Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.08/17/117

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012391:F001

Datum uitspraak:

06-04-2017

Curator:

mr. J.M. Eringa

R-C:

mr. A.E. Zweers

Algemeen
Gegevens onderneming
Atlas Chemie B.V. (hierna: 'Atlas Chemie') tevens handelend onder de naam 'Atlas & Assink
Chemie'.
Activiteiten onderneming
Omschrijving handelsregister:
*URRWKDQGHOLQFKHPLVFKHJURQGVWRIIHQHQFKHPLFDOLsQYRRULQGXVWULsOHWRHSDVVLQJ'H
productie van en de (groot-)handel in reinigings, onderhouds- en chemische producten in de
ruimste zin des woords.'
Toelichting curator:
Atlas Chemie B.V. is een verpakkingsbedrijf dat vanuit grootverpakkingen chemie middelen
verpakt naar jerrycan 25 liter formaat en alle verdere consumentenverpakkingen.
Omzetgegevens
2014: EUR 2.236.283
2015: EUR 2.213.078
2016: EUR 1.702.247

Personeel gemiddeld aantal
9 (opgave handelsregister)
Saldo einde verslagperiode
EUR 78.396,63
(Tweede verslag - 21 september 2017)
EUR 72.794,44
(Derde verslag - 11 januari 2018)
EUR 126.518,34
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Datum:

11-01-2018

Verslagperiode
5 april 2017 tot en met 28 mei 2017
(Tweede verslag - 21 september 2017)
29 mei 2017 tot en met 20 september 2017
(Derde verslag - 11 januari 2018)
21 september 2017 tot en met 10 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
120 uren en 48 minuten inclusief de toegestane uren van faillissementsmedewerkers en
inclusief de uren uit de surseance van betaling.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
102 uren en 30 minuten
(Derde verslag - 11 januari 2018)
42 uren en 30 minuten
Bestede uren totaal
120 uren en 48 minuten
(Tweede verslag - 21 september 2017)
223 uren en 18 minuten
(Derde verslag - 11 januari 2018)
265 uren en 48 minuten
Toelichting
Disclaimer:
Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het is
mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over
die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden
gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar hij staat
niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en
mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de gefailleerde. Daarnaast kan het
zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden
gemaakt.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-01-2018

Bestuurders van Atlas Chemie zijn de heer J. Joldersma en zijn zoon, de heer R. Joldersma.
De aandeelhouders van Atlas Chemie zijn J. Joldersma en mevrouw Jacobs. Dit is de
echtgenote van de heer W. Jacobs en de moeder van de heer G. Jacobs die beiden in het
bedrijf werkzaam waren.

1.2

Winst en verlies
2014: EUR 62.670,-- (winst)
2015: -/- EUR 45.934,-- (verlies)
2016: -/- EUR 132.742,-- (verlies)

1.3

Balanstotaal
Per 31 december 2015: EUR 1.441.101,-Per 31 december 2016: EUR 1.463.632,--

1.4

Lopende procedures
Geen.

1.5

Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen zijn tijdens de verkoopprocedure (zie rubriek 6) voortgezet. Per
datum doorstart (25 april 2017) zijn de verzekeringen, met uitzondering van de verzekeringen
YRRUKHWRQURHUHQGJRHGEHsLQGLJG

1.6

Huur
Het bedrijfspand is eigendom van Atlas Chemie.
Atlas Chemie huurde zes containerboxen. De huur is op de voet van art. 39 Fw opgezegd. Per
1 juni 2017 zijn de huurovereenkomsten door de doorstarter voortgezet.
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1.7

3

Datum:

11-01-2018

Oorzaak faillissement
Volgens de directie ligt de onderliggende oorzaak van het faillissement in een conflict tussen
de beide aandeelhouders, de familie Joldersma en de familie Jacobs. Eind 2015 is dit conflict
JHsVFDOHHUGHQKHEEHQ-DFREVFVKHWEHGULMIYHUODWHQ
Het bedrijf moest daarna worden geleid door Joldersma jr. die net terugkwam uit een burn out
situatie. Joldersma jr. noch Joldersma sr. beschikte over de vereiste opleiding/ervaring om een
bedrijf te leiden. Zij hebben dit geprobeerd te ondervangen door een bedrijfsleidster aan te
trekken, maar die is enkele maanden voor het faillissement uitgevallen. Joldersma jr. is kort
voor het faillissement met een (nieuwe) burn out uitgevallen.
Na het conflict is de omzet sterk teruggelopen en is het bedrijf verliesgevend geworden.
Omdat de lopende verplichtingen niet meer konden worden voldaan, heeft de directie besloten
surseance van betaling aan te vragen. Die is op 5 april 2017 uitgesproken. Op 6 april 2017 is
de surseance van betaling op verzoek van de curator omgezet naar een faillissement.
De oorzaken van het faillissement worden door de curator verder onderzocht.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
7

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
7

2.3

Datum ontslagaanzegging
7 april 2017

2.4

Werkzaamheden
Personeelsbijeenkomsten, opzegbrieven en andere contacten personeel.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Bedrijfspand met grond aan de Hendrik ter Kuilestraat 173 te Enschede. Op het onroerend
goed rust een eerste hypotheekrecht van ABN AMRO Bank.
Het is niet gelukt het onroerend goed in een doorstart mee te verkopen. Het onroerend goed
zal nu afzonderlijk onderhands worden verkocht. De bank heeft hiervoor een makelaar
ingeschakeld. De curator zal alleen formele verkoophandelingen verrichten.
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Datum:

11-01-2018

(Tweede verslag - 21 september 2017)
Het pand is onder voorbehoud van een technische keuring onderhands verkocht. Naar
verwachting kan de verkoop in de komende verslagperiode worden afgerond.
(Derde verslag - 11 januari 2018).
De technische keuring heeft geleid tot een verlaging van de koopprijs. De verkoop is
definitief geworden en afgerond.
3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Nog onbekend.
(Derde verslag - 11 januari 2018)
Verkoopprijs: EUR 806.000,- k.k.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Inschrijfbedrag: EUR 1.400.000,--.
ABN AMRO Bank heeft op datum faillissement een vordering ingediend van EUR 789.088,53.
(Derde verslag - 11 januari 2018)
De vordering van de bank op datum levering bedroeg EUR 762.481,-. Na verrekening
van de kosten, is er een overwaarde van EUR 105.337,- die naar de boedelrekening is
overboekt. In dit bedrag is inbegrepen een te verwachten teruggave van
overdrachtsbelasting van EUR 23.250,-.
Met de bank moet nog een afrekening over de boedelperiode plaatsvinden.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Onderhandse verkoop: EUR 2.500,-- exclusief btw
Veiling: EUR 1.000,-- exclusief btw.
(Derde verslag - 11 januari 2018)
De bank is volledig voldaan uit de opbrengst van het pand. De boedelbijdrage komt
daarmee te vervallen.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Inventarisatie, overleg hypotheekhouder, verkoopprocedure.
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Datum:

11-01-2018

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Kantoorinventaris en bedrijfsinventaris productiehal (o.a. machines/vullijnen).
Een deel van de bedrijfsmiddelen is geleased. Zie rubriek 5.
De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan ABN AMRO Bank en na het faillissement getaxeerd door
Troostwijk Waardering en Advies (hierna: 'Troostwijk'). Een deel van de machines is via een
pandleaseovereenkomst geleased van ABN AMRO Lease.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Opbrengst bij doorstart: EUR 72.000,--

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
10 % van de opbrengst voor zover deze in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus aan
de bank toekomt.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De opbrengst van de bedrijfsmiddelen valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus en is door
GHFXUDWRURSJHsLVW
Het bodemvoorrecht geldt voor maximaal de hoogte van de relevante vorderingen van
de fiscus, die nog niet vaststaan, en alleen als de fiscus niet uit het vrije actief kan
worden voldaan.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
inventarisatie, verkoopprocedure, beoordelen rechten derden.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Voorraden chemische middelen. De voorraden zijn verpand aan ABN AMRO Bank en
JHwQYHQWDULVHHUGGRRU7URRVWZLMN
De voorraden vallen volledig onder eigendomsvoorbehouden van leveranciers. Deze zijn in
overleg met de doorstarter afgewikkeld.
Een substantieel deel van de voorraden bestaat uit chemisch afval. Dit is niet door de
doorstarter overgenomen en wordt in overleg met de bank en de betrokken instanties
verwijderd.
Op datum faillissement was er beperkt onderhanden werk. Een aantal kleinere opdrachten zijn
tijdens de verkoopprocedure afgemaakt.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Voorraden: n.v.t.
Opbrengst onderhanden werk bij doorstart: 10 % van de verkoopwaarde van de lopende
orders op datum overdracht.
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Datum:

11-01-2018

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Inventarisatie, verkoopprocedure, contacten klanten en leveranciers (onderhanden
werk).

3.15

Andere activa: Beschrijving
,PPDWHULsOHDFWLYDYHUERQGHQDDQ$WODV&KHPLHZDDURQGHUJRRGZLOORQGHUKDQGHQZHUN
toekomstige orders, intellectuele eigendomsrechten, domeinnamen en software.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Verkoopopbrengst bij doorstart: EUR 13.000,--.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Inventarisatie, verkoopprocedure.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens een uitdraai uit de administratie per datum faillissement: EUR 116.727,32 (pre
faillissementsdebiteuren). Deze debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank.
Na datum zijn de werkzaamheden korte tijd voortgezet en is er voor EUR 30.007,-gefactureerd (boedeldebiteuren). De boedeldebiteuren zijn alleen verpand voor de schulden uit
hoofde van het verstrekte boedelkrediet (zie rubriek 6).

4.2

Opbrengst
Nog onbekend. De curator heeft nog geen volledige inzage in de betalingen.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Voldaan per 21 september 2017:
Debiteuren: EUR 60.640,Boedeldebiteuren: EUR 29.478,-
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Datum:

11-01-2018

(Derde verslag - 11 januari 2018)
Voldaan per 10 januari 2018:
Debiteuren: EUR 73.255,37
Boedeldebiteuren: EUR 29.478,-

4.3

Boedelbijdrage
Pre faillissementsdebiteuren: 10 % van de opbrengst vanaf datum faillissement.
Boedeldebiteuren: n.v.t.
(Derde verslag 11 januari 2018)
De bank is volledig voldaan uit de verkoopopbrengst van het pand. De boedelbijdrage
voor de debiteuren komt daarmee te vervallen.

4.4

Werkzaamheden
Inventarisatie, incassowerkzaamheden.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank heeft uit hoofde van een rekening-courant krediet en een (vastgoed) lening
een vordering op Atlas Chemie per datum faillissement ingediend van EUR 789.088,-exclusief rente en kosten.

5.2

Leasecontracten
Een deel van de machinelijn is via een pand lease overeenkomst gefinancierd door ABN
AMRO Lease. Die heeft op datum faillissement een vordering van EUR 44.060,-- exclusief
rente en kosten ingediend.
Atlas Chemie leasede verder rollend materiaal (personenauto's, vrachtwagen, vorkheftrucks).
Deze zaken zijn aan de leasemaatschappijen geretourneerd. De curator onderzoekt in
hoeverre er sprake is van 'overwaarde(n)' die aan de boedel moet worden afgedragen.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Het onderzoek naar eventuele overwaarden in de leasezaken is nog niet afgerond.
(Derde verslag - 11 januari 2018)
De curator is in afwachting van een opgave van de leasemaatschappij.
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Datum:

11-01-2018

Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank;
- pandrecht inventaris
- pandrecht voorraden
- pandrecht vorderingen
- eerste hypothecaire inschrijving bedrijfspand Hendrik ter Kuilestraat 173 Enschede
- borg J. Joldersma EUR 50.000,-- borg G. Jacobs EUR 50.000,-ABN AMRO Lease:
- pandrecht deel machines.

5.4

Separatistenpositie
Zie hierboven bij de omschrijving van de activa in de betreffende rubrieken.

5.5

Boedelbijdragen
Zie rubrieken 3.4, 3.7, 3.11 en 4.4.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
De bekende crediteuren zijn direct na het faillissement aangeschreven. Voor een aantal zaken,
waaronder nagenoeg de volledige voorraden, gelden eigendomsvoorbehouden. Deze zijn in
overleg met de doorstarter afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
Inventarisatie financiering en zekerheden Bank. Overleg met ABN AMRO Bank over uitwinning
zekerheden. Aanschrijven crediteuren en afwikkelen rechten derden.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Tijdens de verkoopprocedure zijn de werkzaamheden op beperkte schaal voortgezet. ABN
AMRO Bank heeft hiervoor een boedelkrediet ter beschikking gesteld.
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Datum:

11-01-2018

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Zie aangehecht financieel verslag.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Opstellen doorwerkbegroting, regelen boedelkrediet, contacten leveranciers en klanten.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er is met zes gegadigden een biedingsprocedure gevoerd. Vijf gegadigden hebben na het
boekenonderzoek afgezien van een bieding voor het voortzetten van de activiteiten.
Met de zesde partij, JBC Solutions B.V. (een samenwerking van de familie Jacobs en haar
'XLWVHSDUWQHU0|OOHU LVRYHUHHQVWHPPLQJEHUHLNW=LM]HWGHDFWLYLWHLWHQSHU25 april 2017
vanuit haar vestiging in Haaksbergen voort, waarbij aan drie personeelsleden een nieuwe
arbeidsovereenkomst is aangeboden.
Het pand in Enschede wordt, met uitzondering van het chemisch afval, binnen 30 dagen na de
doorstart leeg en bezemschoon opgeleverd. Het chemisch afval wordt op kosten van de
hypotheekhouder verwijderd.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie rubriek 6.4.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Gezamenlijke verkoopopbrengst EUR 85.000,-- plus p.m. met de volgende onderverdeling:
Roerende zaken EUR: 72.000,-,PPDWHULsOHDFWLYD(8513.000,-Onderhanden werk: p.m. (10 % van de verkoopopbrengst van de lopende orders op datum
overdracht).

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Zie rubrieken 3.4, 3.7, 3.11 en 4.4.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Verkoopprocedure, contacten en onderhandelingen gegadigden.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

3

Datum:

11-01-2018

De aanwezige administratie is aan de curator ter beschikking gesteld.
Op datum administratie was de administratie niet bij. De laatste weken voor het faillissement
werd de administratie verzorgd door een uitzendkracht. Na het faillissement heeft hij de
administratie zoveel mogelijk bijgewerkt.
7.2

Depot jaarrekeningen
2012: 11-02-2013
2013: 02-02-2015
2014: 01-02-2016
2015: 17-02-2017
De jaarrekeningen zijn niet tijdig gepubliceerd. De curator onderzoekt in hoeverre dit leidt tot
aansprakelijk wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Dit onderzoekt loopt samen met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen. Dat is nog niet afgerond.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De vennootschap is opgericht in 1996. Een eventuele vordering wegens niet nakoming van de
volstortingsverplichting is verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Onderzoek nog niet afgerond.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Zie depot jaarrekeningen.
(Derde verslag - 11 januari 2018)
Het feitenonderzoek is afgerond. De curator beraadt zich in de komende verslagperiode
op eventuele vervolgstappen.

7.6

Paulianeus handelen
Onderzoek nog niet afgerond
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Datum:

11-01-2018

(Tweede verslag - 21 september 2017)
Zie depot jaarrekeningen.
7.7

Werkzaamheden
Eerste onderzoek administratie.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Onder meer:
- kosten voortzetten werkzaamheden en behoud activa
- inschakelen financieel adviseur
- huur containerboxen tot 1 juni 2017. Een deel van deze huur valt onder de kosten voortzetten
werkzaamheden en is reeds betaald;
- loon tijdens opzegtermijn (art. 40 Fw)

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Voorlopig ingediend EUR 53.987,00
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Voorlopig ingediend EUR 166.783,18

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Voorlopig ingediend EUR 29.750,18

8.4

Andere pref. crediteuren
De heer Mulstege (personeelslid) betreft 64 vakantieuren.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Per abuis is de heer Mulstege vermeld. Dit moet zijn mevrouw Mulstege.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Voorlopig ingediend 33
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Voorlopig ingediend 60
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Datum:

11-01-2018

(Derde verslag - 11 januari 2018)
Ingediend 65
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Totaal voorlopig ingediend EUR 89.619,--.
Dit bedrag is exclusief een eventuele restant vordering van ABN AMRO Bank en ABN Lease
na uitwinning van haar zekerheden.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Totaal voorlopig ingediend EUR 1.046.542,96
(Derde verslag - 11 januari 2018)
Totaal ingediend (EUR 271.460,63). De restant vordering van de bank na uitwinning van
de zekerheden is vervallen.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

8.8

Werkzaamheden
Aanschrijven en andere contacten crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
n.v.t.

9.2

Aard procedures
n.v.t.

9.3

Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
n.v.t.
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

11-01-2018

Nog onbekend.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Nog onbekend.
10.2

Plan van aanpak
- afwikkeling doorstart (chemisch afval, afrekening onderhanden werk);
- incasso debiteuren en boedeldebiteuren;
- verkoop onroerende zaken (volgen);
- afwikkeling leaseovereenkomsten (overwaarden?);
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.
(Tweede verslag - 21 september 2017)
- afronden verkoop onroerend goed;
- afronden onderzoek overwaarden leasezaken;
- vervolg debiteurenincasso;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.
(Derde verslag - 11 januari 2018)
- afronden onderzoek overwaarden leasezaken;
- afronden debiteurenincasso;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

10.3

Indiening volgend verslag
Rond 29 augustus 2017
(Tweede verslag - 21 september 2017)
Rond 18 december 2017
(Derde verslag - 11 januari 2018)
Rond 11 april 2018

10.4

Werkzaamheden
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