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Algemene gegevens
Naam onderneming
ID-UNIEK B.V.

01-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID-UNIEK B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6851 EJ) Huissen, gemeente
Lingew aard, aan het adres Nijverheidsstraat 17, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 67510078.

01-10-2020
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is vermeld: Het verrichten van w erkzaamheden als
handelsonderneming inzake de verkoop en levering van interieur voor
professionele doeleinden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 856.310,00

€ 31.705,00

€ 156.796,00

2019

€ 805.795,00

€ -111.977,00

€ 29.982,00

2020

€ 424.646,00

€ -88.597,00

€ 127.126,00

Toelichting financiële gegevens

01-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

01-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

01-10-2020
1

€ 27.076,50

30-12-2020
2

Verslagperiode
van
4-9-2020

01-10-2020
1

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

30-12-2020
2

t/m
30-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 40 min

2

73 uur 25 min

totaal

95 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
ID-UNIEK BV w erd opgericht op 19 december 2016. Bestuurders van ID-UNIEK
BV zijn E. v. Hulst-Holding BV, w aarvan de heer E.L.M. van Hulst enig
aandeelhouder en bestuurder is, en HoKu Beheer BV., w aarvan de heer C.J.P.
Kuipers enig aandeelhouder en bestuurder is.

01-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Zie 9.2

01-10-2020
1

ID-UNIEK BV is voorafgaand aan het faillissement een procedure tegen
Honvid Interieurbouw gestart om een bedrag terug te vorderen in verband
met minderw erk. Het gaat om een bedrag van € 16.790 ex BTW . Honvid
Interieurbouw heeft een tegenvordering ingesteld van ca. € 50.000. De
curator heeft zich op basis van de hem beschikbare stukken en overleg met
de destijds betrokken persoon op het standpunt gesteld dat het niet
opportuun is deze procedure over te nemen. Honvid heeft ontslag van
instantie gevorderd.

30-12-2020
2

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De bedrijfsruimte w aarin de vennootschap w as gevestigd, w erd gehuurd door
EMC² Grootkeukens BV.

01-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de directie. Uit deze
gesprekken komt het volgende beeld naar voren.
In 2019 hebben EMC² Grootkeukens BV en haar dochtervennootschappen een
reorganisatie doorgevoerd om te komen tot w instgevendheid. O.a. is het
personeelsbestand van de VOC-groep gekrompen van 17 naar 7. Volgens de
directie w aren de resultaten van de verkopers onder de maat, terw ijl de
kosten voor deze verkopers hoog w aren. Begin 2020 w aren de vooruitzichten
na de doorgevoerde reorganisatie zeer positief. In maart na de uitbraak van
Covid-19 viel de omzet stil en w erden reeds lopende projecten opgeschort.
Ook reeds aangenomen w erk w erd uitgesteld. Gevolg van het w egvallen van
de kasstroom en het uitblijven van goede vooruitzichten is aanleiding gew eest
voor de directie/aandeelhouders om het faillissement zelf aan te vragen.
De curator zal zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement en daartoe o.a. met derden gesprekken voeren.

01-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

01-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

01-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-9-2020

2

Op 8 september 2020 is met toestemming van de rechtercommissaris in het faillissement aan al het personeel ontslag
aangezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en (telefoon)gesprekken met het UW V, overleg w erknemers.

01-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

01-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

01-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsvoertuig
Veilingopbrengst
totaal

Boedelbijdrage

€ 5.136,55
€ 163,28
€ 5.299,83

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Uit de balans volgt dat er sprake is van materiele activa bestaande uit
inventaris en vervoermiddelen. De curator zal nader onderzoek doen naar de
vraag w elke inventaris en w elke vervoermiddelen behoren tot het actief van de
vennootschap of behoren tot het actief van de andere gefailleerde
vennootschappen.

01-10-2020
1

De verkoopopbrengst is nog niet bekend, een veiling van de zaken zal volgen.
De onderneming beschikte over 2 personenauto's. Een personenauto w erd
geleast. Het leasecontract is overgenomen door een derde partij. Gelet op de
afkoopw aarde heeft de boedel hier geen vergoeding voor ontvangen. De
andere auto w as het juridisch eigendom van ID-UNIEK BV. Deze is (na
taxatie) verkocht voor een bedrag van € 5.136,55 ex BTW .
De onderneming beschikte verder over zeer beperkte bedrijfsmiddelen. Deze
zijn na taxatie geveild. De veilingopbrengst bedraagt op dit moment (na
aftrek van de kosten) € 163,28 ex BTW .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

30-12-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 2.420,00
totaal

€ 0,00

€ 2.420,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er blijkt veel discussie te bestaan met debiteuren omdat w erkzaamheden
niet volledig zijn afgerond of gebreken vertonen. De curator zal voor iedere
debiteur afzonderlijk bepalen w elke stappen genomen zullen w orden.
Omdat bij het innen van de debiteuren veel specifieke dossierkennis nodig is,
heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, opdracht
gegeven aan de persoon die voorafgaand aan het faillissement w erkzaam
w as ten behoeve van de projecten om de curator te adviseren. De
betreffende persoon ontvangt hiervoor een vergoeding van € 50 per uur (ex
BTW ).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

30-12-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De vennootschap heeft 1 personenauto op basis van een lease-overeenkomst
in bezit. De curator zal bezien op w elke w ijze het lease-contract zal w orden
afgew ikkeld.

01-10-2020
1

Het leasecontract is overgenomen door een derde partij. De curator is
vanw ege de hoge afkoopw aarde niet betrokken gew eest bij deze verkoop.

30-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Het is de curator niet gebleken dat er zekerheden zijn gevestigd ten laste van
de failliete vennootschap.

01-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet gebleken.

01-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Nog niet gebleken.

01-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Nog niet gebleken.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

01-10-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de activiteiten niet voortgezet, maar direct gestaakt.
De materiele activa zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Troostw ijk.
De curator heeft na de eerste gesprekken die met de directie gevoerd zijn
vastgesteld dat er mogelijk interesse zou kunnen bestaan voor de overname
van de activiteiten door branchegenoten van de vennootschap. Daaropvolgend
is een aantal partijen uitgenodigd om gesprekken te voeren. Deze partijen
hebben op voorhand een geheimhoudingsverklaring getekend en de nodige
informatie ontvangen. Uiteindelijk heeft een bedrijf (uit dezelfde branche) een
bieding uitgebracht op enkele activa van de vennootschap. Deze bieding heeft
geen aanleiding gegeven om met de partij verder te onderhandelen. De
materiele activa zullen geveild w orden.

01-10-2020
1

De beperkte materiele activa die op naam stonden van ID-UNIEK BV zijn
geveild.

30-12-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

01-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

01-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 6.1

01-10-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

01-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

01-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

01-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

01-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschap is toegankelijk en maakt op eerste
gezicht een goede indruk. Nader onderzoek zal volgen in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek

01-10-2020
1

De curator heeft geconstateerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

30-12-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2018 is op 24 mei 2019 gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is op 17 december 2018 gedeponeerd.

01-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-12-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 2016. Een eventuele vordering op de
moedervennootschap EMC2 Grootkeukens BV ivm de stortingsverplichting is
nog niet verjaard. De curator zal nog nagaan of aan de stortingsverplichting is
voldaan.

01-10-2020
1

Uit het aandeelhoudersregister blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

30-12-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden uitgevoerd.

01-10-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

01-10-2020
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het salaris van de curator is boedelschuld.
€ 9.873,07

01-10-2020
1

30-12-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 9.873,07.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 52.277,00

30-12-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 2.515,41

30-12-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend ex art. 3:288 sub e BW
van € 2.106,33 en een preferente vordering ex art. 66 lid 3 W W van €
409,08.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

01-10-2020
1

12

30-12-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.465,96

01-10-2020
1

€ 191.393,01

30-12-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is nog niet te zeggen op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

01-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voor zover zij mij bekend zijn, w orden de crediteuren uitgenodigd om hun
vordering bij mij ter verificatie in te dienen.

01-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Intrica B.V.

01-10-2020
1

9.2 Aard procedures
Intrica BV vordert betaling van een aantal facturen w egens projecten die zij
voor ID-Uniek BV heeft uitgevoerd, samen bijna € 24.000,00 plus rente en
kosten. Subsidiair stelt Intrica onrechtmatig handelen ten grondslag aan haar
vordering. Meer subsidiair vordert Intrica nakoming van de overeenkomsten.
ID-Uniek B.V. heeft een w aarborgsom van € 30.677 betaald in verband met
deze procedure.

01-10-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedure is geplaatst op de parkeerrol. Vanw ege de betaalde
w aarborgsom zal de boedel gebaat zijn bij een gew onnen procedure of een
minnelijke regeling.

01-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator zal bezien of het geschil met een minnelijke regeling kan w orden
opgelost.

01-10-2020
1

De curator heeft geconstateerd dat een minnelijke regeling niet mogelijk is.
De curator heeft goedkeuring van de rechter-commissaris gekregen om een
procedure te starten en zal Intrica BV gaan dagvaarden. Aanvankelijk w as
het de bedoeling van de curator dat de advocaat die deze zaak voorafgaand
aan het faillissement in behandeling had, deze zaak zou doen. De curator
heeft daarvoor goedkeuring van de rechter-commissaris gekregen.
Uiteindelijk heeft de curator besloten deze zaak onder te brengen bij een
advocaat van zijn eigen kantoor. De curator heeft de persoon die adviseert
over het innen van de debiteuren (zie hoofdstuk 4 van dit verslag) ook
gevraagd hierbij de curator te voorzien van dossierinformatie.

30-12-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode de volgende w erkzaamheden
doen:
- onderzoek naar de rechtmatigheid en de oorzaak van het faillissement
- innen van de debiteuren
- starten procedure tegen Intrica BV

30-12-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daarover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

01-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2021

30-12-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Nadat de materiele activa geveild zijn, zal de curator een aanvang maken met
het rechtmatigheidsonderzoek.

Bijlagen
Bijlagen

01-10-2020
1

