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

6
07-04-2021
F.05/19/447
NL:TZ:0000121088:F001
15-11-2019

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr A.E. Mulder

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pul Display B.V. (hierna ook 'Pul').

07-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pul Display B.V.,
tevens handelend onder de naam PUL instore, statutair en feitelijk gevestigd
te (3871 AL) Hoevelaken aan de Oosterinslag 18, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 08020318.

07-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging displays van karton en kunststof voor de retailbranche.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 5.603.291,00

€ -117.000,00

€ 250.090,00

2018

€ 5.756.645,00

€ -124.625,00

€ -265.553,00

2017

€ 5.263.594,00

€ -264.800,00

€ -139.928,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

07-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
1. De financiële gegevens zijn afkomstig uit vastgestelde en bij het
handelsregister gedeponeerde jaarrekeningen over de boekjaren 2016, 2017
en 2018.

07-01-2020
1

3. De cijfers zijn aangevuld met de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van
de vennootschap die door de bestuurder zijn aangereikt.

07-07-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 506.929,02

07-04-2020
2

€ 566.550,72

07-07-2020
3

€ 549.028,79

07-10-2020
4

€ 528.911,89

07-01-2021
5

€ 462.519,60

07-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-11-2019

07-01-2020
1

t/m
6-1-2020
van
7-1-2020

07-04-2020
2

t/m
6-4-2020
van
7-4-2020

07-07-2020
3

t/m
6-7-2020
van
7-7-2020

07-10-2020
4

t/m
6-10-2020
van
7-1-2021

07-04-2021
6

t/m
6-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

252 uur 48 min

2

140 uur 54 min

3

96 uur 36 min

4

156 uur 48 min

5

35 uur 30 min

6

6 uur 6 min

totaal

688 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
1. 15 november 2019 is het faillissement uitgesproken onder gelijktijdige
intrekking van de op 12 november 2019 verleende voorlopige surseance van
betaling. Tijdens de surseanceperiode zijn 19 uren en 30 minuten besteed van
het voor het 1e verslag totaal aantal vermelde uren.

07-01-2020
1

Op 15 november 2019 is eveneens een afkoelingsperiode afgekondigd voor
een periode van tw ee maanden.
De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het
bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag
en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is HYPSOS Associates
B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde is HYPSOS
w orldw ide B.V. Enig aandeelhouder van laatstgenoemde is VDW Holding B.V.;
w aarvan het bestuur w ordt gevormd door de heer A.C. Bor en de heer W .E.J.
van de W ater.

07-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
1. Op faillissementsdatum w as er geen sprake van lopende gerechtelijke
procedures

07-01-2020
1

2. Alle verzekering zijn voor zover mogelijk beëindigd. De laatste verzekeringen
zullen de komende periode w orden afgew ikkeld.

07-04-2020
2

1.3 Verzekeringen
1. Gefailleerde hield de nodige bedrijfsverzekeringen aan. Deze zijn
geïnventariseerd en zullen de komende periode w orden beëindigd.

07-01-2020
1

3. Er bestond onduidelijkheid over een tw eetal verzekeringen voor w at betreft
de dekking van het uitlooprisico. Hierover is overleg gevoerd met de
tussenpersoon. Uiteindelijk zijn alle verzekeringen beëindigd.

07-07-2020
3

1.4 Huur

1.4 Huur
1. Gefailleerde huurde het bedrijfspand gelegen aan de Oosterinslag 18 te
Hoevelaken. De huurprijs bedroeg € 25.500 (exclusief BTW ) per maand.
Daarnaast huurde gefailleerde diverse roerende zaken van de (indirecte)
moedermaatschappij. Het betreft onder meer een deel van het machinepark,
voertuigen en een IT-systeem. De verschuldigde huur voor deze roerende
zaken bedroeg € 15.051,- (exclusief BTW ) per maand. De huurovereenkomsten
zullen de komende periode w orden afgew ikkeld.

07-01-2020
1

2. De huur met betrekking tot diverse onroerende en roerende zaken is ex
artikel 39 Faillissementsw et opgezegd tegen de kortst mogelijke termijn. Een
aantal gehuurde roerende zaken zijn reeds aan de verhuurders ter
beschikking gesteld. De resterende gehuurde roerende zaken, alsmede het
bedrijfspand zullen naar verw achting in de aankomende verslagperiode
w orden afgegeven c.q. opgeleverd.

07-04-2020
2

3. De huur van de alle roerende zaken is inmiddels geëindigd. Datzelfde geldt
voor de huur van de onroerende zaak.

07-07-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
1. Gefailleerde produceerde kartonnen displays voor diverse bedrijven, met
name in de retailbranche. Vanaf 2012 is er geen sprake meer gew eest van een
positief bedrijfsresultaat.

07-01-2020
1

Volgens opgave van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen
in diverse factoren. Ongeveer drie jaar geleden failleerde een belangrijke
opdrachtgever als gevolg w aarvan Pul Display voor diverse verrichte
w erkzaamheden onbetaald is gebleven. In die jaren volgde ook een omslag in
de markt w aarbij diverse retailers voor hun inkoop gebruik zijn gaan maken
van printmanagement bureaus als gevolg w aarvan de prijzen onder druk
kw amen te staan. Ook voor reguliere klanten volgden
“aanbestedingsprocedures” w aarbij met name prijs de doorslaggevende factor
vormde. De productiefaciliteiten van gefailleerde w aren gedateerd als gevolg
w aarvan prijs niet het sterkste punt van gefailleerde w as.
In 2015 heeft de toenmalig financierende bank de kredietfaciliteit opgezegd.
De (indirecte) moedermaatschappij heeft destijds voorzien in de
financieringsbehoefte van gefailleerde. De financieringsbehoefte van
gefailleerde liep door de jaren heen op w aarbij de moedermaatschappij daarin
heeft voorzien door het beschikbaar stellen van extra krediet. De
moedermaatschappij w as echter niet langer bereid om bij te springen om
opnieuw in de oplopende financieringsbehoefte te voorzien.
Directe aanleiding voor het verzoek om aan gefailleerde surseance van
betaling te verlenen w as volgens de bestuurder gelegen in het feit dat enkele
leveranciers w eigerden tot levering en/of transport van goederen over te gaan
zonder betaling van alle openstaande facturen. Het laatste legde een forse
druk op de liquiditeitspositie w aarin niet direct kon w orden voorzien. Op 12
november jl. is aan gefailleerde uitstel van betaling verleend. Op 15 november
jl. is de surseance van betaling omgezet in een faillissement nu het perspectief
dat alle crediteuren zouden kunnen w orden voldaan ontbrak.
De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het
faillissement.
2. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-04-2020
2

3. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-07-2020
3

4. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-10-2020
4

5. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-01-2021
5

6. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-04-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
38

07-01-2020
1

Toelichting
1. Een van de medew erkers w as aanw ezig in de functie van stagiaire.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
40

07-01-2020
1

Toelichting
1. Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-11-2019

38

Zie 2.4

totaal

38

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Inventariseren, verzoek machtiging ontslag, ontslagbrief en contact met
UW V voor w erkzaamheden rondom de centrale intake.

07-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1. Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
1. Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom

07-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
1. Niet van toepassing.

07-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

1. Diverse bedrijfsmiddelen.

€ 77.558,71

totaal

€ 77.558,71

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Gefailleerde beschikt over diverse bedrijfsmiddelen. De afgelopen periode
zijn deze getaxeerd. De komende periode zullen de bedrijfsmiddelen te gelde
w orden gemaakt. De opbrengst van de bedrijfsmiddelen is ten tijde van dit
verslag dus nog onbekend.

07-01-2020
1

2. De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de financier van gefailleerde. Ten
aanzien van de bodemzaken geldt het bodemvoorrecht van de fiscus. De
belangen van de fiscus w orden behartigd. In dat kader w orden de
bodemzaken via een online veiling aangeboden. De voorbereiding van deze
veiling is reeds in gang gezet en conform planning zal de veiling in de
aankomende verslagperiode w orden afgerond. In hoeverre de veiling hinder
zal ondervinden en/of vertraging zal oplopen vanw ege het Coronavirus is
vooralsnog onbekend.

07-04-2020
2

3. Naast de bodemzaken w orden ook de verpande voorraden in opdracht van
de curator geveild. Ter zake de veiling van de verpande voorraden is de
curator een boedelbijdrage overeengekomen met de pandhouder. Voorts zijn
er voorraden van gefailleerde bij derden aangetroffen die ex artikel 60 lid 2 Fw
zijn opgeëist en thans in opdracht van de curator w orden geveild. Ook deze
voorraden zijn bezw aard met een pandrecht, maar ter zake die voorraden
geldt een hoger voorrecht van de derden w aar de voorraden w aren
opgeslagen. De curator behartigt de belangen van deze derden.

07-07-2020
3

De meeste bodemzaken en voorraden zijn inmiddels geveild. Een aantal zaken
moet nog geveild w orden, of nogmaals geveild w orden. De totale
veilingopbrengst is derhalve nog niet bekend.
4. De laatste veilingen zijn inmiddels afgerond en de betreffende afrekeningen
zijn ontvangen. Er bestaat echter nog enige onduidelijkheid over de
afrekeningen. Het is de verw achting dat dit de aankomende verslagperiode
w ordt opgehelderd en dat dan ook de definitieve verkoopopbrengst duidelijk
w ordt.

07-10-2020
4

Voorts is in de afgelopen verslagperiode gebleken dat per abuis een zaak is
meegeveild die in eigendom toebehoorde aan een derde. Na afstemming met
de betreffende derde is de daarmee corresponderende veilingopbrengst van €
140,- aan de derde afgedragen.
5. De onduidelijkheden over de veilingafrekeningen zijn inmiddels opgehelderd.
De bodemzaken hebben in totaal een bruto bedrag van € 77.973,99 excl. btw
opgeleverd. Van dit bedrag komt een bedrag van € 140,- excl. btw toe aan een
derde, zie vorig verslag. Dit bedrag is inmiddels aan de derde afgedragen. De
veilingkosten bedroegen € 275,28 incl. btw . Netto resteert derhalve een
veilingopbrengst van € 77.558,71.

07-01-2021
5

6. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

07-04-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. De belangen van de fiscus zullen w orden behartigd. Vooralsnog lijkt het
erop dat de vordering van de fiscus niet uit het gerealiseerde vrije actief zal
kunnen w orden voldaan als gevolg w aarvan de opbrengst van de bodemzaken
door de boedel zal lopen.

07-01-2020
1

4. Het is niet uitgesloten dat de vordering van de Belastingdienst uit het vrije
actief kan w orden voldaan. Is dat inderdaad het geval dan resteert geen
vordering van de Belastingdienst en komt de veilingopbrengst van de
(verpande) bodemzaken toe aan de pandhouder (voor zover sprake is van
rechtsgeldige pandrechten). De verw achting bestaat dat dit in de komende
verslagperiode duidelijk zal w orden.

07-10-2020
4

5. Het lijkt erop dat de vordering van de Belastingdienst niet volledig uit het
vrije actief kan w orden voldaan. De curator zal de belangen van de fiscus –
voor zover nodig - behartigen.

07-01-2021
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
1. Inventarisatie, taxatie etc.

07-01-2020
1

2. Voeren van overleg met de pandhouder.

07-04-2020
2

3. Voeren van overleg met de pandhouder en het veilinghuis.

07-07-2020
3

4. Voeren van overleg met de pandhouder en het veilinghuis.

07-10-2020
4

5. Voeren van overleg met de pandhouder, het veilinghuis en de
Belastingdienst.

07-01-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Op faillissementsdatum w as er sprake van voorraden. De voorraad is
getaxeerd. De komende periode zal w orden onderzocht in hoeverre nog
rechten van derden in de vorm van bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud op de
voorraad rusten.

07-01-2020
1

Daarnaast w as beperkt sprake van onderhandenw erk. Enkele opdrachten
w aren reeds gereed en dienen enkel nog te w orden gefactureerd. Deze zullen
w orden meegenomen in de debiteurenpositie. Voor het overige w as het
onderhandenw erk, dan w el de w aarde daarvan, verw aarloosbaar. Het
onderhandenw erk, voor zover daar al sprake van w as, vertegenw oordigt
immers geen w aarde indien de opdrachten niet zouden zijn afgemaakt omdat
er alsdan tegenclaims van opdrachtgevers w aren te verw achten.
2. Diverse crediteuren hebben zich bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud op diverse voorraden. De afgelopen verslagperiode zijn
alle binnengekomen claims op eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld.

07-04-2020
2

4. Na afstemming met de financier heeft de curator de (mogelijk) verpande
voorraad meegeveild. Voor die w erkzaamheden heeft de boedel een
boedelbijdrage van € 2.271,05 incl. btw ontvangen. De veilingopbrengst van
de voorraad is afgedragen aan de financier.

07-10-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1. Inventarisatie, taxatie, vaststellen rechten van derden etc.

07-01-2020
1

3. Voeren van overleg met de pandhouder en het veilinghuis.

07-07-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rente.

€ 5,54

totaal

€ 5,54

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. Tot op heden is niet gebleken dat gefailleerde over andere activa beschikt.
Er zullen nog w el enkele teruggaven volgen in verband met opzegging van
verzekeringen, tankpassen etc.
Daarnaast is een bedrag van € 5,54 ontvangen aan rente over het creditsaldo
op de boedelrekening.

07-01-2020
1

2. Er is tot op heden in totaal € 14,71 aan rente bijgeschreven.

07-04-2020
2

3. Vanaf november 2020 is geen rente meer bijgeschreven.

07-07-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Inventarisatie en voeren van correspondentie.

07-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenvorderingen (verslag 4)

€ 945.083,56

totaal

€ 945.083,56

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1. Op faillissementsdatum is een lijst van vorderingen op debiteuren
ontvangen. Deze lijst w as niet geheel actueel nu enkele bedragen nog
dienden te w orden gefactureerd, alsmede in de tussentijd enkele debiteuren
reeds tot betaling van de facturen w aren overgegaan. Tot slot heeft de
financier die claimt te beschikken over een pandrecht op vorderingen haar
pandrecht op de datum van de surseance openbaar gemaakt. De curator heeft
geen inzicht in de eventueel bij deze financier binnengekomen betalingen.

07-01-2020
1

De komende periode zal dit nader in kaart w orden gebracht. De stand van de
debiteurenportefeuille zal dus vermoedelijk nog veranderen.
2. De curator is nog met de pandhouder in overleg over de vraag of de
pandhouder beschikt over een rechtsgeldig pandrecht op de vorderingen van
gefailleerde. Omdat dit nog enige tijd in beslag zal nemen, zijn de curator en
de pandhouder intussen overeengekomen op w elke w ijze en onder w elke
voorw aarden de debiteuren bij voorbaat kunnen w orden geïncasseerd. In dat
kader w orden thans de benodigde voorbereidingen getroffen.

07-04-2020
2

3. Een gedeelte van de debiteuren heeft na surseance/faillissement aan de
gefailleerde betaald. Het betreft een bedrag van € 312.674,40. Een ander
gedeelte van de debiteuren heeft na surseance/faillissement aan de financier
betaald die stelt pandhouder te zijn. Dit betreft een bedrag van € 208.823,56.
Een aantal debiteuren heeft dezelfde vordering zow el aan de boedel als aan
curator betaald. De financier heeft kort na surseancedatum haar pandrecht
openbaar gemaakt. Enkele debiteuren hebben naar de mening van de financier
nadat zij de voornoemde mededeling reeds hadden ontvangen nog de
vordering op de oude bankrekening van gefailleerde voldaan. De financier
heeft zich op het standpunt gesteld dat deze debiteuren niet bevrijdend
hebben betaald en nogmaals betaling geëist. Enkele debiteuren hebben aan
deze sommatie gehoor gegeven. Deze partijen zullen zich vermoedelijk bij de
curator melden met een vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling. De
curator heeft nog geen standpunt ingenomen ter zake de vraag of de
betreffende debiteuren inderdaad niet bevrijdend aan gefailleerde konden
betalen.

07-07-2020
3

De curator en de financier hebben inmiddels afspraken gemaakt over w ijze

w aarop de resterende debiteuren w orden geïnd, een en ander zonder
erkenning van de door beide partijen geclaimde rechten over en w eer. In dat
kader is in aanvulling op voornoemde bedragen nog een bedrag van €
393.408,48 geïncasseerd. Thans staat nog slechts een klein bedrag open. Met
enkele debiteuren lopen nog betalingsregelingen. Het is de verw achting dat de
incasso in de aankomende verslagperiode kan w orden afgew ikkeld. De
discussie tussen de curator en de financier ter zake de aanspraken op de
geïncasseerde bedragen dient dan nog te w orden voortgezet. De uiteindelijke
opbrengst voor de boedel is derhalve nog onduidelijk.
4. In de afgelopen verslagperiode zijn vrijw el alle nog openstaande debiteuren
geïncasseerd. Een enkele debiteur heeft niet betaald. Het gaat om relatief
kleine bedragen. Een aantal debiteuren stelt een tegenvordering te hebben en
heeft een beroep gedaan op verrekening.

07-10-2020
4

In totaal hebben gefailleerde en de financier gezamenlijk een bedrag van €
923.112,96 geïncasseerd ná surseance/faillissement. Zoals in het vorige
verslag aangegeven hebben een aantal debiteuren tw eemaal betaald, te
w eten eenmaal aan gefailleerde en eenmaal aan de financier. Die dubbele
betalingen zijn bij voornoemd bedrag inbegrepen. De curator is nog met de
financier in gesprek over de aanspraken van de boedel en de financier met
betrekking tot de geïncasseerde bedragen. Om die reden is op dit moment nog
onduidelijk op w elke w ijze de opbrengst zal w orden verdeeld.
5. De curator is nog met de financier in gesprek over de aanspraken van de
boedel en de financier met betrekking tot de geïncasseerde bedragen. Het is
de verw achting dat dit in de komende verslagperiode zal w orden afgerond.

07-01-2021
5

6. De gesprekken met de financier over de aanspraken van de boedel en de
financier ter zake de geïncasseerde bedragen bevinden zich in een
afrondende fase.

07-04-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
1. Inventarisatie.

07-01-2020
1

2. Onderzoek administratie en overleg pandhouder.

07-04-2020
2

3. Overleg pandhouder, overleg rechter-commissaris, overleg debiteuren,
onderzoek administratie.

07-07-2020
3

4. als hiervoor.

07-10-2020
4

5. Als hiervoor.

07-01-2021
5

6. Als hiervoor.

07-04-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

07-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
1. Gefailleerde hield een rekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Het saldo
bedroeg op faillissementsdatum conform opgave van de bank € 226.610,67.

Toelichting vordering van bank(en)
2. Het creditsaldo is door de bank overgeboekt naar de boedelrekening. De na
datum faillissement op de bedrijfsrekening van gefailleerde ontvangen
bedragen zijn eveneens door de bank overgeboekt naar de boedelrekening.

07-04-2020
2

5.2 Leasecontracten
1. Gefailleerde leasete diverse roerende zaken (zie ook 1.6.). Deze
leaseovereenkomsten zullen de komende periode w orden afgew ikkeld.

07-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. De (indirecte) moedermaatschappij heeft een krediet in rekening-courant
verstrekt. De vordering zal nog nader w orden vastgesteld.

07-01-2020
1

2. De pandhouder heeft een vordering ingediend van € 564.875,22. De
pandhouder claimt pandrechten op de bedrijfsmiddelen (inventaris alsmede
voertuigen), de voorraden en vorderingen op derden. De rechtsgeldigheid van
deze pandrechten is nog onderw erp van onderzoek.

07-04-2020
2

3. Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de pandrechten en de discussie
met de financier in dat kader loopt nog. De verpanding van vorderingen op 8
november 2019 heeft de curator reeds buitengerechtelijk vernietigd omdat die
verpanding in strijd is met artikel 47 Fw . De financier bestrijdt dat. De overige
verpandingen zijn nog onderw erp van onderzoek (en discussie).

07-07-2020
3

4. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator ook de eerdere verpanding
van 8 juli 2019 buitengerechtelijk vernietigd op grond van artikel 42 Fw . De
financier heeft betw ist dat sprake zou zijn van een paulianeuze
rechtshandeling.

07-10-2020
4

De curator en de financier zijn met elkaar in gesprek om te bezien of partijen
tot een minnelijke regeling kunnen komen. Het is de verw achting dat daar in
de aankomende verslagperiode meer duidelijkheid over komt.
5. Partijen zijn in een vergevorderd stadium van overleg, maar een aantal
aspecten behoeven nog aandacht en nadere afstemming. Het is de
verw achting dat dit in de komende verslagperiode afgehandeld kan w orden.

07-01-2021
5

6. De gesprekken bevinden zich in een afrondende fase.

07-04-2021
6

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
1. De (indirecte) moedermaatschappij claimt pandrechten op voorraad,
bedrijfsmiddelen en vorderingen op derden. De komende periode zal de
rechtsgeldigheid van deze zekerheden nader w orden onderzocht.

07-01-2020
1

2. De rechtsgeldigheid van de gevestigde zekerheden is nog onderw erp van
onderzoek. In de tussentijd zijn met de pandhouder afspraken gemaakt over
de incasso van vorderingen, alsmede de verkoop/veiling van de roerende
zaken die onder het pandrecht zouden vallen.

07-04-2020
2

3. De voorraden die onder het pandrecht zouden vallen zijn geveild en de
vorderingen die onder het pandrecht zouden vallen zijn grotendeels geïnd. In
de aankomende verslagperiode kan de incasso vermoedelijk w orden afgerond,
w aarna slechts de discussie resteert w elke partij aanspraak kan maken op de
veilingopbrengst en de geïncasseerde bedragen.

07-07-2020
3

4. De curator en de financier zijn met elkaar in gesprek om te bezien of partijen
tot een minnelijke regeling kunnen komen, zie ook 5.3. van dit verslag.

07-10-2020
4

5. De curator en de financier zijn met elkaar in gesprek om te bezien of partijen
tot een minnelijke regeling kunnen komen, zie ook 5.3. van dit verslag.

07-01-2021
5

6. De gesprekken bevinden zich in een afrondende fase.

07-04-2021
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Er hebben zich diverse crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. Deze claims zullen de komende periode w orden
geïnventariseerd en w aar mogelijk afgew ikkeld. Enkele claims zijn reeds
gehonoreerd.

07-01-2020
1

2. De binnengekomen claims op eigendomsvoorbehoud zijn afgew ikkeld.

07-04-2020
2

Daarnaast hebben diverse klanten van gefailleerde eigendom geclaimd van
diverse productiemiddelen die zich in het bedrijfspand van gefailleerde
bevonden. Alle ontvangen claims zijn afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich diverse crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht. Deze claims zullen de komende periode w orden geïnventariseerd
en w aar mogelijk afgew ikkeld.

07-01-2020
1

2. Anders dan in het eerste verslag is gemeld, heeft slechts één crediteur
(mondeling) een beroep op een retentierecht gedaan. Mogelijk zijn er meer
crediteuren die een beroep op een retentierecht kunnen doen. Dit w ordt nog
geïnventariseerd.

07-04-2020
2

3. De claims op een retentierecht zijn geïnventariseerd en afgew ikkeld. Voor
zover partijen als gevolg van een retentierecht een bijzondere preferentie
hebben verkregen ten aanzien van de opbrengst van een zaak omdat de
goederen door de curator ex art. 60 Fw zijn opgeëist, is daarvan aantekening
gemaakt in het crediteurenoverzicht.

07-07-2020
3

5. De zaken w aarvoor door schuldeisers een retentierecht is ingeroepen
(w elke zaken door de curator ex art. 60 Fw zijn opgeëist) hebben in de veiling
een bedrag van € 1.100,- excl. btw opgeleverd. Daar staan veilingkosten ad €
430,74 incl. btw tegenover, zodat netto een opbrengst van € 669,26 resteert.

07-01-2021
5

6. Dit onderdeel is afgew ikkeld.

07-04-2021
6

5.7 Reclamerechten
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

07-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

07-01-2020
1

Toelichting
1. De komende periode zal met de (indirecte) moedermaatschappij in overleg
w orden getreden over de door haar geclaimde separatistenpositie en zal de
rechtsgeldigheid van de zekerheidsrechten w orden onderzocht. Indien
mogelijk zullen bij voorbaat afspraken w orden gemaakt ten aanzien van de
afw ikkeling van mogelijk verpande activa.
€ 2.265,16

07-04-2020
2

Toelichting
2. De curator is met de pandhouder in gesprek over de w ijze w aarop de
mogelijk verpande activa en vorderingen w orden uitgew onnen en/of
geïncasseerd.

Toelichting
3. De boedelbijdragen zien op kosten retour halen eigendommen van
crediteuren met een EVB.
3. Met de pandhouder zijn afspraken gemaakt over de w ijze w aarop de
mogelijk verpande activa w orden uitgew onnen en/of geïncasseerd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-07-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Voeren van correspondentie met ABN AMRO Bank en verrichten van
onderzoek naar vordering en (rechtsgeldigheid) zekerheden financier.

07-01-2020
1

2. Contact met gefailleerde, inventarisatie, contact met crediteuren, het
organiseren van diverse ophaaldagen, (w aar van toepassing vorderingen
corrigeren) en creditfacturen verw erken.

07-04-2020
2

3. Overleg pandhouder en veilinghuis.

07-07-2020
3

4. Overleg pandhouder en veilinghuis.

07-10-2020
4

6. Overleg pandhouder.

07-04-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. De onderneming is kort en beperkt voortgezet in het kader van de
surseance en het onderzoeken van de mogelijkheden van een doorstart.
Inmiddels zijn alle ondernemingsactiviteiten stil gelegd.

07-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
1. De komende verslagperiode zal hiervan nader verslag w orden gedaan.

07-01-2020
1

2. De voortzetting is afgew ikkeld. Hier zal in het volgende verslag rekening en
verantw oording voor w orden afgelegd nu nog niet alle boedeldebiteuren de
verschuldigde bedragen hebben voldaan.

07-04-2020
2

3. Voor de w erkzaamheden die na faillissement tijdelijk zijn voortgezet zijn
door de curator facturen verstuurd. In totaal zijn 22 facturen verzonden voor
een totaalbedrag van € 202.012,40 incl. btw . Alle factuurbedragen zijn
voldaan. Met betrekking tot deze w erkzaamheden zijn (directe) inkoopkosten
gemaakt ten bedrage van in totaal € 55.269,17 incl. btw .

07-07-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
1. Inventariseren, monitoren en controleren beperkte voortzetting.

07-01-2020
1

2. Facturen en betalingen verw erken.

07-04-2020
2

3. Facturen en betalingen verw erken.

07-07-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
1. De afgelopen verslagperiode hebben zich bij de curator diverse gegadigden
in het kader van een doorstart gemeld, dan w el zijn deze door de curator
benaderd. Nadat diverse partijen geïnteresseerd bleken te zijn heeft de
curator een biedingsprocedure opgestart en diverse gesprekken met
overnamekandidaten gevoerd. Uiteindelijk is het niet gelukt om een doorstart
te realiseren. De reden hiervoor is onder meer gelegen in de grootte van het
bedrijfspand, het verouderde machinepark en het feit dat met de (indirecte)
moeder- en zustermaatschappij afspraken moeten w orden gemaakt over het
gebruik van respectievelijk het machinepark en het bedrijfspand.

07-01-2020
1

6.5 Verantwoording
1. Niet van toepassing.

07-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
1. Niet van toepassing.

07-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
1. Niet van toepassing.

07-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
1. Inventariseren en benaderen gegadigden, opstarten biedingsprocedure en
het voeren van overnamegesprekken.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

07-01-2020
1

1. De boekhouding zal nog nader w orden onderzocht. Tot op heen bestaat de
indruk dat uit de administratie de rechten en verplichtingen van gefailleerde
kunnen w orden afgeleid.

07-01-2020
1

2. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-04-2020
2

3. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-07-2020
3

4. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-10-2020
4

5. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-01-2021
5

6. Het onderzoek is nog niet afgerond.

07-04-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekeningen over de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn allen tijdig
gedeponeerd.

07-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht.

07-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Deze vordering is verjaard nu er na het laatstelijk uitgeven van aandelen
meer dan vijf jaren is verstreken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1. Of er sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur is nog onderw erp van
onderzoek.

Toelichting
2. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. Een en ander
hangt samen met de onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het
faillissement.

Toelichting
3. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting
4. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting
6. Het onderzoek is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

07-01-2020
1

07-04-2020
2

07-07-2020
3

07-10-2020
4

07-04-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
1. Er vindt nog onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen plaats. In het
bijzonder w ordt onderzoek gedaan naar het verstrekken van een
kredietfaciliteit in juli 2019, alsmede een sale en leaseback transactie die in
dezelfde periode heeft plaatsgevonden met betrekking tot het machinepark.
Tevens is het verstrekken van zekerheden door gefailleerde onderw erp van
onderzoek.
In onderzoek

07-01-2020
1

07-04-2020
2

Toelichting
2. De verpanding van debiteuren van gefailleerde aan de pandhouder d.d. 8
november 2019 is door de curator vernietigd met een beroep op artikel 47
Faillissementsw et. De vernietiging, althans het rechtsgevolg daarvan, w ordt
door de pandhouder betw ist. De curator is hierover in overleg met de
pandhouder.
In onderzoek

07-07-2020
3

Toelichting
3. De discussie over de vernietiging van de verpanding d.d. 8 november 2019
loopt nog. Ook eerdere verpandingen zijn nog onderw erp van onderzoek.
In onderzoek

07-10-2020
4

Toelichting
4. Inmiddels is ook de eerdere verpanding van 8 juli 2019 buitengerechtelijk
vernietigd, zie ook onderdeel 5.3. van dit verslag. De discussie loopt nog en
partijen zijn met elkaar in gesprek over een minnelijke regeling.
In onderzoek

07-01-2021
5

Toelichting
5. Partijen zijn nog met elkaar in gesprek over een minnelijke regeling.

Toelichting
6. De gesprekken bevinden zich in een afrondende fase.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

07-04-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. Zie hiervoor.

07-01-2020
1

2. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn diverse aspecten
onderw erp van onderzoek.

07-04-2020
2

3. Diverse aspecten zijn nog onderw erp van onderzoek.

07-07-2020
3

4. Diverse aspecten zijn nog onderw erp van onderzoek.

07-10-2020
4

5. Diverse aspecten zijn nog onderw erp van onderzoek.

07-01-2021
5

6. Diverse aspecten zijn nog onderw erp van onderzoek.

07-04-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Verrichten van diverse w erkzaamheden in verband met rechtmatigheids- en
administratieonderzoek.

07-01-2020
1

2. Verrichten van diverse w erkzaamheden in verband met rechtmatigheids- en
administratieonderzoek. Overleg met de pandhouder.

07-04-2020
2

4. Verrichten van diverse w erkzaamheden in verband met rechtmatigheids- en
administratieonderzoek. Overleg met de pandhouder.

07-10-2020
4

5. Overleg met de pandhouder.

07-01-2021
5

6. Overleg met de pandhouder.

07-04-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 68.000,00
Toelichting
1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden, overname van de
loonverplichtingen door UW V over de opzegperiode van de
arbeidsovereenkomst die gefailleerde had gesloten en verschuldigde
huurpenningen voor het bedrijfspand en diverse roerende zaken. De indiening
van het UW V w ordt nog verw acht.

07-01-2020
1

€ 115.821,93

07-04-2020
2

Toelichting
2. UW V heeft nog geen vordering ingediend. De verhuurder van het
bedrijfspand en de indirecte moedermaatschappij hebben beiden hun
huurvorderingen ingediend. Daarnaast w ordt nog een huurvordering verw acht
van een verhuurder van overige roerende zaken.
€ 340.061,05

07-07-2020
3

Toelichting
3. UW V heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
224.144,95.
€ 490.120,28

07-10-2020
4

€ 493.216,84

07-01-2021
5

€ 507.151,36

07-04-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 150.322,00

07-01-2020
1

€ 193.499,00

07-04-2020
2

€ 193.711,00

07-07-2020
3

€ 244.639,00

07-10-2020
4

€ 320.152,00

07-01-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-01-2020
1

Toelichting
1. Er is nog geen vordering van UW V ontvangen, maar deze w ordt w el
verw acht nu UW V de loonverplichtingen jegens w erknemers van gefailleerde
heeft overgenomen.
€ 73.410,84
Toelichting
3. UW V heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
73.410,84.

8.4 Andere pref. crediteuren

07-07-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

07-01-2020
1

€ 900,26

07-10-2020
4

Toelichting
4. Eén concurrente vordering is deels preferent aangemerkt. De hoogte
daarvan dient nog definitief te w orden vastgesteld, w aardoor de totalen
preferent en concurrent nog een (marginale) w ijziging zal laten zien.
€ 392,84

07-01-2021
5

€ 392,84

07-04-2021
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
60

07-01-2020
1

64

07-04-2020
2

67

07-07-2020
3

75

07-10-2020
4

78

07-01-2021
5

79

07-04-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.072.563,06

07-01-2020
1

Toelichting
1. Er w orden nog diverse vorderingen van crediteuren verw acht.
€ 1.141.286,89

07-04-2020
2

€ 1.151.515,48

07-07-2020
3

€ 1.155.183,66

07-10-2020
4

Toelichting
4. Eén concurrente vordering is deels preferent aangemerkt. De hoogte
daarvan dient nog definitief te w orden vastgesteld, w aardoor de totalen
preferent en concurrent nog een (marginale) w ijziging zal laten zien.
€ 1.177.017,27

07-01-2021
5

€ 1.217.844,14

07-04-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement zal
kunnen w orden afgew ikkeld.

07-01-2020
1

3. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement zal
kunnen w orden afgew ikkeld.

07-07-2020
3

4. In dit stadium is nog niet vast te stellen op w elke w ijze dit faillissement zal
w orden afgew ikkeld. Het is de verw achting dat daar in de aankomende
verslagperiode meer duidelijkheid over komt.

07-10-2020
4

5. Het is de verw achting dat het faillissement zal w orden afgew ikkeld ex art.
137a Fw (vereenvoudigde afw ikkeling). Dat is echter onder meer afhankelijk
van de uitkomst van het overleg met de pandhouder.

07-01-2021
5

6. Het is de verw achting dat het faillissement zal w orden afgew ikkeld ex art.
137a Fw (vereenvoudigde afw ikkeling). Dat is echter onder meer afhankelijk
van de uitkomst van het overleg met de pandhouder.

07-04-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Aanschrijven van crediteuren en verw erken van ingediende vorderingen.

07-01-2020
1

2. Er is nog een reeks ingediende vorderingen ontvangen en verw erkt. Ook
zijn eerder onbekende crediteuren alsnog schriftelijk geïnformeerd over het
faillissement.

07-04-2020
2

4. Diverse indieningen verw erkt.

07-10-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

07-01-2020
1

9.2 Aard procedures
1. Niet van toepassing.

07-01-2020
1

9.3 Stand procedures
1. Niet van toepassing.

07-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
1. Niet van toepassing.

07-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
- afw ikkelen en te gelde maken activa;
- afw ikkelen rechten van derden zoals eigendomsvoorbehoud;
- vaststellen vordering moedermaatschappij en beoordelen rechtsgeldigheid
zekerheden;
- afw ikkelen diverse huurovereenkomsten;
- afw ikkelen arbeidsovereenkomsten en vordering UW V;
- afw ikkelen verzekeringen;

07-01-2020
1

- divers rechtmatigheidsonderzoek.
2.
- Afw ikkelen en te gelde maken activa;
- Opleveren gehuurde roerende zaken en onroerende zaak;
- vaststellen vordering moedermaatschappij en beoordelen rechtsgeldigheid
zekerheden;
- divers rechtmatigheidsonderzoek.

07-04-2020
2

3.
- Afw ikkelen en te gelde maken activa;
- vaststellen vordering moedermaatschappij en beoordelen rechtsgeldigheid
pandrechten;
- divers rechtmatigheidsonderzoek (w aaronder boekenonderzoek);

07-07-2020
3

4.
- vaststellen vordering moedermaatschappij en beoordelen rechtsgeldigheid
pandrechten;
- afstemming fiscus definitieve vordering (nog te ontvangen aanslagen
alsmede terug te ontvangen btw /vpb);
- divers rechtmatigheidsonderzoek (w aaronder boekenonderzoek).

07-10-2020
4

5.
- Overleg pandhouder;
- divers rechtmatigheidsonderzoek (w aaronder boekenonderzoek).

07-01-2021
5

6.
- Overleg pandhouder;
- divers rechtmatigheidsonderzoek (w aaronder boekenonderzoek).

07-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

07-01-2020
1

3. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

07-07-2020
3

4. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen w elke termijn dit
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

07-10-2020
4

5. Het is de verw achting dat het faillissement binnen enkele verslagperiodes
kan w orden afgew ikkeld. Dat is echter onder meer afhankelijk van de uitkomst
van het overleg met de pandhouder.

07-01-2021
5

6. Het is de verw achting dat het faillissement binnen enkele verslagperiodes
kan w orden afgew ikkeld. Dat is echter onder meer afhankelijk van de
uitkomst van het overleg met de pandhouder.

07-04-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
7-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

07-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

