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R-C
Curator

mr. E. Boerwinkel
mr E.A.S. Jansen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Cels BV

09-04-2019
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cels BV, statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (6534 AM) Nijmegen aan de Tarw ew eg 3,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53899830

09-04-2019
1

Activiteiten onderneming
het beheren van gebruikte halfgeleider apparatuur van derden (voornamelijk
haar belangrijkste opdrachtgever, tevens aandeelhouder AGSS-USA) en
vermogensw aarden in het algemeen, alsmede het aangaan van
overeenkomsten in dat kader, mede begrepen onderverhuur/opslagovereenkomsten en logistieke overeenkomsten met groepsvennootschappen

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 36.998,00

€ 355.079,00

2017

€ -28.018,00

€ 379.453,00

Toelichting financiële gegevens

09-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
2018 en 2019 vooralsnog onbekend

09-04-2019
1

Verslag 2: over de jaren 2018 en 2019 zijn alleen voorlopige cijfers
voorhanden, die vooralsnog w einig reële inzage geven.

08-07-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

09-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 97.054,34

09-04-2019
1

€ 154.778,78

08-07-2019
2

€ 169.688,31

03-10-2019
3

€ 174.905,31

03-01-2020
4

€ 177.373,91

02-04-2020
5

€ 136.436,12

03-07-2020
6

€ 44.759,83

30-12-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-3-2019

09-04-2019
1

t/m
8-4-2019
van
9-4-2019

08-07-2019
2

t/m
7-7-2019
van
8-7-2019

03-10-2019
3

t/m
2-10-2019
van
3-10-2019

03-01-2020
4

t/m
2-1-2020
van
3-1-2020

02-04-2020
5

t/m
1-4-2020
van
2-4-2020

03-07-2020
6

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

30-12-2020
7

t/m
29-12-2020
van
30-12-2020
t/m
30-6-2021

Bestede uren

30-06-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 42 min

2

38 uur 6 min

3

15 uur 24 min

4

24 uur 48 min

5

12 uur 24 min

6

6 uur 24 min

7

15 uur 36 min

8

16 uur 18 min

totaal

176 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren zijn besteed ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de
boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden en in verband met
het ontslag van het personeel en de begeleiding van de loongarantieregeling.
Daarnaast is overleg gevoerd met de verhuurder en onderhuurders.

09-04-2019
1

Verslag 3: de uren zijn in deze verslagperiode met name besteed aan de
incasso van de laatste prefaillissementsvordering en de laatste
boedelvordering. Ook is er correspondentie gew eest met de bank en de
belastingdienst over de bankgaranties en contragaranties. Daarnaast is er
overleg gevoerd met personeelsleden en is het rechtmatigheidsonderzoek
aangevangen.

03-10-2019
3

Verslag 4: de uren zijn in deze verslagperiode met name besteed aan de
afrekening met Zw itserleven, verdere correspondentie met de bank en de
belastingdienst over de bankgaranties en contragaranties en de voortzetting
van het rechtmatigheidsonderzoek.

03-01-2020
4

Verslag 5: Ook deze verslagperiode zijn de uren met name besteed aan de
afrekening met Zw itserleven, verdere correspondentie met de bank en de
belastingdienst over de bankgaranties en contragaranties en de voortzetting
van het rechtmatigheidsonderzoek.

02-04-2020
5

De zesde verslagperiode zijn de uren met name besteed aan correspondentie
met de bank en de belastingdienst over de bankgaranties en contragaranties
en de voortzetting en begeleiding van het rechtmatigheidsonderzoek door een
forensisch accountant.

03-07-2020
6

De zevende verslagperiode zijn de uren met name besteed aan de
voortzetting en begeleiding van het rechtmatigheidsonderzoek door een
forensisch accountant en correspondentie met de advocaat van het bestuurder
in het kader van hoor en w ederhoor. Daarnaast zijn enkele boedelschuldeisers
alvast deels betaald.

30-12-2020
7

De achtste verslagperiode zijn de uren besteed aan de afronding van de
rechtmatigheidsonderzoeken, de afronding van het dossier, de afw ikkeling
van het ontvangen voorschot voor opruim- en opleveringskosten van het
gehuurde en fiscale afw ikkeling van onderhavig dossier.

30-06-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Cels BV is opgericht op 7 november 2011 en op die dag ook voor het eerst
ingeschreven in het handelsregister. Enig aandeelhouder is de rechtspersoon
naar Amerikaans recht AG Semiconductor Services LLC te Hartford, Verenigde
Staten. Zij is sinds de datum van de oprichting de enig aandeelhouder. De
bestuurders zijn de heren J. Brain en J.W . Gates, beiden w oonachtig in de
Verenigde Staten.

1.2 Lopende procedures

09-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Ik ben niet bekend met lopende procedures w aarbij Cels BV partij is.

09-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Ik ben niet bekend met verzekeringen w aarbij Cels BV partij is.

09-04-2019
1

1.4 Huur
Cels BV huurt een enorm bedrijfspand aan de Tarw ew eg 3 te (6534 AM) in
Nijmegen. De verhuurder is Uniberlo vof. De verhuurder heeft inmiddels op
grond van artikel 39 Fw de huur opgezegd.

09-04-2019
1

Cels BV verhuurt een deel van de bedrijfslocatie onder aan een viertal andere
rechtspersonen. Ik probeer in overleg met de vier onderhuurders en de
(hoofd)verhuurder overeenstemming te bereiken over contractsovername door
één van de onderhuurders als nieuw e hoofdhuurder ten opzichte van de
eigenaar van het vastgoed. Partijen hebben voor ogen dit per 1 mei 2019 te
laten plaatsvinden.
Verslag 2: In overleg met de vier onderhuurders en de (hoofd)verhuurder is in
de afgelopen verslagperiode overeenstemming bereikt over contractovername
door één van de onderhuurders als nieuw e hoofdhuurder ten opzichte van de
eigenaar van het vastgoed. Anders dan partijen voor ogen hadden ten tijde
van het eerste verslag, is de effectieve datum daarvan 1 juni 2019 gew orden.
Daarmee is het hoofdhuurcontract en zijn de vier onderhuurcontracten ten
opzichte van de boedel afgew ikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

08-07-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
AG Semiconductor Services LLC (AGSS), de aandeelhouder van Cels BV, is
feitelijk de enige klant van Cels BV. AGSS koopt, althans kocht, machines en
andere toebehoren (gekocht van failliet verklaarde fabrieken) op en geeft,
althans gaf, deze in beheer aan Cels BV. Vervolgens w erden de machines in
opdracht van AGSS door personeel van Cels BV en ingehuurde freelancers
opgeknapt en aangepast aan de w ensen van de uiteindelijke afnemers (de
klanten van AGSS).

09-04-2019
1

De machines vallen op geen enkel moment in het vermogen van Cels BV, maar
blijven steeds eigendom van AGSS. AGSS betaalt aan Cels BV enkel de kosten
voor het opknappen/repareren/reviseren van de machines en een bedrag aan
huur voor de opslag van de machines. AGSS heeft in de loop van de afgelopen
jaren steeds minder projecten aan Cels BV geleverd. Voor datum faillissement
zou er al ruim 6 maanden geen opdracht meer zijn verstrekt of machines zijn
aangevoerd. Dat zou de (belangrijkste) oorzaak van het faillissement zijn. Ik
heb dat nog in onderzoek.

Verslag 2: Ik onderzoek de achterliggende oorzaken van het faillissement nog
nader.

08-07-2019
2

Verslag 3: Ik onderzoek de achterliggende oorzaken van het faillissement nog
nader.

03-10-2019
3

Verslag 4: Ik onderzoek de achterliggende oorzaken van het faillissement nog
nader, mede in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

03-01-2020
4

Verslag 5: In het kader van het oorzakenonderzoek is de afgelopen
verslagperiode een opdracht verstrekt aan een forensisch accountant.

02-04-2020
5

De afgelopen verslagperiode is de forensisch accountant met zijn onderzoek
voort gegaan. Ik w acht thans op de eerste concept rapportage van de
bevindingen.

03-07-2020
6

De uitkomsten van het onderzoek van de curator en de ingeschakelde
accountant bevestigen de eerder genoemde oorzaken van het faillissement.

30-12-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

09-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

09-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-3-2019

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aan de w erknemers is het ontslag aangezegd met machtiging van de rechtercommissaris. De personeelsleden zijn begeleid bij de intake van de
loongarantieregeling van het UW V.

09-04-2019
1

Na datum faillissement bleek mij dat het personeel reeds voor datum
faillissement het salaris over de maand maart 2019 vooruit betaald had
gekregen. Gezien het faillissement op 5 maart 2019 hadden de
personeelsleden over de maand maart 2019 – als het salaris niet
vooruitbetaald zou zijn gew eest - gedeeltelijk een pre-faillissementsvordering
en gedeeltelijk een boedelvordering. Omdat de onverplichte vooruitbetaling
van de pre-faillissementsvordering van het loon over de dagen 1 en 4 maart
2019 benadelend is voor hoger gerangschikte schuldeisers, heb ik de
personeelsleden verzocht het door hen vooruit ontvangen salaris over de
w erkdagen 1 en 4 maart 2019 aan de boedel te restitueren. Dit in het kader
van een vaststellingsovereenkomst ten aanzien van deze paulianeuze
betaling. De personeelsleden zijn daartoe overgegaan.
Ik heb besloten het vooruit betaalde salaris over de periode maart 2019,
gelegen na datum faillissement, niet van de personeelsleden terug te
vorderen, omdat zij dit bedrag als boedelvordering ook vanuit het UW V zouden
verkrijgen in het kader van de loongarantieregeling. Hierdoor zijn enkel nog
hoger gerangschikte boedelcrediteuren (naar verw achting met name het
salaris curator) benadeeld. Daarom zijn de vooruitbetaalde lonen over de
periode 5 tot en met 31 maart 2019 niet teruggevorderd van de
personeelsleden. Daarmee w ordt uiteraard ook een verhoging van de
boedelvordering van het UW V voorkomen.
Verslag 2: De afgelopen verslagperiode heb ik de personeelsleden begeleid bij
hun afrondende w erkzaamheden voor Cels BV en haar onderhuurders. Tevens
heb ik met de personeelsleden gesprekken gevoerd over de volgens hen door
de bestuurders gedane toezegging dat aan hen een transitievergoeding zou
w orden betaald bij het staken van de onderneming.

08-07-2019
2

Verslag 3: De afgelopen verslagperiode heb ik de gesprekken met de
medew erkers en de rechtsbijstandsverzekeraar van één van hen voortgezet.

03-10-2019
3

Verslag 4: Ook de afgelopen verslagperiode heb ik de gesprekken met de
medew erkers en de rechtsbijstandsverzekeraar van één van hen voortgezet
maar daar niet veel meer van vernomen. Ik zal thans mijn eigen plan trekken
ten aanzien van de rechtmatigheidsonderzoeken.

03-01-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Alarminstallatie

€ 4.000,00

totaal

€ 4.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de afschrijvingsstaat van Cels BV heeft zij alleen een
beveiligingsinstallatie in eigendom. Ik heb dit nog in nader onderzoek.

09-04-2019
1

Verslag 2: de afgelopen verslagperiode heb ik met toestemming ven de
rechter-commissaris de alarminstallatie onderhands verkocht aan één van de
vier onderhuurders voor een bedrag ad € 4.000 ex BTW . De koopsom is
inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen.

08-07-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft naar verw achting een vordering uit hoofde van
loonbelasting, w aarvoor haar bodemvoorrecht geldt.

09-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Ik zal trachten de beveiligingsinstallatie te gelde te maken en onderzoek doen
naar andere mogelijke bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

09-04-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Cels BV heeft geen voorraden. De voorraden die voorheen aanw ezig w aren,
w aren volgens de administratieve processen en verklaringen van betrokkenen
steeds eigendom van AGSS. Ik heb dit nog in nader onderzoek.

09-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Ik heb w el een aanzienlijke restantvoorraad aangetroffen met, vermoedelijk,
een negatieve w aarde. In overleg met AGSS zal deze restantvoorraad met
negatieve w aarde w orden opgeruimd. De kosten daarvan zullen w orden
voldaan door AGSS.

09-04-2019
1

Cels BV heeft geen ander onderhanden w erk ten aanzien van het repareren of
reviseren van machines in opdracht van AGSS. W el heeft Cels BV huurgenot te
verschaffen aan de onderhuurders. Onderdeel van de onderhuurcontracten
met deze onderhuurders is ook dat Cels BV logistieke diensten verleent voor
de onderhuurders. Deze w erkzaamheden w orden voortgezet.
Verslag 2: De afgelopen verslagperiode is de restantvoorraad met negatieve
w aarde opgeruimd op kosten van de aandeelhouder, als eigenaresse van die
restantvoorraad. Van de aandeelhouder van CELS BV had ik daarvoor een
voorschot ad € 15.000,00 ontvangen. De kosten hebben vooralsnog €
3.539,13 inclusief BTW bedragen.

08-07-2019
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de logistieke diensten voor de
onderhuurders nog voortgezet en vervolgens gestaakt.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Ik ben vooralsnog niet bekend met andere activa. Ik heb dat nog in onderzoek.

09-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Cels BV heeft volgens haar administratie nog één openstaande vordering uit
2018 ad € 150,00 en een vordering van € 24.974,40 op een voormalig
onderhuurder over het derde en vierde kw artaal 2018. De huurovereenkomst
met deze onderhuurder w as reeds voor datum faillissement beëindigd.
Daarnaast had Cels BV nog vorderingen op haar vier actuele onderhuurders
voor de huurpenningen over de maand februari en de maand maart 2019. Eén
actuele onderhuurder had ook de huurpenningen over de maand januari 2019
op datum faillissement nog niet voldaan. De maandelijks onderhuurbedragen

09-04-2019
1

variëren tussen de € 25.000,00 en € 30.000,00 per maand.
Inmiddels heeft de curator laatstgenoemde huurvordering over januari 2019
geïncasseerd.
Ook hebben alle onderhuurders inmiddels de huurfacturen over februari 2019
aan de boedel voldaan.
De huurfacturen over de maand maart 2019 zijn door drie van de vier
onderhuurders betaald. De enige nog openstaande huurfactuur over de maand
maart 2019 betreft een bedrag van € 5.420,00.
De huurfacturen over de maand april 2019 heb ik recent verzonden en zijn nog
niet voldaan. Tot op heden heeft de curator € 64.764,98 geïncasseerd.
Verslag 2: de afgelopen verslagperiode is de openstaande vordering van €
150,00 geïncasseerd. Met de debiteur met de schuld ad € 24.974,40 is een
betalingsregeling tot stand gekomen, w elke inhoudt dat deze debiteur in
totaal een bedrag ad € 25.020,00 voldoet, in zes betalingstermijnen van ieder
€ 4.170,00. Inmiddels zijn drie van deze zes termijnen (steeds tijdig)
ontvangen.

08-07-2019
2

De enige nog openstaande huurfactuur over de maand maart 2019 ad €
5.420,00 w erd op 9 april 2019 voldaan. De betaling van dat bedrag had het
schrijven van het vorige verslag gekruist.

De huurfacturen over de maand april 2019 zijn de afgelopen verslagperiode
allemaal voldaan. Het betreft een bedrag ad € 24.925,20.
De huurfacturen over de maand mei 2019 zijn in juni verzonden, nadat
duidelijk w erd dat de effectieve datum van de overname van de
huurcontracten niet 1 mei, maar 1 juni 2019 w erd. Daarvan is inmiddels een
totaalbedrag ad € 23.277,20 geïncasseerd. Één bedrag staat nog open van €
5.420,00.
De onderhuurfacturen variëren per maand aan de hand van het aantal
vierkante meters dat van de grote opslaghal w erd gebruikt door één van de
onderhuurders.

Verslag 3: In de afgelopen verslagperiode zijn ook de vierde, de vijfde en de
zesde deelbetalingen ontvangen, w aarmee de gehele schuld van € 25.020,00
aan de boedel is voldaan.
Verslag 3: Op de laatste vordering van € 5.420,00 is, na een discussie ter zake
en verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een bedrag ad €
1.250,00 gecrediteerd omdat de boedel geen logistieke diensten meer heeft
kunnen verrichten voor deze onderhuurder. Na creditering w erd het
openstaande bedrag van € 4.170,00 op de faillissementsrekening
bijgeschreven. Daarmee zijn alle huurfacturen van vóór en van na datum
faillissement geïncasseerd.

03-10-2019
3

Verslag 4: De afgelopen verslagperiode is voorlopig afgerekend op
vooruitbetalingen die w aren gedaan aan de pensioenverzekeraar
Zw itserleven. Dit heeft geleid tot een voorlopige restitutie aan de boedel van €
5.217,00. De definitieve afrekening volgt naar verw achting de komende
verslagperiode.

03-01-2020
4

Verslag 5: De afgelopen verslagperiode is definitief afgerekend op
vooruitbetalingen die w aren gedaan aan de pensioenverzekeraar
Zw itserleven. Dit heeft geleid tot een laatste restitutie aan de boedel van €
2.468,60.

02-04-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er hebben diverse gesprekken en er heeft e-mailcommunicatie met de
debiteuren en de bedrijfsleider en accountant van Cels BV plaatsgevonden.

09-04-2019
1

Verslag 2: ook de afgelopen verslagperiode hebben meerdere gesprekken en
heeft er e-mailcommunicatie met de debiteuren en de bedrijfsleider en
accountant van Cels BV plaatsgevonden.

08-07-2019
2

Verslag 3: de afgelopen verslagperiode heeft er met name e-mailcommunicatie
met de laatste tw ee debiteuren plaatsgevonden

03-10-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Cels BV bankiert bij ABN AMRO Bank NV Er w as sprake van een creditsaldo per
datum faillissement van € 16.950,33. Het bedrag is inmiddels op de
faillissementsrekening bijgeschreven.

09-04-2019
1

ABN AMRO Bank NV heeft voor zover de curator bekend een tw eetal
bankgaranties afgegeven. De curator doet hier nog nader onderzoek naar.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er nog een creditsaldo
aangehouden w erd. Het bedrag ad € 7.130,80 is op de faillissementsrekening
bijgeschreven.
De afgelopen verslagperiode heeft diverse e-malcommunicatie met de
bedrijfsleider, de accountant en ABN Amro Bank NV plaats gevonden. Eén van
de tw ee bankgaranties is afgegeven ten behoeven van de douane, mede ten
behoeven van schulden van een voormalige concernvennootschap. De andere
bankgarantie zou zijn afgegeven ten behoeve van een voormalig verhuurder.
Ik heb beide nog in verder onderzoek mede omdat er door Cels BV
contragaranties zijn afgegeven en er dus een direct boedelbelang aanw ezig is.

08-07-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3: Beide bankgaranties blijken te zijn afgegeven ten behoeve van de
fiscus respectievelijk de douane. De bankgaranties en contragaranties zijn nog
niet vrijgegeven, ondanks de nodige correspondentie ter zake met de douane,
de belastingdienst en de bank. Dit w ordt nog voortgezet.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 4: De bankgaranties en contragaranties zijn nog altijd niet
vrijgegeven, ondanks de nodige aanvullende correspondentie ter zake met de
douane, de belastingdienst en de bank. Dit w ordt nog steeds voortgezet.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 5: De belastingdienst zal de bankgaranties trekken en haar
vorderingen in het faillissement (met name ex artikel 29 lid 7 W et OB 1968)
dienovereenkomstig verminderen.

Toelichting vordering van bank(en)
De belastingdienst heeft één bankgarantie getrokken voor een bedrag van €
9.500,00 en haar vorderingen in het faillissement dienovereenkomstig
verminderd.

03-10-2019
3

03-01-2020
4

02-04-2020
5

03-07-2020
6

De tw eede bankgarantie - ad € 19.00,00 - is vrijgevallen omdat er geen
douane-schulden zijn. Daardoor is ook de contragarantie vrijgevallen. Na de
nodige correspondentie ter zake, hebben de belastingdienst en ABN Amro
Bank NV (uiteindelijk) er aan meegew erkt dat het daardoor vrijgevallen
geblokkeerde saldo van de contragarantie aan de boedel w erd voldaan. Het
bedrag van € 19.000,00 is op 3 juli 2020 bijgeschreven op de
faillissementsrekening, reden w aarom het uitbrengen van dit openbare
faillissementsverslag één dag vertraagd is.

Toelichting vordering van bank(en)
De w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond met de ontvangst
van € 19.000,00.

30-12-2020
7

5.2 Leasecontracten
Cels BV heeft één operational leaseovereenkomst afgesloten voor een
personenauto. De bestuurder van deze geleasede personenauto is de
bedrijfsleider. De leaseovereenkomst w ordt met w ederzijds goedvinden
beëindigd per de laatste w erkdag van de bedrijfsleider.

09-04-2019
1

Verslag 2: de afgelopen verslagperiode is de geleasede personenauto op de
laatste w erkdag van de bedrijfsleider ingeleverd. Vanuit de boedel w erden de
leasekosten ad € 1.240,06 en de brandstofkosten ad € 718,97, vergoed als
kosten van voortzetting van de onderneming.

08-07-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

09-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De vier onderhuurders hebben alle vier aanspraken gemaakt op eigendom van
voorraden en inventarissen in de bedrijfshallen van Cels BV. De afgelopen
verslagperiode is dit geverifieerd aan de hand van de administratie van de
onderhuurders en in gesprekken met die onderhuurders, aan de hand van de
administratie van Cels BV en aan de hand van de onderhuurovereenkomsten
en door verklaringen van de bedrijfsleider en de advocaat en de accountant
van Cels BV.

09-04-2019
1

Verslag 4: de afgelopen verslagperiode is nog een partij opgekomen die
eigendom claimde van een tw eetal w aterkoelers. De curator heeft met deze
partij afgestemd dat deze w aterkoelers alsnog zijn getraceerd en door deze
partij kunnen w orden opgehaald. Daarvoor is geen boedelbijdrage bedongen.

03-01-2020
4

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met partijen die retentierechten uitoefenen op
goederen die eigendom zouden zijn van Cels BV.

09-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met partijen die een recht van reclame geldend w illen
maken.

09-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met ABN AMRO
Bank NV en met de leasemaatschappij van het voertuig. Dit overleg zal w orden
voortgezet.

09-04-2019
1

Tevens heeft de afgelopen verslagperiode de nodige tijd en aandacht van de
curator gevraagd om vast te stellen w elke voorraden en inventarissen
eigendom zouden zijn van Cels BV of van de respectievelijke onderhuurders.
Verslag 2: Ook de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met
ABN AMRO Bank NV en met de leasemaatschappij van het voertuig. Het eerste
overleg loopt nog door ter afw ikkeling van de bankgaranties. Het tw eede
overleg is afgerond.

08-07-2019
2

Verslag 3: de discussie omtrent de bankgaranties en de contragaranties w ordt
voortgezet.

03-10-2019
3

Verslag 4: de discussie omtrent de bankgaranties en de contragaranties w ordt
nog steeds voortgezet.

03-01-2020
4

Verslag 5: De curator zal de bancaire afw ikkeling van het trekken van de
garanties en de verrekening met de contragaranties volgen.

02-04-2020
5

De w erkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond.

03-07-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van Cels BV bestond uit enerzijds het verlenen van diensten
aan haar aandeelhouder AGSS. Deze w erkzaamheden w aren reeds voor
datum faillissement gestaakt. Thans houdt het personeel van Cels BV zich nog
w el bezig met het opruimen van de restantvoorraden van AGSS – op kosten
van AGSS.

09-04-2019
1

Het andere deel van de onderneming van Cels BV bestond uit het verschaffen
van huurgenot en het verlenen van logistieke diensten aan de onderhuurders
van Cels BV. Het verschaffen van huurgenot en het verlenen van logistieke
diensten aan deze onderhuurders w ordt voortgezet en zal haar einde vinden
bij de voorgenomen huurbeëindiging en contractsovername per 1 mei 2019.

Verslag 2: Met het opruimen van de restantvoorraden van AGSS – op kosten
van AGSS, zijn de w erkzaamheden gedurende de afgelopen verslagperiode
afgerond.

08-07-2019
2

Het verschaffen van huurgenot en het verlenen van logistieke diensten aan de
onderhuurders van Cels BV heeft plaatsgevonden tot en met mei 2019 en is
dienovereenkomstig aan de onderhuurders gefactureerd.
Verslag 3: de laatste factuur voor onderhuur in de boedelperiode is inmiddels
geïncasseerd.

03-10-2019
3

6.2 Financiële verslaglegging
Met het verlenen van logistieke diensten aan de onderhuurders gaan enkele
beperkte kosten gepaard. Deze w orden geschat op maximaal € 5.000,00. Daar
staat een maandelijkse onderhuurincasso, variërend van € 25.000,00 tot €
30.000,00, tegenover. Exacte verslaglegging volgt in een volgend verslag.

09-04-2019
1

Het opruimen van de restant voorraden van AGSS zal plaatsvinden op kosten
van AGSS. In dat verband voldeed AGSS een voorschot ter betaling van deze
kosten van € 15.000,00. Het is de verw achting dat dit bedrag ruimschoots
voldoende zal zijn.
Verslag 2: als kosten van het verlenen van logistieke diensten aan de
onderhuurders zijn met name de leasekosten en brandstofkosten opgekomen.
Vanuit de boedel w erden deze leasekosten ad € 1.240,06 en de
brandstofkosten ad € 718,97, vergoed als kosten van voortzetting van de
onderneming.
Ook is de restantvoorraad met negatieve w aarde opgeruimd op kosten van de
aandeelhouder, als eigenaresse van die restantvoorraad. De kosten hebben
vooralsnog € 3.539,13 inclusief BTW bedragen en zijn voldaan uit het
voorschot van € 15.000,00. Voor de opbrengsten verw ijs ik naar hoofdstuk 4
van dit verslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

08-07-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn uren besteed ter beoordeling van de onderneming, ter inventarisatie
van de risico’s en kosten en ter begeleiding van de voortzetting. Er zijn
gesprekken en er is correspondentie gevoerd met de personeelsleden, de
bedrijfsleider, de onderhuurders, de leasemaatschappij en andere in te
schakelen derden.

09-04-2019
1

Verslag 2: Er zijn uren besteed ter begeleiding van de voortzetting en
vervolgens staking van de onderneming. Er zijn gesprekken en er is
correspondentie gevoerd met de personeelsleden, de bedrijfsleider, de
onderhuurders, de verhuurder, de leasemaatschappij en andere in te
schakelen derden.

08-07-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ik heb inmiddels via de accountant van Cels BV een beperkte fysieke
administratie ontvangen. Daarnaast ben ik doende de digitale administratie
van de accountant veilig te stellen. Ik heb me nog geen oordeel gevormd over

09-04-2019
1

de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht.
Verslag 2: inmiddels is de gehele administratie en zijn alle ICT-data veilig
gesteld. De kosten daarvan hebben € 3.367,13 inclusief btw bedragen en zijn
inmiddels voldaan vanuit de boedel. Ik heb me nog geen oordeel gevormd over
de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht.

08-07-2019
2

Verslag 3: De afgelopen verslagperiode heeft de curator de factuur ad €
847,00 inclusief btw voldaan ter zake de onderzoekslaptop w aarop de
administratie en overige data van Cels BV doorzoekbaar zijn gemaakt.

03-10-2019
3

Uit het voorschot van € 15.000,00 van de aandeelhouder w erd een factuur van
de accountant van Cels BV voldaan ad € 923,47 inclusief btw voor de
medew erking aan de verschaffing van data aan de curator.
Verslag 4: De afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de vraag of
voldaan is aan de boekhoudplicht verder voortgezet.

03-01-2020
4

Verslag 5: In het kader van het administratieonderzoek is de afgelopen
verslagperiode een opdracht verstrekt aan een forensisch accountant.

02-04-2020
5

De afgelopen verslagperiode is de forensisch accountant met zijn onderzoek
voort gegaan. Ik w acht thans op de eerste concept rapportage van de
bevindingen.

03-07-2020
6

Uit het onderzoek van de curator en de accountant volgt dat de administratie
voldoet aan de daar aan te stellen eisen.

30-12-2020
7

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 21 september 2016
2016: 19 juni 2017
2017: 12 maart 2018

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

09-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ik heb dit nog in onderzoek.

09-04-2019
1

Verslag 2: Ik heb dit nog in onderzoek.

08-07-2019
2

Verslag 3: Ik heb dit nog in onderzoek.

03-10-2019
3

Verslag 4: Ik heb dit nog in onderzoek.

03-01-2020
4

Verslag 5: Ik heb dit nog in onderzoek.

02-04-2020
5

Ik heb dit nog in onderzoek.

03-07-2020
6

Er is geen goedkeuringsverklaring vereist.

30-12-2020
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ik heb dit nog in onderzoek.

09-04-2019
1

Verslag 2: Ik heb dit nog in onderzoek.

08-07-2019
2

Verslag 3: Ik heb dit nog in onderzoek.

03-10-2019
3

Verslag 4: Ik heb dit nog in onderzoek.

03-01-2020
4

Verslag 5: Ik heb dit nog in onderzoek.

02-04-2020
5

Ik heb dit nog in onderzoek.

03-07-2020
6

Ik heb dit nog in onderzoek.

30-12-2020
7

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

30-06-2021
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik heb dit nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 2: Ik heb dit nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 3: Ik heb dit nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 4: De afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de vraag of er
sprake is gew eest van kennelijk onbehoorlijk bestuur verder voortgezet.

Toelichting
Verslag 5: In het kader van het onderzoek is de afgelopen verslagperiode een
opdracht verstrekt aan een forensisch accountant.

Toelichting
De afgelopen verslagperiode is de forensisch accountant met zijn onderzoek
voort gegaan. Ik w acht thans op de eerste concept rapportage van de
bevindingen.

Toelichting
De afgelopen verslagperiode is de forensisch accountant met zijn onderzoek
voort gegaan en zijn de bevindingen voorgelegd aan de bestuurders van de
failliet. Zij hebben op de gestelde vragen bevredigende antw oorden gegeven.
Enkele w edervragen liggen nog ter beantw oording bij het bestuur.
Nee

09-04-2019
1

08-07-2019
2

03-10-2019
3

03-01-2020
4

02-04-2020
5

03-07-2020
6

30-12-2020
7

30-06-2021
8

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De conclusie is dat er geen
sprake is gew eest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen
of anderszins onrechtmatig handelen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ik doe nog onderzoek naar de vraag of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
Zoals in hoofdstuk 2 van dit verslag reeds vermeld, had het personeel haar
salaris over de maand maart 2019 reeds voor datum faillissement onverplicht
vooruitbetaald gekregen. De benadeling van de boedel is ongedaan gemaakt,
doordat de personeelsleden het netto-loon over de w erkdagen van 1 en 4
maart 2019 inmiddels op de faillissementsrekening hebben voldaan. Het
totaalbedrag ter zake betreft € 1.479,08.
Daarnaast onderzoek ik het navolgende. Cels BV heeft in november 2018
inventaris verkocht aan één van haar onderhuurders. De koopsom zou zijn

09-04-2019
1

betaald door verrekening van een door de onderhuurder aan Cels BV verkocht
machineonderdeel. Dit machineonderdeel zou vervolgens zijn verscheept naar
AGSS, aandeelhouder van Cels BV. Of dit paulianeus is gew eest, heb ik nog in
onderzoek.

Toelichting
Verslag 2: uit onderzoek is gebleken dat de door Cels BV verkochte inventaris
niet haar eigendom w as, maar eigendom w as van AGSS, aandeelhouder van
Cels BV. Doordat die koopsom is verrekend met een nadien naar Amerika
verscheept machineonderdeel is de koopsom niet aan Cels BV toegekomen.
Maar Cels BV w as ook niet gerechtigde tot de koopsom van die inventaris,
omdat zij niet de eigenaresse w as. Van benadeling van de schuldeisers van
Cels BV is dus geen sprake. Het onderzoek is daarmee afgerond.

08-07-2019
2

Ik zal nog onderzoek doen naar eventuele andere paulianeuze
rechtshandelingen.
In onderzoek

03-10-2019
3

Toelichting
Verslag 3: Ik zal nog nader onderzoek doen naar eventuele paulianeuze
rechtshandelingen.
In onderzoek

03-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4: De afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de vraag of er
sprake is gew eest van paulianeus handelen verder voortgezet.
In onderzoek

02-04-2020
5

Toelichting
Verslag 5: In het kader van het onderzoek is de afgelopen verslagperiode een
opdracht verstrekt aan een forensisch accountant.

Toelichting
De afgelopen verslagperiode is de forensisch accountant met zijn onderzoek
voort gegaan. Ik w acht thans op de eerste concept rapportage van de
bevindingen.

Toelichting
Er zijn geen (andere) paulianeuze transacties boven w ater gekomen. Over
enkele transacties zijn nadere vragen gesteld, die bevredigend zijn
beantw oord.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-07-2020
6

30-12-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten.

09-04-2019
1

Verslag 2: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
verder voortzetten.

08-07-2019
2

Verslag 3: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
verder voortzetten.

03-10-2019
3

Verslag 4: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
verder voortzetten.

03-01-2020
4

Verslag 5: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
verder voortzetten.

02-04-2020
5

Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid verder
voortzetten.

03-07-2020
6

Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid verder
voortzetten en de komende verslagperiode afronden.

30-12-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten.

09-04-2019
1

Verslag 2: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
verder voortzetten.

08-07-2019
2

Verslag 3: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
verder voortzetten.

03-10-2019
3

Verslag 4: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
verder voortzetten.

03-01-2020
4

Verslag 5: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
verder voortzetten.

02-04-2020
5

Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid verder
voortzetten.

03-07-2020
6

Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid verder
voortzetten en de komende verslagperiode afronden.

30-12-2020
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn het salaris van de curator en de vorderingen van het UW V uit
hoofde van de loongarantieregeling opgekomen. Daarnaast zal de verhuurder
een concurrente boedelvordering in dit faillissement indienen over de periode
van (vermoedelijk) 5 maart tot en met 30 april 2019.
€ 167.744,56

09-04-2019
1

08-07-2019
2

Toelichting
Verslag 2: De verhuurder zal een concurrente boedelvordering in dit
faillissement indienen over de periode van (vermoedelijk) 5 maart tot en met
31 mei 2019. Door overname van het huurcontract per 1 juni 2019 is deze
concurrente boedelvordering iets beperkt.
€ 167.744,56

03-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4: Het UW V heeft nog geen boedelvorderingen bekend gemaakt.
€ 197.653,60

02-04-2020
5

Toelichting
Verslag 5: Het UW V heeft nog geen boedelvorderingen bekend gemaakt. Bij dit
verslag heeft de curator een eerste salarisverzoek ingediend.

Toelichting
Het salaris curator is inmiddels vastgesteld over de eerste 5 verslagperiodes
en is ook voldaan. Het UW V heeft inmiddels haar preferente boedelvorderingen
bekend gemaakt. Deze zullen in de komende verslagperiode al w el betaald
kunnen w orden.
€ 167.744,56

03-07-2020
6

30-12-2020
7

Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft de curator besloten alle boedelvorderingen
van het UW V, ad € 29.909,04, te voldoen. Ook is van de concurrente
boedelvordering van de verhuurder alvast € 50.000,00 betaald. Daarnaast zijn
facturen betaald van de forensisch accountant en de ICT-expert die de digitale
omgeving van de failliet heeft veilig gesteld.
€ 117.744,56

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-06-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50.139,00

08-07-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de afgelopen verslagperiode is alsnog aangifte BTW over Q1
gedaan. De kosten daarvan bedroegen € 923,47. Dit heeft geleid tot een
negatieve aangifte ad € 20.057,00. De betreffende aanslag is nog niet
ontvangen.
€ 30.638,00

03-10-2019
3

Toelichting
Verslag 3: De negatieve aanslag ad € 20.057,00 is verrekend met vorderingen
van voor datum faillissement, hetgeen een daling van de prefaillissementsschuld aan de fiscus tot gevolg heeft gehad.
€ 66.076,00

02-04-2020
5

Toelichting
Verslag 5: De vorderingen van de belastingdienst zullen nog naar beneden
moeten w orden bijgesteld nadat zij de bankgaranties heeft getrokken.
€ 56.576,00

03-07-2020
6

Toelichting
De vorderingen van de belastingdienst zijn naar beneden bijgesteld met €
9.500,00, door trekking van één bankgarantie tot thans € 56.576,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 4: Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 9.343,47

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-01-2020
4

02-04-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

09-04-2019
1

5

08-07-2019
2

7

03-10-2019
3

Toelichting
9

03-01-2020
4

8

02-04-2020
5

14

30-12-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 272.524,17

09-04-2019
1

€ 190.390,75

08-07-2019
2

Toelichting
Verslag 2: De concurrente vordering van de verhuurder is afgenomen met een
bedrag ad € 17.680,70 vanw ege een afrekening van de servicekosten over
2018.
€ 206.296,64

03-10-2019
3

€ 206.597,05

03-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4: Er zijn tw ee kleine vorderingen opgekomen, w aardoor de
concurrente schuldenlast nu € 206.597,05 bedraagt.
€ 206.416,27

02-04-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van
dit faillissement.

09-04-2019
1

Het faillissement zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten.

30-06-2021
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Ik zal de crediteurenpositie van Cels BV nader in kaart brengen.

09-04-2019
1

Afgerond.

30-06-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Ik zal trachten het ertoe te leiden dat één van de onderhuurders per 1 mei
2019 het huurcontract van Cels BV met de verhuurder overneemt en ook de
positie van Cels BV in de onderhuurcontracten met de andere drie
onderhuurders overneemt. Tevens zal, in overleg met AGSS, de restant
voorraad van AGSS w orden opgeruimd.
Tot datum einde dienstverband van het personeel zal het personeel logistieke
diensten blijven aanbieden aan de onderhuurders.
Ik zal voortgaan met de debiteurenincasso en de crediteurenpositie nader in
kaart brengen.

09-04-2019
1

Daarnaast zal ik mijn onderzoek met betrekking tot de rechtmatigheid
voortzetten.
Verslag 2: Ik zal voortgaan met de debiteurenincasso en de crediteurenpositie
nader in kaart brengen. Daarnaast zal ik mijn onderzoek met betrekking tot de
rechtmatigheid en met betrekking tot de bankgaranties voortzetten.

08-07-2019
2

Verslag 3: Ik zal de discussie omtrent de bankgaranties en contragaranties
voortzetten. Daarnaast zal ik mijn onderzoek met betrekking tot de
rechtmatigheid voortzetten en intensiveren.

03-10-2019
3

Verslag 4: Ik zal de discussie omtrent de bankgaranties en contragaranties
verder voortzetten. Daarnaast zal ik mijn onderzoek met betrekking tot de
rechtmatigheid voortzetten en intensiveren.

03-01-2020
4

Verslag 5: Ik zal de rapportage van de forensisch accountant afw achten en
vervolgens eventuele acties bepalen. Tevens zal ik het trekken van de
bankgaranties door de belastingdienst en de afw ikkeling daarvan volgen.

02-04-2020
5

Ik zal de rapportage van de forensisch accountant afw achten en vervolgens
eventuele acties bepalen.

03-07-2020
6

De komende verslagperiode zal dit faillissement afgerond kunnen w orden, er
vanuit gaande dat het bestuur ook op de laatste w edervragen een
bevredigend antw oord zal geven.

30-12-2020
7

De afgelopen verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond,
in samenspraak met de belangrijkste (boedel)schuldeiser. Vanw ege het feit
dat er een buitenlandse bestuurder en aandeelhouder is, is er een
Nederlandse bew aarder van boeken en bescheiden gezocht en gevonden in
de (voormalig) accountant van de vennootschap. Tenslotte is met de
bestuurder afgerekend over de opruim- en opleveringskosten – in die zin dat
het gehele betaalde voorschot aan de boedel is gebleven ter voldoening van
deze en dergelijke kosten.

30-06-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen
uitlatingen doen.

09-04-2019
1

Het volgende verslag zal vermoedelijk het eindverslag zijn.

30-12-2020
7

Dit verslag is het eindverslag. Het faillissement w ordt voorgedragen
vooropheffing w egens de toestand van de boedel.

30-06-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

09-04-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

