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

6
10-09-2019
F.05/18/85
NL:TZ:0000014791:F002
26-02-2018

R-C
Curator

mr. E Boerwinkel
mr C.G. Klomp

Algemene gegevens
Naam onderneming
Verspreidingsbedrijf Van der Stelt B.V.

29-06-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Verspreidingsbedrijf Van der
Stelt B.V., statutair gevestigd te Vuren, kantoorhoudende te (4207 HM)
Gorinchem aan
het adres Galvaniw eg 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer
11029569.

29-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met het verspreiden van folders en kranten.

Financiële gegevens

29-06-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

€ 0,00

€ 167.593,00

2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 173.065,00

2015

€ 1.375.589,00

€ 69.308,00

€ 270.707,00

2014

€ 1.251.299,00

€ 46.371,00

€ 325.925,00

Toelichting financiële gegevens
Gegevens vooralsnog afkomstig uit de door bestuurder aangeleverde stukken.
De (ontbrekende) cijfers heeft curator nog in onderzoek.

29-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

29-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

29-06-2018
2

€ 429,12

15-01-2019
4

€ 0,00

06-05-2019
5

Toelichting
Het in het vorige verslag genoemde boedelsaldo is per abuis bij onderhavig
faillissement opgenomen maar behoorde toe aan een ander faillissement in dit
cluster.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-3-2018

29-06-2018
2

t/m
26-6-2018
van
27-6-2018

04-10-2018
3

t/m
3-10-2018
van
4-10-2018

15-01-2019
4

t/m
15-1-2019
van
16-1-2019

06-05-2019
5

t/m
5-5-2019
van
6-5-2019

10-09-2019
6

t/m
9-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

1 uur 54 min

3

2 uur 42 min

4

2 uur 0 min

5

2 uur 42 min

6

1 uur 0 min

totaal

10 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Uren verslagperiode 3 (27-06-2018 t/m 3-10-2018) = 2 uur en 42 minuten.
Totaal aantal uren = 7 uur en 18 minuten.

04-10-2018
3

Totaal aantal uren in faillissement = 9 uur en 18 minuten

15-01-2019
4

Totaal aantal uren in faillissement = 12 uur

06-05-2019
5

Totaal aantal uren in faillissement = 13 uur

10-09-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 10 juli 1995. Bestuurder en enig aandeelhouder
van
gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.
voor den
Dag Beleggingen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer
11044016 en tevens in staat van faillissement verklaard op 26 februari 2018.
In deze groepsstructuur is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
C. voor den Dag Beleggingen B.V. enig aandeelhouder en/of bestuurder van de
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: (1)
Verspreidingsbedrijf
Van der Stelt B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
11029569
en in staat van faillissement verklaard op 26 februari 2018 en (2)
Verspreidingsbedrijf
Liver III B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
53137078 en in
staat van faillissement verklaard op 26 februari 2018 en (3) Van der Meer
Verspreidingen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
11062667 en in staat van faillissement verklaard op 31 juli 2017.
Per 1 januari 2016 w erden de ondernemingsactiviteiten van gefailleerde
geëxploiteerd door de zustervennootschap Van der Meer Verspreidingen B.V.

29-06-2018
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, zijn er op dit moment geen procedures aanhangig w aarbij
gefailleerde eisende of gedaagde partij is.

1.3 Verzekeringen

29-06-2018
2

1.3 Verzekeringen
Curator maakt vooralsnog uit de stukken op dat de voor het bedrijf van
gefailleerde gebruikelijk verzekeringen per 31 juli 2017 zijn beëindigd.

29-06-2018
2

Uit de administratie blijkt vooralsnog dat de premies voor de
bedrijfsverzekeringen inderdaad tot 1 augustus 2017 w aren voldaan. Hierdoor
bestaat er ook geen mogelijkheid tot premierestituties.

1.4 Huur
Voor zover bekend, zijn er geen huurovereenkomsten gesloten w aarbij
gefailleerde
partij w as.

29-06-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement is het volgende aan
curator
medegedeeld.
Na het faillissement van de zustervennootschap Van der Meer Verspreidingen
B.V.,
resteren aanzienlijke schulden bij ABN AMRO Bank N.V. en de Belastingdienst.
De
vennootschappen in de groep zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden bij
de bank
alsw el bij de Belastingdienst.
Bestuurders zagen geen andere mogelijkheid dan het faillissement van de
overige
vennootschappen in de groep op eigen aangifte aan te vragen.

29-06-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

29-06-2018
2

Toelichting
Op faillissementsdatum had gefailleerde geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

29-06-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Curator acht het vooralsnog niet noodzakelijk verdere w erkzaamheden te
verrichten in
dit verband.

29-06-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

29-06-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

29-06-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde heeft geen voorraden en/of onderhanden w erk.

29-06-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ABN AMRO BANK N.V. Deze
bankrekening
vertoonde op faillissementsdatum een creditsaldo. Curator heeft dit onderdeel
nog in
onderzoek (zie onder 5.1).

29-06-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Volgt uit het voorgaande.

29-06-2018
2

Het creditsaldo op de desbetreffende bankrekening maakt onderdeel uit van
de gesprekken met ABN AMRO Bank N.V. en lijkt verband te houden met een
aan dit faillissement gelieerd faillissement. Hierbij moet rekening gehouden
w orden met mogelijkheden voor de bank om de salderen/verrekenen in
verband met de concernfinanciering. Curator komt hier in een volgend verslag
op terug.
De gesprekken met ABN AMRO Bank N.V. vinden nog altijd plaats.

04-10-2018
3

Curator staat nog in contact met ABN AMRO Bank N.V. over de verdere
financiële afw ikkeling.

15-01-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In onderzoek. Curator komt hierop in zijn volgende verslag terug.

29-06-2018
2

Vooralsnog lijkt het dat gefailleerde niet beschikte over een
debiteurenportefeuille. Dit is vooralsnog verklaarbaar vanw ege het feit dat de
feitelijke activiteiten plaatsvonden in de aan dit faillissement gelieerde - tevens
gefailleerde - onderneming Van der Meer Veerspreidingen B.V. Curator houdt
dit onderdeel voorlopig nog in onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Volgt uit het voorgaande.

29-06-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 361.512,98

29-06-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft, uit hoofde van een aan de in de groep betrokken
vennootschappen verstrekt krediet, w aarvoor zow el gefailleerde als
C. voor den Dag Beleggingen B.V., Verspreidingsbedrijf Liver III B.V. en Van der
Meer Verspreidingen B.V. (zie onder 1.1) hoofdelijk aansprakelijk zijn, een
vordering van
€ 361.512,98 op gefailleerde. Curator heeft de ingediende vordering in
onderzoek.
Curator is nog in gesprek met ABN AMRO Bank N.V. om inzicht te krijgen in de
huidige positie van de bank, de transactie van het onroerend goed, de
zekerheden en het creditsaldo. Curator zal hierop in een volgend verslag
terugkomen.
€ 365.662,65

04-10-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van ABN AMRO Bank N.V. op de onderhavige groep bedraagt op
dit moment € 365.662,65 exclusief rente. Curator blijft nog in gesprek met ABN
AMRO Bank N.V. over de gevestigde zekerheden en de transactie van het
onroerend goed. Curator komt hier in een volgend verslag nader op terug.
€ 365.662,65
Toelichting vordering van bank(en)
Op dit moment w ordt tevens de uitkomst van de herbeoordeling van de eerder
door gefailleerden afgenomen rentederivaten in de gesprekken meegenomen.

15-01-2019
4

€ 372.967,39

06-05-2019
5

Toelichting vordering van bank(en)
De gesprekken met ABN AMRO Bank N.V. vinden nog altijd plaats. Naast de
eerder genoemde kw esties neemt curator nu tevens een staatsgarantie (dan
w el een borgstellingskrediet van de Nederlandse overheid) mee in deze
gesprekken. Curator heeft deze garantie nader in onderzoek. De bank heeft
haar vordering daarnaast opnieuw berekend en komt uit op een bedrag van €
372.967,39. Ook deze verandering heeft curator in onderzoek.

5.2 Leasecontracten
Curator is niet bekend met door gefailleerde gesloten leasecontracten.

29-06-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. stelt zich op het standpunt pandrechten op inventaris en
vorderingen te hebben verkregen. Curator heeft het bestaan en de
rechtsgeldigheid
hiervan in onderzoek.

29-06-2018
2

Zie onder 5.1.
Door de middellijk bestuurder van gefailleerde is tevens een borgtocht
afgegeven.

04-10-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Gelet op hetgeen vermeld onder paragraaf 5.3 is de ABN AMRO Bank N.V.
separatist,
als de pandrechten erkend kunnen w orden.

29-06-2018
2

Zie onder 5.1.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn curator geen beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud bekend.

29-06-2018
2

5.6 Retentierechten
Er zijn curator geen beroepen op het recht van retentie bekend.

29-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er zijn curator geen beroepen op het recht van reclame bekend.

5.8 Boedelbijdragen

29-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met ABN AMRO Bank N.V.
over de
(gestelde) zekerheden.

29-06-2018
2

De komende verslagperiode zullen de overleggen met ABN AMRO Bank N.V.
blijven plaatsvinden.
De komende verslagperiode zullen de overleggen met ABN AMRO Bank N.V.
blijven plaatsvinden.

04-10-2018
3

De komende verslagperiode zullen de overleggen met ABN AMRO Bank N.V.
blijven plaatsvinden.

15-01-2019
4

De komende verslagperiode zullen de laatste overleggen met ABN AMRO Bank
N.V. plaatsvinden en verw acht curator deze af te kunnen ronden.

06-05-2019
5

De overleggen met ABN AMRO Bank N.V. zitten in de afrondende fase en
hebben nu met name betrekking op (het toew erken naar) afsluiting van deze
kw estie. Door de nauw e samenhang met de overige faillissementen in deze
groep, is de afronding afhankelijk van meerdere te bespreken kw esties.

10-09-2019
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de bestuurder van gefailleerde zijn diverse stukken en gegevens
overgelegd, die
curator in de komende verslagperiode nader zal bestuderen.

29-06-2018
2

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat inmiddels alle
beschikbare stukken en gegevens zijn overgelegd. Curator zal de gebruikelijke
faillissementsonderzoeken voortzetten.

7.2 Depot jaarrekeningen
Curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.

29-06-2018
2

De volgende deponeringsdata zijn uit de aangeleverde stukken af te leiden:

04-10-2018
3

2017: 14-03-2018
2016: 13-07-2017
2015: 31-01-2017

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is opgericht in 1995. Voor zover niet zou zijn voldaan aan de
stortingsverplichtingen zijn de vorderingen tot volstorting van de aandelen op
faillissementsdatum verjaard. Curator onderzoek dit nog w el.

29-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator is vooralsnog niet van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. Zo nodig,
zal hij in
een volgend verslag op dit onderw erp terugkomen, daar dit onderdeel
uitmaakt van het
gebruikelijke faillissementsonderzoek.

29-06-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig, zal
hij in een
volgend verslag op dit onderw erp terugkomen, daar dit onderdeel uitmaakt
van het
gebruikelijke faillissementsonderzoek.

29-06-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal in de komende verslagperiode aanvangen met de gebruikelijke
faillissementsonderzoeken. Op dit onderw erp zal hij in een volgend verslag
terugkomen.

29-06-2018
2

De aangevangen faillissementsonderzoeken zullen w orden voortgezet.
De onderzoeken naar rechtmatigheid zijn nog niet afgew ikkeld en curator
streeft er naar om in de uitstaande verslagperiode de onderzoeken te kunnen
beëindigen.

15-01-2019
4

Nu de gesprekken met ABN AMRO Bank N.V. nog lopende zijn, heeft curator
nog geen sluitend oordeel kunnen vormen met betrekking tot de onderzoeken
naar rechtmatigheid. Curator w acht de afw ikkeling van het onderzoek naar het
onroerend goed en het onderzoek naar de staatsgarantie eerst af, alvorens
een conclusie te trekken hieromtrent.

06-05-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-06-2018
2

Toelichting
Er zijn in dit faillissement (nog) geen boedelvorderingen bij curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

29-06-2018
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vordering bij curator ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-06-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-06-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

29-06-2018
2

Toelichting
Er heeft zich 1 concurrente crediteur bij curator gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

29-06-2018
2

Toelichting
Deze crediteur heeft het bedrag van de vordering nog niet gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

29-06-2018
2

Vooralsnog onbekend.

15-01-2019
4

Vooralsnog onbekend.

06-05-2019
5

Vooralsnog onbekend.

10-09-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curator zal - indien nodig - corresponderen met crediteuren.
Curator zal corresponderen met de crediteuren en houdt het bestaan van een
eventuele crediteurenlijst in onderzoek.

29-06-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.

29-06-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

29-06-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de correspondentie met ABN AMRO Bank N.V.;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren;
- vervolg van de rechtmatigheidsonderzoeken.

29-06-2018
2

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de afw ikkeling met ABN AMRO Bank N.V.;
- vervolg van de rechtmatigheidsonderzoeken.

04-10-2018
3

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de financiële afw ikkeling met ABN AMRO Bank N.V.;
- afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken en formuleren conclusies met
betrekking tot vervolgstappen.

15-01-2019
4

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- de financiële afw ikkeling met ABN AMRO Bank N.V.;
- afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken en formuleren conclusies met
betrekking tot vervolgstappen.

06-05-2019
5

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
- afronding financiële afw ikkeling met ABN AMRO Bank N.V.;
- afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken en formuleren conclusies met
betrekking tot vervolgstappen.

10-09-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn curator dit faillissement zal
afw ikkelen. Deze termijn zal tevens afhankelijk zijn van de afw ikkeling van de
overige
faillissementen in deze groep.

29-06-2018
2

Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn curator dit faillissement zal
afw ikkelen. Deze termijn zal tevens afhankelijk zijn van de afw ikkeling van de
overige
faillissementen in deze groep.

04-10-2018
3

Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn curator dit faillissement zal
afw ikkelen. Deze termijn zal tevens afhankelijk zijn van de afw ikkeling van de
overige
faillissementen in deze groep.

15-01-2019
4

Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn curator dit faillissement zal
afw ikkelen. Deze termijn zal tevens afhankelijk zijn van de afw ikkeling van de
overige
faillissementen in deze groep.

06-05-2019
5

Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn curator dit faillissement zal
afw ikkelen. Deze termijn zal tevens afhankelijk zijn van de afw ikkeling van de
overige
faillissementen in deze groep.

10-09-2019
6

10.3 Indiening volgend verslag
10-3-2020

10-09-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorgaande.

29-06-2018
2

Volgt uit het voorgaande.

04-10-2018
3

Volgt uit het voorgaande.

15-01-2019
4

Volgt uit het voorgaande.

06-05-2019
5

Volgt uit het voorgaande.

10-09-2019
6

Bijlagen
Bijlagen

