfsverzekering
afgesloten zoals aansprakelijkheid bedrijven, brand-, w erkmateriaal en
bedrijfsaansprakelijkheid.
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De curator heeft opgave gevraagd en ontvangen van de afgesloten
verzekeringen, alsook van eventueel vooruitbetaalde premies, danw el premie
achterstand. De curator heeft, gegeven de inmiddels gerealiseerde doorstart
(zie hierna onder punt 6) verzocht om de verzekeringen te beëindigen.
Eventuele premieachterstand dient ter verificatie te w orden ingediend.
Verzocht is om een eventueel premie tegoed te voldoen op de boedelrekening.
Verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd. Er is recht op premierestituties,
namelijk ter grootte van bedragen ad totaal € 2.114,09 (€ 896,06, € 56,11 en
€ 1.161,92). De betreffende bedragen zijn voldaan op de voormalig zakelijke
rekening van gefailleerde bij de Rabobank. Verzocht is om die bedragen aan
de boedel over te maken. Nadere incassow erkzaamheden terzake volgen.

06-11-2018
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Bedrag aan premierestituties, totaal € 2.114,09 is inmiddels op de
boedelrekening bijgeschreven.

14-02-2019
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde bedrijfspanden te Borculo, aan de Lebbenbruggedijk 28.
Verhuurder is Exploitatiemaatschappij Stoel- en Meubelfabriek Bannink B.V. Uit
onderzoek bleek dat de verhuurder per 24 mei 2018 per aangetekend
schrijven de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang heeft opgezegd.
Reden voor opzegging w as gelegen in het feit dat niet w erd voldaan aan
betalingsverplichtingen. De curator is gebleken dat de huurovereenkomst in
deze mogelijkheid voorziet. Daar het faillissement dergelijke bepalingen in
deze huurovereenkomst niet raakt, blijven deze in stand. Bannink voornoemd
is in dit faillissement tevens crediteur (zij heeft bedragen geleend) en heeft
(rechtsgeldig) pandrecht doen vestigen op, kort gezegd, het machinepark. Zie
ook hierna in het verslag. Voorts is de curator gebleken dat Bannink, ingevolge
artikel 22 bis Invorderingsw et, de belastingdienst op juiste w ijze mededeling
heeft gedaan van het voornemen om zich bodemzaken toe te eigenen. De
belastingdienst heeft reeds vóór datum faillissement deze mededeling
ontvangen en naar aanleiding daarvan aan Bannink laten w eten dat de
belastingdienst van haar rechten op de zogenoemde bodemzaken geen
gebruik maakt. Als gevolg w aarvan het machinepark niet meer als bodemzaken
w aren aan te merken.
Hierna onder punt 6 zal een en ander nogmaals aan de orde komen.
Vorenstaande houdt in ieder geval in dat de huurovereenkomst reeds per 24
mei 2018 is geëindigd. Voorts is, in het kader van de bereikte
overeenstemming ten behoeve van de doorstart (zie onder punt 6), met partij
Bannink overeengekomen dat zij geen vordering (meer) in het faillissement
heeft en deze derhalve niet op de lijst van voorlopig erkende crediteuren
w ordt geplaatst. W erkzaamheden ten aanzien van de verhuurder zijn
hiermede derhalve afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming bestaat ruim 100 jaar. De onderneming produceerde sinds
jaar en dag zelf ontw ikkelde meubels en leverde deze aan haar klanten. Na
verloop van tijd is gefailleerde ook andere producten dan haar eigen lijn gaan
produceren en/of verkopen.
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Vanaf 2009 merkte gefailleerde dat de omzet daalde. Klassieke meubels die
gefailleerde van oudsher maakte w erden nog afgenomen doch de omzet liet
structureel een daling zien.
Getracht is om, naast de eigen klassieke lijn, aanvullingen en vernieuw ingen
aan te brengen. Een en ander met als doel verhogen van omzet.
Gefailleerde heeft zich daarbij onder andere gericht op een productenlijn
genaamd Revised. Er w erd samengew erkt met andere partijen, met contacten
over de hele w ereld. De bedoeling w as om een productenlijn te produceren en
op de w ereldmarkt te brengen. Voorbereidingen daartoe w erden getroffen.
Dat bestond onder andere uit voorbereiden van de markt alsook, in de
onderneming zelf, het doen van investeringen in nieuw e machines en het
optimaal verhogen van efficiëntie op de w erkvloer. Die investering heeft in
2017 veel tijd en geld gekost. De bedoeling w as om in de loop van 2017
daadw erkelijk met de productie en verkoop te starten. Omdat de partij
w aarmee gefailleerde samenw erkte de lancering groots w ilde laten zijn, en
voorbereidingen daartoe nog nodig w aren, liet de w erkelijke lancering op zich
w achten. Uiteindelijk w erd gelanceerd en w erd de productenlijn ook in volle
omvang in productie genomen en op voorraad gezet. Kort daarna kreeg
gefailleerde evenw el het verzoek om met de productie te stoppen. De
w erkelijke afzet w as nog niet zoals verw acht. Gevraagd w erd derhalve om een
en ander on hold te zetten.
Dat bracht voor gefailleerde onzekerheid. Onduidelijk w as of en per w anneer
productie w erkelijk zou w orden voortgezet. Een productie (en daarbij
behorende omzet) w aarop gefailleerde volledig w as ingericht en die zij ook
nodig had.
Gefailleerde heeft vervolgens met stakeholders en investeerders gesproken
om te bezien of er een mogelijkheid w as om de tijd te overbruggen. Die
mogelijkheid bleek er niet te zijn. Bovendien w erd gefailleerde ermee
geconfronteerd dat zij aan haar verplichtingen, onder andere ook jegens
personeel, moest blijven voldoen. Dat bleek niet (meer) mogelijk. Gegeven ook
het feit dat in de desbetreffende periode vakantiegeld zou moeten w orden
uitbetaald.
Vervolgens is besloten tot eigen aangifte.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
30

10-07-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-07-2018
1

Personeelsleden
30

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-6-2018

30

totaal

30

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris de
dienstverbanden opgezegd bij brief van 5 juni 2018 met inachtneming van de
geldende opzegtermijn. De curator heeft geen w erkzaamheden voortgezet.
Louter de in dienst zijnde boekhouder heeft in opdracht van de curator enkele
w erkzaamheden verricht. Er heeft een UW V-intakebijeenkomst plaatsgehad op
12 juni 2018 zulks in bijzijn van de buitendienstmedew erker van het UW V
alsook vertegenw oordigers van het CNV. Melding is gedaan aan de FNV en
CNV van het ontslag. Ter gelegenheid van de UW V-intakebijeenkomst is de
nodige informatie aan het personeel verschaft. Formulieren ten behoeve van
het overnemen van de betalingsverplichtingen van w erkgever door het UW V
zijn doorgenomen en ingevuld en ingeleverd. Een en ander ingevolge artikel 61
t/m 68 W W .
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Zoals hierna onder punt 6 zal blijken is er inmiddels een doorstart
gerealiseerd. Zulks met behoud van w erkgelegenheid voor 15
personeelsleden.
Alle personeelsleden zijn daaromtrent geïnformeerd. De personeelsleden die
helaas niet konden w orden behouden zijn door de curator op de hoogte
gesteld van partijen die zich bij hem hadden gemeld met de vraag of er
gekw alificeerd personeel beschikbaar w as. De curator heeft de gegevens van
die bedrijven aan het personeel doorgegeven zodat zij de mogelijkheid
hebben om met die bedrijven contact te leggen.
Inmiddels melden er zich w erknemers bij de curator om hun vorderingen ter
verificatie in te dienen, namelijk daar w aar betalingen (met name
vakantiedagen en vakantietoeslag) niet door het UW V w ordt overgenomen.
Een en ander w ordt door de curator in het Standaard Financieel Verslag
verw erkt en aan w erknemers bevestigd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

06-11-2018
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Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-07-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 10.000,00

machinepark met bijh.installaties

€ 75.000,00

€ 9.075,00

totaal

€ 85.000,00

€ 9.075,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof ter plekke aan bedrijfsmiddelen aan kantoorinventaris,
computers met bij- en toebehoren en bijbehorende randapparatuur,
allerhande gereedschappen, uitgebreid machinepark (deels in eigendom, deels
geleased en deels gehuurd), heftrucks en palletw agens, stellingen, kasten,
tafels, etc.
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De inventaris is uiteindelijk verkocht voor een bedrag van € 10.000,=.
Het machinepark met bijbehorende installaties is uiteindelijk verkocht voor €
75.000,=.
Op de inventaris heeft de Rabobank een rechtsgeldig gevestigd pandrecht.
Overeengekomen is een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21%
BTW . Op de machines en de installaties heeft Exploitatiemaatschappij Stoel- en
Meubelfabriek Bannink B.V. een rechtsgeldig gevestigd pandrecht.
Overeengekomen is een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21%
BTW . Exacte bedragen volgen nog, met name omdat voor w at betreft de
Rabobank er ook nog boedelbijdragen zijn afgesproken ten aanzien van
overige verkochte activa en dienaangaande geldt dat, gelet op de
gerealiseerde opbrengst en de vordering van de Rabobank, de boedelbijdrage
als kosten van verhaal ingevolge de separatistenregeling deels uit de
opbrengst kan w orden vergoed.
Terzake de verkoop van het machinepark met bijbehorende installaties
namens pandhouder Exploitatiemaatschappij Stoel- en Meubelfabriek Bannink
B.V. is een boedelbijdrage bedongen van 10%, te vermeerderen met 21% btw .
Dit komt neer op een bedrag van € 7.500,= ex btw , € 9.075,= inclusief btw .
Aan Bannink is overgemaakt € 75.000,= minus € 9.075,= is € 65.925,=.
Bannink heeft zich nog w el bij de curator gemeld en op het standpunt gesteld
dat hij het er niet mee eens is dat de boedelbijdrage van de opbrengst is
afgetrokken. De curator heeft Bannink evenw el gemotiveerd en onderbouw d
aangegeven dat de boedel recht heeft op deze boedelbijdrage op grond van
de tussen partijen bereikte overeenstemming. Daarna heeft de curator niet
meer vernomen.

06-11-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor w at betreft de inventaris heeft de curator zich jegens de Rabobank op
het standpunt gesteld dat hij op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementsw et
gehouden is om de belangen van bevoorrechte crediteuren te behartigen,
w aaronder de fiscus. Aanspraak is gemaakt op de opbrengst van verkoop van
de desbetreffende bodemzaken, nu het er niet naar uitziet dat deze fiscale
schuld uit vrij actief kan w orden betaald, een en ander uiteraard voor zover de
fiscale vordering reikt.
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Hiervoor is reeds opgemerkt dat Bannink voornoemd voor datum faillissement
een mededeling ex artikel 22 bis Invorderingsw et heeft gedaan bij de
Belastingdienst. Het door Bannink bij de Belastingdienst gemelde voornemen
om haar bezitloos pandrecht uit te oefenen, is door de Belastingdienst
geaccepteerd. Vanaf dat moment w aren de zaken niet meer als bodemzaken
aan te merken. Dat betroffen de machines en installaties. Terzake gold dan
ook geen bodemvoorrecht van de fiscus (meer) w aarop aanspraak gemaakt
moest w orden.
De curator heeft de Belastingdienst nog geïnformeerd over goederen van
derden. Er w erden namelijk machines geleased van Rabo Lease. Voorts
w erden machines gehuurd van P4tuna B.V. Op grond van de terzake gesloten
overeenkomsten meent de curator dat er sprake is van zogenoemde reële
eigendom die uiteindelijk door de fiscus gerespecteerd zou moeten w orden. De
Belastingdienst heeft de curator verder niet aangegeven alsnog bodembeslag
te w illen leggen.
Daar w aar machines w erden geleased van Rabo Lease geldt dat in het kader
van de bereikte doorstart de doorstartende partij de leaseovereenkomst met
Rabo Lease, en daarbij behorende rechten en verplichtingen, heeft
overgenomen. Voor w at betreft de huurovereenkomst met P4tuna B.V. geldt
dat de doorstartende partij met haar een overeenkomst heeft gesloten tot
koop van de voorheen door gefailleerde gehuurde machines. W aarmee de
genoemde leaseovereenkomst alsook de huurovereenkomst zijn geëindigd.
Terzake de opbrengst van de verkoop van de inventaris, groot € 10.000,=
heeft de curator zich jegens de Rabobank op het standpunt gesteld dat hij op
grond van artikel 57 lid 3 van de Faillissementsw et gehouden is om de
belangen van bevoorrechte crediteuren te behartigen, w aaronder de fiscus.
Vandaar dat aanspraak is gemaakt op deze opbrengst.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hiervoor. Hierna onder punt 6 zal aanvullend nog w orden beschreven
w elke onderdelen in het kader van de doorstart zijn verkocht. De curator gaat
over tot verdeling van de opbrengst tussen vrij actief, gebonden actief en 57
lid 3 actief, w aarbij rekening w ordt gehouden met de verschuldigde
boedelbijdrage, een en ander conform de separatistenregeling.
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Zie hiervoor, verder geen.

06-11-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
voorraad
OHW /goodw ill
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 110.000,00

€ 30.560,00

€ 25.000,00
€ 135.000,00

€ 30.560,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft voorraad aangetroffen. Volgens de voorraadlijst ter w aarde
van € 221.217,15. Dit betrof de zogenoemde vaste verrekenprijs (48%
materiaal en 52% man-/machine-uren. De voorraad bleek zeer product
specifiek en reeds voorbereid voor de door gefailleerde te maken producten.
Op deze voorraad rust een pandrecht van de Rabobank.
Voorts is onderhanden w erk en orderportefeuille aangetroffen. Verkoopw aarde
van onderhanden w erk betrof bijna € 139.000,=. Daarvan zou ongeveer 25%
daadw erkelijk marge (kunnen) zijn. Gebleken is dat het onderhanden w erk nog
ongew is is. Voor een aantal projecten is het de vraag of de levertijd reeds
verstreken is of überhaupt na de doorstart gehaald zou kunnen w orden. Er
hebben reeds klanten aangegeven orders te annuleren.
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Daarnaast is er een orderportefeuille aan de curator verstrekt doch deze
bestaat voor een deel uit orders van een klant die eerder onderhanden w erk
heeft geannuleerd. Daarnaast bestaat deze orderportefeuille voor een deel uit
de eerder genoemde productenlijn Revised w aarvan het de vraag is of deze
daadw erkelijk een vervolg krijgt.
De voorraad en het onderhanden w erk zijn in het kader van de doorstart
verkocht.
De voorraad is verkocht voor een bedrag van € 110.000,=.
Het onderhanden w erk is als onderdeel van de goodw ill in meest ruime zin van
het w oord verkocht voor een bedrag van totaal € 25.000,=.
Zie verder hierna onder punt 6.
De Rabobank is pandhouder ten aanzien van de genoemde voorraad.
Overeengekomen is een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21%
BTW .
Voor en namens de Rabobank als pandhouder is voorraad verkocht voor een
bedrag van € 110.000,=.
Tezamen met de overdracht in het kader van de doorstart is eveneens
overgedragen de portefeuille met uitstaande debiteuren, verpand aan de
Rabobank, ter grootte van een bedrag van € 250.000,=.
Van het totaal van de opbrengst van verkoop van deze in beginsel aan de
Rabobank verpande goederen (voorraad en debiteuren) groot € 360.000,= is
voldaan de vordering van de Rabobank. Op dat moment opgegeven groot €
347.000,=. De boedelbijdrage over de verkoopopbrengst groot € 360.000,=
bedroeg € 36.000,= exclusief btw , € 43.560,= inclusief btw . Nu op grond van
artikel 7 van de Separatistenregeling de boedelbijdrage is aan te merken als
kosten van verhaal, w ordt de hoofdsom, rente, maar ook deze boedelbijdrage
op de opbrengst verhaald. Dat betekent dat de vordering van de Rabobank,
vermeerderd met de genoemde boedelbijdrage, bedraagt € 390.560,=. Daarop
strekt in mindering de opbrengst van de verkoop groot € 360.000,=. Aan
boedelbijdrage resteert € 30.560,= inclusief btw .
Per saldo is dan ook aan de Rabobank overgemaakt € 360.000,= minus €
30.560,= is € 329.440,=.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In het kader van de doorstart is zoals gezegd voorraad en onderhanden w erk
verkocht. De curator gaat over tot verdeling tussen vrij actief, gebonden actief
en artikel 57 lid 3 actief, daarbij rekening houdend met de overeengekomen
boedelbijdrage, een en ander in de zin van de separatistenregeling. Vanaf
datum faillietverklaring heeft de curator veelvuldig contacten onderhouden met
klanten om aan te geven dat er serieus onderzoek w erd verricht en
onderhandelingen gaande w aren omtrent het doen realiseren van een
doorstart. Contact is onderhouden met klanten die nog orders hadden uitstaan
of nieuw e orders w ilden indienen. Gepoogd is om die klanten op de hoogte te
houden teneinde deze klanten voor de doorstartende partij te behouden. Ook
zijn contacten onderhouden met partijen die een beroep hebben gedaan op
een gevestigd eigendomsvoorbehoud. Daar w aar het eigendomsvoorbehoud
daadw erkelijk rechtsgeldig bleek te zijn gevestigd en de desbetreffende
goederen ook (voldoende identificeerbaar) aanw ezig w aren, zijn de
betreffende partijen geïnformeerd over de doorstart en indien gew enst is
mogelijkheid geboden om goederen te inspecteren en op te halen.

10-07-2018
1

Zie hiervoor, verder geen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

diversen (zie hieronder)
Triodos Bank

Boedelbijdrage

€ 25.000,00
€ 565,08

ING Bank

€ 19.039,43

totaal

€ 44.604,51

€ 0,00

Toelichting andere activa
Zoals hiervoor aangegeven is het onderhanden w erk w aaronder de
handelsnamen, goodw ill, domeinnamen met w ebsite, emailadres,
telefoonnummers, klantenbestand verkocht voor een totaalbedrag van €
25.000,=.

10-07-2018
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Triodos Bank
De Triodos Bank (bankrekening van EUPC BV) heeft een positief saldo van €
565,08 overgemaakt op de boedelrekening.
ING Bank
De ING Bank heeft op de boedelrekening overgemaakt een positief saldo van €
19.039,43
Aan de boedel komt als vrij actief toe € 25.000,= (opbrengst goodw ill en
onderhandenw erk).
De curator heeft in het faillissement van EUPC B.V. overeenstemming bereikt
met Pegasos Participatie B.V. terzake overdracht van aandelen van EUPC B.V.
in Dutch Furniture Holding B.V. Tussen EUPC BV en Pegasos Participatie w as
een geldleningsovereenkomst gesloten. Pegasos Participatie heeft derhalve
een vordering op EUPC B.V. Ter zekerheid van nakoming van de verplichtingen
van EUPC BV uit hoofde van de lening, zijn de desbetreffende aandelen
verpand aan Pegasos Participatie. Deze pandrechten zijn rechtsgeldig
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gevestigd. Overeengekomen is, met toestemming van de Rechter-commissaris,
om de desbetreffende aandelen in Dutch Furniture Holding B.V. aan Pegasos
Participatie over te dragen, zulks tegen een koopprijs van € 7.500,= (w aarvan
de opbrengst verpand is aan Pegasos Participatie BV en derhalve haar
toekomt), en voor de w erkzaamheden van de curator, een boedelbijdrage van
€ 1.000,= ex btw , € 1.210,= inclusief btw .
De desbetreffende boedelbijdrage ad € 1.210,= is inmiddels op de
boedelrekening bijgeschreven.
Inmiddels is de curator gebleken dat EUPC BV nog een vordering heeft op
Dutch Furniture Holding B.V. De raadsman van Pegasos Participatie heeft zich
inmiddels bij de curator gemeld, met het verzoek om te spreken over een
mogelijke overdracht van deze vordering aan Pegasos Participatie. Nader
onderzoek terzake volgt.
Uit de curator ter beschikking staande stukken is afgeleid dat er oorspronkelijk
een vordering van geldlening is overeengekomen tussen Dutch Furniture
Holding B.V. (de schuldenaar) en een vijftal schuldeisers, w aaronder Pegasos
Participatie B.V. Het betrof een geldlening van totaal € 150.000,=, w aarvan
door Pegasos Participatie B.V. € 90.000,=. Deze overeenkomst van geldlening
dateert van 24 augustus 2016.

14-02-2019
3

Er is een overeenkomst van cessie ondertekend op 28 november 2016,
namelijk tussen Dutch Furniture Holding B.V., de eerder genoemde
schuldeisers, alsook EUPC B.V. Pegasos Participatie B.V. heeft een deel van
haar vordering op Dutch Furniture Holding B.V., namelijk ter grootte van een
bedrag van € 22.500,= gecedeerd aan EUPC B.V.. De advocaat van Pegasos
Participatie B.V. heeft gevraagd naar mogelijkheden om de vordering van EUPC
B.V. op Dutch Furniture Holding B.V. over te dragen.
De Rabobank is pandhouder in dezen en heeft pandrecht op vorderingen op
derden. Er resteerde nog steeds een vordering van de bank. De bank heeft
zich beroepen op haar pandrecht en heeft de curator gevraagd om namens de
bank als pandhouder tot incasso over te gaan. Na meerdere contacten over en
w eer heeft de Rabobank uiteindelijk laten w eten akkoord te gaan met het
finale voorstel van Pegasos Participatie B.V. tegen betaling van een bedrag
van € 10.000,= ineens, de vordering van EUPC B.V. op Dutch Furniture Holding
B.V. over te nemen. De advocaat van Pegasos Participatie B.V. stelt de daartoe
benodigde stukken op. De curator zal deze stukken nader beoordelen. In geval
van akkoord zal tot ondertekening en cessie w orden gekomen. De curator zal
vervolgens het bedrag € 10.000,= incasseren en, na aftrek van de
boedelbijdrage groot € 1.210,=, zal de curator het restant aan de Rabobank
voldoen.

De curator heeft het bedrag van € 10.000,= op de boedelrekening
ontvangen. Na aftrek van de boedelbijdragen van € 1.210,= is het restant €
8.790,= aan de bank als pandhouder voldaan. Een en ander is hiermede
afgew ikkeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor. Goodw ill met onderhanden w erk en het klantenbestand, een en
ander in de meest ruime zin van het w oord, is verkocht voor € 25.000,=. Dit
betreft vrij actief. Genoemde banksaldi zijn geïncasseerd.
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Zie hiervoor.
Nader onderzoek naar de vordering van EUPC BV op Dutch Furniture Holding
B.V. en eventuele verkoop van die vordering en eventueel pandrecht daarop
van de Rabobank.
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Beoordelen en ondertekenen akte ten behoeve van cessie van de vordering.
Incasseren € 10.000,= en doorbetalen aan de Rabobank, zulks na aftrek van
de boedelbijdrage groot € 1.210,= (inclusief btw ).
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Zie hiervoor, verder geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteurenportefeuille
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 250.000,00
€ 0,00

€ 250.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement is de curator ter hand gesteld een debiteurenlijst met
een totaalbedrag van € 325.136,78. Het incassorisico van één belangrijke
debiteur w erd na datum faillietverklaring relatief hoog ingeschat. Deze partij
heeft namelijk direct de curator gesommeerd aan te geven of hij de
overeenkomst gestand doet ex artikel 37 Faillissementsw et. Met dien
verstande dat nagenoeg daags nadien w erkzaamheden zouden moeten
w orden voortgezet en orders zouden moeten w orden uitgeleverd. De curator
is daartoe niet overgegaan. Bovendien heeft deze partij gesuggereerd grote
schade te hebben geleden en te lijden naar aanleiding van het faillissement.
Ook w erd verzocht om goederen w aarop eigendom(svoorbehoud) rust terug te
ontvangen. Of het standpunt dat deze debiteur in dezen heeft ingenomen
terecht is of niet; de verw achting is w el dat deze partij het totaal openstaande
bedrag (w at een belangrijk deel van de debiteurenlijst vertegenw oordigd) niet
zonder slag of stoot zou voldoen. Bovendien w ordt het incassorisico van
Revised hoger ingeschat omdat niet zeker is of het product daadw erkelijk een
succes w ordt. Deze omstandigheden zijn van belang bij beoordeling van de
w aarde van deze portefeuille. Deze portefeuille is in het kader van de
doorstart verkocht.
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De debiteurenportefeuille is verkocht voor een totaalbedrag van € 250.000,=.
Overeengekomen is een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21%
BTW .
Boedelbijdrage: zie hiervoor onder punt 3.6.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zoals hiervoor aangegeven is de debiteurenportefeuille voor een bedrag van €
250.000,=. Van het hiervoor genoemde per datum faillietverklaring
openstaande bedrag bleek per datum overdracht een bedrag van circa €
10.000,= al op de voormalig zakelijke Rabobank rekening van gefailleerde te
zijn betaald. Rekening houdend met hiervoor genoemde incassorisico is
voormeld bedrag van € 250.000,= redelijk te noemen. De Rabobank is
pandhouder. Zij is akkoord gegaan. Het betreft terzake gebonden actief. De
aan de bank toekomende bedragen zullen w orden overgemaakt, rekening
houdend met de aan de boedel toekomende boedelbijdrage, een en ander in
de zin van de separatistenregeling.
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Zie hiervoor, verder geen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 368.419,74
De Rabobank heeft een vordering ingediend van totaal € 368.419,74.
De Rabobank heeft een beroep op verrekening gedaan met een creditsaldo
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van € 5.049,43. Voorts zijn na datum faillissement tot aan datum overdracht
aan de doorstartende partij nog betalingen door debiteuren gedaan op de
voormalig zakelijke Rabobank rekening van gefailleerde die in mindering
strekken op de vordering van de Rabobank. De opbrengst van de verkoop van
activa in het kader van de doorstart is dusdanig dat de vordering van
Rabobank zal kunnen w orden voldaan, inclusief een deel van de
boedelbijdrage als kosten van verhaal. Zie hierna onder punt 6.
Daarnaast heeft Rabo Lease een vordering ingediend van € 57.673,32 doch
deze leaseovereenkomst is in het kader van de doorstart aan de
doorstartende partij overgedragen met alle daarbij behorende rechten en
verplichtingen.

Inmiddels heeft de Rabobank opgave gedaan van een actuele posities na
verw erking van alle transacties. De per heden resterende vordering van de
Rabobank bedraagt € 24.674,24 (concurrente vordering).
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had een operational leasecontract gesloten voor een CNCdraaimachine merk Centauro, type T max 1600, bouw jaar 2016. In het kader
van de bereikte doorstart is dit contract overgedragen aan de doorstartende
partij met alle daarbij behorende rechten en verplichtingen. Daarmee is de
leaseovereenkomst geëindigd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft rechtsgeldig pandrecht op voorraad, inventaris en
debiteuren. Daar w aar het de inventaris betreft heeft de curator ingevolge
artikel 57 lid 3 Faillissementsw et aanspraak gemaakt op de opbrengst van
deze bodemzaken. Exploitatiemaatschappij Stoel- en Meubelfabriek Bannink
B.V. heeft een rechtsgeldig (eerste) pandrecht op machines en installaties.
Zoals hiervoor aangegeven heeft Bannink reeds voor datum faillissement een
mededeling ex artikel 22 bis Invorderingsw et gedaan bij de Belastingdienst,
w elke door de Belastingdienst is geaccepteerd. Daarmee w aren de
desbetreffende bodemzaken niet meer als zodanig aan te merken. De
huurovereenkomst is per 24 mei 2018 opgezegd. Er w as w at dat aangaat
geen sprake meer van bodemzaken. Het betreft terzake dan ook gebonden
actief.
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Crediteur Pegasos Participatie B.V. heeft een rechtsgeldig pandrecht op door
EUPC gehouden aandelen in Dutch Furniture Holding B.V. De curator overlegt
met de advocaat van Pegasos voornoemd omtrent overname van deze
aandelen. Daartoe is de curator een voorstel gedaan.

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich meerdere crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. Het merendeel van de desbetreffende claims betrof
goederen die niet meer (voldoende identificeerbaar) door de curator zijn
aangetroffen. Daar w aar desbetreffende goederen nog w el zijn aangetroffen
heeft de curator die crediteuren daarover geïnformeerd. Eén crediteur heeft
van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de goederen op te halen. Voor w at
betreft andere crediteuren, met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud, is in
de koopovereenkomst met de doorstartende partij overeengekomen dat
(eigendoms)rechten van deren moeten w orden gerespecteerd, in die zin dat
ofw el de desbetreffende goederen w orden teruggegeven ofw el bevredigende
afspraken w orden gemaakt omtrent voortzetting van w erkzaamheden. De
meeste partijen leken daarbij namelijk het meest belang te hebben.
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Er heeft zich bij de curator een aantal crediteuren gemeld, met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. Daar w aar de goederen nog aanw ezig w aren in de
aan de doorstartende partij overgedragen activa, heeft de curator de
desbetreffende crediteuren alsook de doorstartende partij laten w eten dat op
grond van de tussen de curator en de doorstartende partij gesloten
koopovereenkomst, de doorstartende partij verplicht is om (eigendoms)rechten
van derden te respecteren, namelijk door ofw el goederen terug te geven,
danw el voldoende compensatie te bieden. Een en ander is vervolgens tussen
de doorstartende partij en de crediteuren verder afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Eén crediteur heeft zich op een retentierecht beroepen, doch deze aanspraak
voldeed niet aan de daartoe te stellen w ettelijke vereisten.
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5.7 Reclamerechten
Er heeft één crediteur zich op reclamerecht beroepen, doch die claim voldeed
niet aan de daartoe te stellen w ettelijke vereisten.
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5.8 Boedelbijdragen
Overeengekomen is een boedelbijdrage van 10% te vermeerderen met 21%
BTW daar w aar het aan pandhouders toekomende opbrengst betreft van
verkoop van inventaris, voorraad en debiteuren. Daarbij is er voor w at betreft
de Rabobank rekening mee te houden dat een deel van de boedelbijdrage als
kosten van verhaal uit de verkoop van de opbrengst kunnen w orden betaald.
De curator zal een en ander berekenen.

Voor w at betreft de overeengekomen boedelbijdrage zie hiervoor onder activa.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator verdeelt de gerealiseerde verkoopopbrengst naar vrij actief,
gebonden actief en artikel 57 lid 3 actief en zal daarbij rekening houden met de
overeengekomen boedelbijdragen, een en ander in het kader van de
separatistenregeling. Crediteuren zijn daar w aar mogelijk en nodig
geïnformeerd over de doorstart, hun beroep op een eigendomsvoorbehoud en
de terzake gemaakte afspraak met de doorstartende partij. De curator heeft
bevestiging ontvangen van de leasemaatschappij dat de leaseovereenkomst is
overgenomen met alle daarbij behorende rechten en verplichtingen en dat er
terzake uit dien hoofde geen vordering op gefailleerde (meer) is. De curator
beoordeelt het voorstel dat hij heeft ontvangen terzake de overdracht van
aandelen van EUPC BV in Dutch Furniture Holding BV.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In het kader van een doorstart zijn de volgende activa verkocht aan Rika
Invest & Management B.V.:
- onderhanden w erk, goodw ill in ruime zin, w aaronder handelsnamen,
domeinnamen met w ebsite, emailadressen, telefoonnummers, klantenbestand:
€ 25.000,=;
- voorraad: € 110.000,=;
- inventaris (met pandrecht Rabobank): € 10.000,=;
- machines en installaties (met pandrecht Exploitatiemaatschappij Stoel- en
Meubelfabriek Bannink B.V.): € 75.000,=;
derhalve totaal een bedrag ad € 470.000,=.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
Rika voornoemd bleek de enige partij die geïnteresseerd is (en de mogelijkheid
heeft tot) een doorstart en behoud van w erkgelegenheid van circa 15
personeelsleden.
Dit maatschappelijk belang is meegew ogen.
Bovendien w as dit de enige partij, die een dergelijk substantieel bedrag bood.
Er zijn andere partijen die zich gemeld hebben. Er w as evenw el geen partij
geïnteresseerd in een doorstart. Er w as evenmin een partij die mogelijkheid
daartoe had, gelet op de specifieke w erkw ijze en het specifieke product dat
w ordt gemaakt. Daar w aar partijen zich geïnteresseerd hebben getoond, w as
dat louter voor machines. Het bod dat nu w erd gedaan, w as evenw el een
veelvoud van w at de machines konden opbrengen, met name ook omdat op
onderdelen w erd geboden, die zonder een doorstart geen w aarde hebben.
Daarbij in aanmerking nemende dat de machines van enige w aarde verpand
zijn aan Exploitatiemaatschappij Bannink.
Het bod op de voorraden w as reëel. Er w as rekening mee te houden dat de
voorraad zeer product specifiek is. De voorraad die er ligt, is al op maat
gezaagd voor de producten die moeten w orden gemaakt. Zonder doorstart
w as deze voorraad hout w aardeloos.
De bieding op de post debiteuren groot € 250.000,= w as evenzeer redelijk,
gelet op potentieel incasso risico (zie hiervoor onder punt 4) en te maken
kosten ingeval van incasso door de curator.
De inventaris die verpand is aan de Rabobank, is beperkt. Taxatie w as op zich
mogelijk, maar zou (onnodig) tijd kosten. De bieding van € 10.000,= bleek
redelijk, gezien aard, omvang en staat van de goederen.
Machines en installaties w aren zoals gezegd verpand aan
Exploitatiemaatschappij Bannink. Zoals hiervoor in het verslag reeds aan de
orde gesteld, is er geen sprake van zogenoemde bodemzaken, zodat geen
aanspraak gemaakt kon w orden op zogenoemd artikel 57 lid 3 actief. Taxatie
bleek zinloos gelet op de totaal vordering van Bannink; bij een taxatie in 2016
w erd de w aarde getaxeerd op c.a. € 157.000, terw ijl de vordering van Bannink
c.a. € 350.000 is. Bannink heeft bovendien ingestemd met het verlenen van
kw ijting voor w at betreft haar vordering op gefailleerde overigens (dus na
betaling van de verkoopopbrengst minus de boedelbijdrage).
De bieding op onderhandenw erk en goodw ill totaal € 25.000,= bleek redelijk.
Deze post heeft immers louter in geval van het voortzetten van activiteiten, en
dus een doorstart, w aarde. Vooral ook omdat er specifieke kennis en ervaring
nodig is om desbetreffende orders te kunnen uitleveren en niet gebleken is dat
er andere partijen zijn die dat (op deze w ijze) kunnen. Het risico bestaat
bovendien dat klanten met een andere partij niet in zee w illen, zodat behoud
van onderhandenw erk en orders daarmee evenmin zeker is.
Er hebben veelvuldige gesprekken en uitw isseling van (juridische) standpunten
plaatsgehad alvorens het tot deze bieding is gekomen.
De Rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 470.000,00
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6.7 Boedelbijdrage
Overeengekomen is een boedelbijdrage van 10% over gerealiseerde
opbrengst te vermeerderen met 21% BTW . Met dien verstande dat voor w at
betreft de Rabobank nog geldt dat een deel van de boedelbijdrage als kosten
van verhaal uit de opbrengst zullen kunnen w orden betaald. Nadere
berekening daarvan volgt.

Hiervoor onder activa is reeds uiteengezet w elke boedelbijdragen zijn
bedongen.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor. Er zijn uitgebreide w erkzaamheden verricht om de doorstart te
doen realiseren. Dat is gelukt. Ook de verkoopopbrengst is ontvangen. Thans
zal w orden overgegaan tot verdeling tussen vrij actief, gebonden actief en
artikel 57 lid 3 actief, rekening houdend met de boedelbijdragen, een en ander
in de zin van de separatistenregeling.
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Zoals hiervoor onder activa reeds uiteengezet, is de onderverdeling van de
gerealiseerde opbrengst als volgt:
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€ 10.000,= artikel 57 lid 3 actief
€ 75.000,= gebonden actief, w aarop in mindering is gestrekt de boedelbijdrage
inclusief btw groot € 9.075,=
€ 110.000,= en € 250.000,= aan gebonden actief, w aarop in mindering is
gestrekt een boedelbijdrage inclusief btw groot € 30.560,=.
€ 25.000,= vrij actief.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek volgt.
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Nader onderzoek volgt.

06-11-2018
2

Nader onderzoek volgt.

14-02-2019
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Uit nader onderzoek is de curator gebleken dat aan de boekhoudplicht is
voldaan. Het bestuur heeft van de vermogenstoestand van de BV en van
alles betreffende de w erkzaamheden van de BV, naar de eisen die
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voortvloeien uit deze w erkzaamheden, op zodanige w ijze een administratie
gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers bew aard, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen
van de rechtspersoon konden w orden gekend. De curator is op verzoek alle
nodige informatie uit de administratie verstrekt.

7.2 Depot jaarrekeningen
Nader onderzoek volgt.
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Nader onderzoek volgt.
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Nader onderzoek volgt.

14-02-2019
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Jaarrekeningen zijn tot en met 2017 opgemaakt en gedeponeerd. Voor de
periode 2018 tot en met datum faillietverklaring is de administratie
bijgehouden en zijn kolommenbalansen opgesteld en aan de curator ter
hand gesteld.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nader onderzoek volgt.
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Nader onderzoek volgt.
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Nader onderzoek volgt.
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Er is een samenstellingsverklaring afgegeven.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nader onderzoek volgt.
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Nader onderzoek volgt.

06-11-2018
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Nader onderzoek volgt.

14-02-2019
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Voldaan.

16-05-2019
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-11-2018
2

Nader onderzoek volgt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-02-2019
3

Nader onderzoek volgt.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

16-05-2019
4

De curator is uit het door hem verrichte onderzoek niet gebleken van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

10-07-2018
1

Nader onderzoek volgt.

7.6 Paulianeus handelen

06-11-2018
2

Nader onderzoek volgt.

7.6 Paulianeus handelen

14-02-2019
3

Nader onderzoek volgt.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

16-05-2019
4

De curator is uit het door hem verrichte onderzoek niet gebleken van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-05-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek volgt.

10-07-2018
1

Nader onderzoek volgt.

06-11-2018
2

Nader onderzoek volgt.

14-02-2019
3

Met de huidige stand van zaken verder geen.

16-05-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator en verschotten nog niet bekend.

10-07-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 72.639,00

14-02-2019
3

€ 284.216,00

16-05-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet bekend.

10-07-2018
1

Nog niet bekend.

14-02-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 782.311,40

10-07-2018
1

Rabobank: € 368.419,74 (ingediend doch mogelijk te voldoen)
Rabo Lease: € 63.629,61 (ingediend doch overeenkomst overgenomen)
Exploitatiemaatschappij Bannink: € 350.000,= (ingediend doch na doorstart
niet handhaven)
GBLT: € 262,05
€ 401.902,00

06-11-2018
2

Rabobank: € 368.419,74 (ingediend doch grotendeels voldaan)
Rabo Lease: € 63.629,61 (ingediend doch overeenkomst overgenomen:
vordering op nul)
Exploitatiemaatschappij Bannink: € 350.000,= (ingediend doch na doorstart
conform afspraak kw ijting van restant)
GBLT: € 262,05
Pegasos Participatie: € 30.000,=
W erknemers loonvordering:
De heer J.M. van Dijk: € 442,33
De heer J.H.B. te Rietmoel: € 620,40
Mevrouw C.G.A. W opereis-Heming: € 2.157,38
€ 404.852,00

14-02-2019
3

Rabobank: € 368.419,74 (ingediend doch grotendeels voldaan)
Rabo Lease: € 63.629,61 (ingediend doch overeenkomst overgenomen:
vordering op nul)
Exploitatiemaatschappij Bannink: € 350.000,= (ingediend doch na doorstart
conform afspraak kw ijting van restant)
GBLT: € 262,05
Pegasos Participatie: € 30.000,=
W erknemers loonvordering:
De heer J.M. van Dijk: € 442,33
De heer J.H.B. te Rietmole: € 620,40
Mevrouw C.G.A. W opereis-Heming: € 2.157,38
€ 404.852,00
Rabobank: € 368.419,74 (ingediend doch grotendeels voldaan)
Rabo Lease: € 63.629,61 (ingediend doch overeenkomst overgenomen:
vordering op nul)
Exploitatiemaatschappij Bannink: € 350.000,= (ingediend doch na doorstart
conform afspraak kw ijting van restant)
GBLT: € 262,05
Pegasos Participatie: € 30.000,=
W erknemers loonvordering:
De heer J.M. van Dijk: € 442,33
De heer J.H.B. te Rietmole: € 620,40
Mevrouw C.G.A. W opereis-Heming: € 2.157,38

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16-05-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
93

10-07-2018
1

103

06-11-2018
2

101

14-02-2019
3

101

16-05-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 676.647,63

10-07-2018
1

€ 676.647,63; ingediend € 483.301,26.
€ 921.110,63

06-11-2018
2

€ 921.110,63, w aarvan ingediend € 680.637,77.
€ 885.182,36

14-02-2019
3

€ 885.182,36, w aarvan ingediend € 644.829,44.
€ 885.314,19

16-05-2019
4

€ 885.314,19 w aarvan ingediend € 644.961,27.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-11-2018
2

Nog niet bekend.

14-02-2019
3

Nog niet bekend.

16-05-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren crediteuren. Onder andere ook naar een vordering die is
ingediend vanw ege een uitbetaald voorschot op aangevraagde subsidie,
w aarvoor geen verantw oording zou zijn afgelegd. Ook zijn zogenoemde S&O
uren opgegeven in verband met eventuele correctie loonheffing.

10-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- nader onderzoek naar omzet en verlies en w inst (verloop);
- nader onderzoek naar balans (verloop);
- aanmelding vordering premie achterstand dan w el incasseren premie tegoed;
- beoordelen vordering UW V en eventuele aanvullende vorderingen personeel
(voor zover door UW V niet overgenomen);
- verdeling verkoopopbrengst naar vrij actief, gebonden actief en artikel 57 lid
3 actief, rekening houdend met de overeengekomen boedelbijdragen (conform
de separatistenregeling), tussen Rabobank, Bannink en boedel (deels namens
fiscus);
- beoordelen voorstel overname aandelen EUPC BV in Dutch Furniture Holding
BV;
- nader inventariseren crediteuren en bijw erken crediteurenlijst, w aaronder in
beginsel ingediende vorderingen van Bannink, Rabobank, Rabo Lease;
- nader rechtmatigheidsonderzoek in meest ruimte zin;
- overige bijkomende w erkzaamheden.

10-07-2018
1

-incasso premierestituties totaal € 2.114,09
-verw erken van door w erknemers ingediende vorderingen
-beoordelen van het door het UW V in te dienen vorderingen.
-nader onderzoek naar vordering van EUPC B.V. op Dutch Furniture Holding
B.V. en eventuele verkoop van die vordering
-beoordelen van eventueel pandrecht daarop van de Rabobank
-nader rechtmatigheidsonderzoek w aaronder onderzoek naar verstrekte

06-11-2018
2

boekhouding, jaarrekeningen, gevoerd bestuur, w aaronder eventueel
paulianeus handelen.
-nader inventariseren crediteuren
-overige bijkomende w erkzaamheden
-beoordelen 57 lid 3 actief
-verw erken van door w erknemers ingediende vorderingen;
-beoordelen van het door het UW V in te dienen vorderingen;
-nader beoordelen en geval van overeenstemming ondertekenen van akte ten
behoeve van cessie van vordering, incasso koopprijs en doorbetalen daarvan
aan de bank, na aftrek van boedelbijdrage;
-nader rechtmatigheidsonderzoek w aaronder onderzoek naar verstrekte
boekhouding, jaarrekeningen, gevoerd bestuur, w aaronder eventueel
paulianeus handelen.
-nader inventariseren crediteuren
-overige bijkomende w erkzaamheden
-beoordelen 57 lid 3 actief

14-02-2019
3

-verw erken van door w erknemers ingediende vorderingen;
-beoordelen van het door het UW V in te dienen vorderingen;
-beoordelen 57 lid 3 actief;
-nader inventariseren crediteuren, w aaronder preferente vorderingen
(o.a.behoud van w erk);
-overige bijkomende w erkzaamheden.

16-05-2019
4

Rest van de punten in het vorige verslag zijn afgew ikkeld.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-8-2019

16-05-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

10-07-2018
1

