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Gegevens onderneming
Algemene opmerkingen:
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen,
w aarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel
voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verw ezen w ordt naar de hierna
w eergegeven disclaimer.
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Disclaimer:
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen.
Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend en
schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een
mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van nieuw e of gew ijzigde
informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende
schuldvorderingen kunnen evenmin rechten w orden ontleend.
Gegevens onderneming:
NetzoDruk Groep B.V. (faillissementsnummer C/08/19/270 F) ingeschreven in
het handelsregister van de KvK onder nummer 08183333, statutair gevestigd
te Enschede en kantoorhoudende te (7521 PL) Enschede, aan Capitool 25.
Datum uitspraak: 18 september 2019
Curator: mr. P.E.M. Schol
Rechter-commissaris (RC): mr. A.E. Zw eers

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf van de KvK betreffende de activiteiten van failliet:
Het exploiteren van een w ebshop. Het verkopen en leveren van grafische
producties en reproducties. Het verlenen van diensten en geven van adviezen
op het gebied van grafische producties en reproducties. Het beheren en
dupliceren van informatie. Online drukw erk verkopen. Beheer- en
beleggingsmaatschappij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

Balanstotaal
€ 974.581,00

2017

€ 2.204.355,00

€ -201.069,00

€ 632.489,00

2018

€ 1.894.743,00

€ -316.141,00

€ 420.379,00

2015
2019

€ 822.455,00
€ 1.281.241,00

€ -428.706,00

Toelichting financiële gegevens

€ 338.324,00
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Toelichting financiële gegevens
Van het bestuur is de kolommenbalans en de verlies en w instrekening over
2018 en 2019 (bijgew erkt tot en met augustus 2019) verkregen en hebben
invulling gegeven aan de voornoemde financiële gegevens.
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Ten aanzien van de boekjaren 2014 tot en met 2017 is het uittreksel uit de
Kamer van Koophandel geraadpleegd en zijn alleen de balanstotalen
beschikbaar. Het balanstotaal 2016 is niet w eergegeven in het register van de
Kamer van Koophandel doch de jaarrekening is w el tijdig gedeponeerd.
Op basis van verkregen stukken van het bestuur heeft de curator over het
boekjaar 2017 de omzet ad € 2.204355,- alsmede het verlies ad -/- €
201.069,- kunnen vaststellen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
12
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 12 personeelsleden in dienst. Op 20
september 2019 heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris
het ontslag aangezegd.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 179.579,61

16-10-2019
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Toelichting
Het boedelsaldo zie grotendeels op de verkoopopbrengst van activa, e.e.a. in
het kader van de doorstart alsmede het saldo aan liquide middelen aanw ezig
bij de banken van failliet per datum faillissement.
€ 188.703,27

15-01-2020
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Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen naar aanleiding van een afrekening met de
doorstarter en ontvangen banksaldi w aarvan een eerste inventarisatie leert
dat deze bedragen zien op de door de doorstarter gerealiseerde omzetten.
Met de doorstarter w orden dienaangaande nadere afspraken gemaakt.
€ 196.774,43

15-04-2020
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€ 184.894,23

15-07-2020
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€ 184.894,23
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Toelichting
In de zesde verslagperiode hebben geen boedelmutaties plaatsgevonden.
€ 184.786,01

15-04-2021
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€ 185.537,14
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-9-2019

16-10-2019
1

t/m
16-8-2019
van
16-10-2019

15-01-2020
2

t/m
13-1-2020
van
14-1-2020

15-04-2020
3

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

15-07-2020
4

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020

15-10-2020
5

t/m
11-10-2020
van
12-10-2020

17-01-2021
6

t/m
11-1-2021
van
12-1-2021

15-04-2021
7

t/m
11-4-2021
van
12-4-2021
t/m
8-7-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 36 min

2

23 uur 56 min

3

8 uur 30 min

4

3 uur 54 min

5

5 uur 18 min

6

7 uur 0 min

7

27 uur 6 min

8

20 uur 48 min

totaal

148 uur 8 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van failliet w ordt gevoerd door de middellijk bestuurders, de heer
M.H. Damhuis en de heer R. van Baal. Failliet houdt 100% van de aandelen in
een dochtermaatschappij w elke nagenoeg dezelfde w erkzaamheden verricht in
een filiaal te Groningen (zie ook paragraaf 6).
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgaven van het bestuur niet aan de orde.
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1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke verzekeringen. De verzekeringen inzake
bedrijfsaansprakelijkheid en voor het personeel zijn gedurende de
onderhandelingen met de doorstarter aangehouden en w orden overgenomen
door de doorstarter.
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1.4 Huur
De huurverplichtingen w orden door de doorstarter per datum faillissement
overgenomen.

1.5 Oorzaak faillissement
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Ten aanzien van de oorzaak van het faillissement heeft het bestuur het
navolgende verklaard:
De Vennootschap is als gevolg van een mislukte integratie en aanhoudende
operationele problemen financieel onder druk komen te staan. Er zijn
maatregelen genomen om de operatie w eer renderend te krijgen. Om de
schuldenlast te verlagen is geopteerd voor een crediteurenakkoord. De
financiering van het crediteurenakkoord w as voorw aardelijk toegezegd door
een derde partij. Ondanks alle inspanningen is het voor de Vennootschap
onmogelijk gebleken om aan de gestelde voorw aarden te voldoen. Op
maandag 16 september 2019 vernamen w ij dat definitief niet voldaan kan
w orden aan de
voorw aarden en er geen financiering is gekomen. De Vennootschap is niet
langer (zelfstandig) in staat om aan haar lopende financiële verplichtingen te
voldoen, zodat niets anders resteert dan een eigen faillissement aan te
vragen.
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De curator zal de komende verslagperioden het door het bestuur gestelde
toetsen en de oorzaak/oorzaken van het faillissement inventariseren en
rapporteren.
De curator zal in de komende verslagperiode het door het bestuur gestelde
toetsen en de oorzaak/oorzaken van het faillissement inventariseren en
rapporteren.

15-07-2020
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De curator zit thans in de afrondende fase betreffende het oorzaken
onderzoek.
Het bestuur heeft omtrent de oorzaak van het faillissement van Netzodruk
Groep BV het navolgende verklaard:
NetzoDruk Groep BV leek klaar voor de toekomst, het machinepark w as
aangepast aan de huidige vraag, er w erd geïnvesteerd in e-commerce en
ERP en een samenvoeging van NetzoDruk Groningen en Enschede zou leiden
tot een renderende onderneming. Begin 2019 is nog nieuw e
afw erkapparatuur in gebruik genomen die de onderneming verder in staat
zou moeten stellen zich te onderscheiden in de markt.
Het machinepark is modern en up to date. De nieuw e (beoogde) situatie w as
als volgt:
1 centrale productielocatie (met B2, A3 en grootformaat productie), fysieke
sales in Enschede en
Groningen en met online portalen Drukhetnu.nl en Netzodruk.nl als
leadgeneratoren en een
geautomatiseerde w orkflow . Voor de online portalen w as een re-branding en
technische upgrade ingezet om te komen tot een nieuw e efficiënte ERP
oplossing. Combinatie van deze facetten zou het fundament vormen voor een
gezonde exploitatie en w as de reden voor de huidige aandeelhouders om in
september 2018 te kiezen voor een buy-out van de oud aandeelhouders.
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Er volgde daarop een opeenstapeling van pech, in w illekeurige volgorde:
- Komori machine bleef kampen met veel druktechnische problemen,
streepvorming met veel afgekeurd
w erk als gevolg (en dus herproductie, de faalkosten zijn exorbitant).
- Het beoogde volume kon niet gedraaid w orden door aanhoudende
operationele issues.
- De Komori-machine bleek in de praktijk niet in staat om dat w aar te maken
w aarvoor de machine mede
w as aangeschaft, daardoor noodgedw ongen terug naar de markt w aar als
gevolg van prijsdruk het
steeds moeilijker is om nieuw e opdrachten te scoren met toegevoegde
w aarde.

- De technische man die het initiële automatiseringstraject van de w ebsite
van Netzodruk moest uitvoeren
w erd ernstig ziek, project daardoor ernstig vertraagd en uiteindelijk met een
bepekte compensatie als
mislukt afgesloten.
- Noodgedw ongen op zoek gegaan naar een alternatieve oplossing voor de
automatisering.
Dit moest PublishMe vorm gaan geven, met Printsum als softw are oplossing.
Zonder succes.
Deze partij is inmiddels ook aansprakelijk gesteld, heeft schuld erkent en
compensatie toegezegd.
Financiële verhaalbaarheid is fragiel.
- Integratie van de productie van Groningen naar Enschede opnieuw
noodgedw ongen moeten opschorten
door opnieuw een mislukt automatiseringstraject en deels aanhoudende
uitdagingen met de Komori drukpers. De uitbreiding in personeel op
productielocatie Enschede al w as ingezet.
(Komori heeft in een eerder stadium eenmalig een compensatie gegeven voor
de vertraging in 2018 als gevolg van kw aliteitsissues.)
- Qua automatisering uiteindelijk terug bij af en w eer gaan bouw en op de
oude vertrouw de techniek, met
nieuw e koppelingen tussen w ebsite en w orkflow . Hiervoor zijn in de eindfase
noodgedw ongen
additionele investeringen in hardw are en softw are gedaan.
- Door de aanhoudende automatiseringsproblemen w as er onvoldoende
betrouw bare stuurinformatie om
adequaat te reageren op ontw ikkelingen. - Eén van de orderbegeleiders
bleek ernstig ziek te zijn en ook in de productie te kampen gehad met
langdurig ziekteverzuim. Beide medew erkers zijn ziek uit dienst gegaan. De
w erkzaamheden moesten w orden opgevangen door nieuw en onervaren
personeel.
Kortom, er stond in beginsel een organisatie die klaar moest zijn voor de
toekomst, maar door samenloop van omstandigheden steeds verder in de
problemen is geraakt.
Medio 2e kw artaal 2019 zijn oud-eigenaren, thans nog eigenaar van het
bedrijfspand en deel van de machines en tevens grootste schuldeisers (met
pandrecht) geïnformeerd omtrent de betalingsonmacht.
In samenspraak is er een reddingsplan ontw ikkeld w aarbij naast de nodige
operationele saneringen, omzetting van schulden in kapitaal, én een
crediteurenakkoord de solvabiliteit en rentabiliteit w eer op orde zou w orden
gebracht. Er lag een voorw aardelijke overeenkomst voor de financiering van
een crediteurenakkoord. Aan de gestelde randvoorw aarden "verkoop
Netzodruk Groningen" en "afstoten Komori" is niet voldaan. Daarnaast zijn
talloze alternatieven onderzocht om binnen de kaders die er zijn een
overnamekandidaat of andere oplossingen te vinden. Dit heeft helaas tot
niets geleid, met eigen faillissementsaanvraag tot gevolg.
De curator heeft de door het bestuur van Netzodruk Groep BV opgegeven
oorzaken getoetst en op basis van de voorhanden zijnde stukken
geconstateerd dat de voornoemde gebeurtenissen correct zijn w eergegeven
met dien verstande dat per oktober 2018 de continuïteit van de onderneming
van Netzodruk Groep BV nog geen gevaar liep en dat dit geheel anders w as
per maart/april 2019 alw aar het voor het bestuur duidelijk w erd dat de
onderneming van Netzodruk Groep BV niet meer aan haar
betalingsverplichtingen kon voldoen (betalingsonmacht).

Na diverse gesprekken met het bestuur en de adviseurs van het bestuur, is
de curator op basis van de thans verkregen informatie overtuigd van het feit
dat geen van de betrokken partijen (het oud bestuur/aandeelhouders, het
nieuw bestuur/aandeelhouders en gelieerde entiteiten) enig voordeel heeft
genoten aangaande het faillissement van Netzodruk Groep BV. Het
tegenovergesteld lijkt aan de orde.
De curator heeft thans nog het bestuur verzocht gemotiveerd toe te lichten
w aarom per oktober 2018, toen een deel van voornoemde pech al bekend
w as, het voor het bestuur niet voorzienbaar w as dat op korte termijn de
onderneming van Netzodruk Groep BV niet meer aan haar verplichtingen kon
voldoen. Immers nog geen zes maanden later dreigde een deconfiture als
een crediteurenakkoord niet zou slagen en naar mening van de curator dient
het bestuur van een onderneming in staat te zijn enige voorspellingen te
kunnen doen in een tijdsbestek van minder dan één jaar, temeer w anneer de
genoemde problemen al deels voorhanden w aren.
Hierbij w ordt overigens opgemerkt dat de curator nog geen reden heeft om
te concluderen dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld
dienaangaande. Na ontvangst van de voornoemde gevraagde toelichting zal
de curator zijn definitief oordeel hieromtrent kenbaar maken (zie
dienaangaande ook paragraaf 7).

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

16-10-2019
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Toelichting
Het ontslag van het personeel is aangezegd en het UW V is ingeschakeld. De
curator heeft het personeel in bijzijn van het UW V inlichtingen verschaft
omtrent de voorhanden zijnde rechten en plichten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20

16-10-2019
1

Toelichting
Naar opgave van het bestuur is voorafgaand aan het faillissement een deel
van het personeel afgevloeid en zijn dienaangaande
vaststellingsovereenkomsten opgesteld. De curator heeft de naw gegevens
van dit deel van het personeel verkregen en aangeschreven. Tevens is het
UW V hieromtrent geïnformeerd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-9-2019

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Mogelijke inventarisatie van vorderingen van een deel van het (ex) personeel
noodzakelijk aangezien naar alle w aarschijnlijkheid niet alle vorderingen van
het (ex) personeel door het UW V zullen w orden overgenomen.
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Thans is de vordering van het UW V ontvangen. De curator zal de overgenomen
vorderingen door het UW V ter zijner tijd toetsen.

15-04-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming van failliet heeft inventaris w elke zou zijn verpand aan
financiers w elke tevens schuldeisers zijn van failliet. De curator verw ijst
hieromtrent naar paragraaf 6 "Doorstart".
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft na datum faillissement bodembeslag gelegd op zaken van
derden aanw ezig op de door failliet gehuurde bedrijfslocatie. De fiscus heeft in
dit kader een aanslag ex artikel 29 OB opgelegd van meer dan € 100.000,-.; dit
naar aanleiding van de te verw achten terugvorderingen OB. De fiscus dient
haar vordering hieromtrent nog ter verificatie in te dienen. De
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De fiscus heeft de curator geïnformeerd omtrent het gelegde bodembeslag.
Het beroep van de crediteuren is dienaangaande afgew ezen en de fiscus heeft
haar vorderingen ter verificatie ingediend. De fiscus heeft met de crediteuren
een regeling getroffen omtrent het gelegde bodembeslag aangezien de
w aarde van het beslagobject de vordering van de fiscus overstijgt.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

vordering op derde conform VSO
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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De curator heeft in de administratie van failliet een vaststellingsovereenkomst
(VSO) tussen failliet en een opdrachtnemer van failliet aangetroffen. De
opdrachtnemer is gezien de inhoud van VSO een bedrag ad € 43.700,verschuldigd aan (de boedel van) failliet. De curator heeft bij herhaling de
opdrachtnemer aangeschreven doch kreeg geen reactie. De curator beraad
zich omtrent rechtsmaatregelen ter incasso.

17-01-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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Uitw inning vordering ad € 43700,- + PM (zie paragraaf 3.8)

17-01-2021
6

Uitw inning vordering ad € 43700,- + PM (zie paragraaf 3.8 en 9)
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In het kader van de uitw inning van het vonnis is loonbeslag gelegd en is een
eerste bedrag ad € 1.500,- via de deurw aarder verkregen op de
boedelrekening. Voorts is het voorhanden zijnde kasgeld ad € 260, na aftrek
van de stortingskosten, bijgeschreven op de boedelrekening.
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In de komende verslagperioden zal de verdere uitw inning van het vonnis (ad
€ 43.700 + PM) plaatsvinden.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie paragraaf 6 "Doorstart".
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De debiteuren van failliet zijn meeverkocht aan de doorstarter. Thans is dit
onderw erp afgerond.

15-04-2020
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In het kader van de doorstart zijn de debiteuren eveneens verkocht aan de
doorstarter. Na dat de doorstart is geëffectueerd hebben debiteuren nog
vorderingen voldaan op de bankrekening van failliet. Deze bedragen zijn
overgemaakt door de bank naar de faillissementsrekening en, met
toestemming van de rechter-commissaris, overgemaakt naar de doorstarter.
Het betreft per saldo een bedrag van € 11.880,20.

15-07-2020
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afgerond.

15-04-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Failliet heeft geen schuld bij bankinstellingen.
De bij de curator bekende bankinstellingen alw aar failliet bankiert zijn
aangeschreven met het verzoek het voorhanden zijnde positief saldo over te
maken naar de boedelrekening.
Een totaalbedrag ad € 4.577,94 is vooralsnog dienaangaande op de
boedelrekening bijgeschreven. Mogelijkerw ijs ziet een deel van dit bedrag op
betalingen van debiteuren van voor datum faillissement die zijn verkocht aan
de doorstarter (voor zover vrij van pandrechten en ter beschikking staande
van de boedel). Aldus heeft de doorstarter mogelijk recht op een deel van
deze gelden. Zodra de curator de bankafschriften van de bank(en) heeft
ontvangen, zal e.e.a. dienaangaande w orden uitgezocht.

Toelichting vordering van bank(en)
Met de doorstarter is overleg omtrent de w ijziging van de tenaamstelling van
de (ING) bankrekeningen en doorstorten van ontvangen gelden zijnde omzet
gegenereerd door de doorstarter.

16-10-2019
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15-01-2020
2

5.2 Leasecontracten
(print) machines zijn door failliet geleased. Een deel van de contracten
dienaangaande stellen dat er sprake zou zijn van operational lease. De
leasemaatschappijen zijn door de curator doorverw ezen naar de fiscus, dit in
het kader van het door haar gelegde bodembeslag.
De curator zal de komende verslagperiode de rechten van de
leasemaatschappijen verder inventariseren.
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De voorhanden zijnde crediteuren die lease contracten hebben lopen ten
aanzien van materiële activa hebben zich gemeld bij de fiscus. Ten aanzien van
een deel van deze crediteuren heeft de fiscus reëel eigendom erkend en is de
doorstarter verzocht medew erking te verlenen aan afgifte van de geleasede
zaken. Naar de curator heeft begrepen is thans nog een crediteur inzake
geleasede zaken in discussie met de fiscus inzake de vraag w el of geen reëel
eigendom. De curator w acht de berichten dienaangaande af.
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De fiscus is tot een vergelijk gekomen met de eigenaar van de geleasede
zaken, I2D Assets BV.
Het betreft de zogenaamde Komori machine.
Hierbij speelt de financier van de geleasede zaken ABN AMRO Bank NV ook een
rol. De curator zal de komende verslagperiode de gevolgen voor de boedel in
deze inventariseren. Namens ABN is een vordering ter verificatie ingediend. De
behandeling van deze vordering zal alsdan w orden meegenomen in de
inventarisatie dienaangaande.

15-07-2020
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Zie paragraaf 7.1. De curator heeft aangaande de leaseconstructies informatie
opgevraagd bij het bestuur en zal deze nader bestuderen. Het bestuur zal
dienaangaande om tekst en uitleg w orden gevraagd dit nu meerdere partijen
betrokken zijn bij de leaseconstructies, in het bijzonder van de drukmachine
merk Komori, w aarbij failliet mogelijkerw ijs een regresrecht heeft op een aan
de bestuurder (en financiers) gelieerde vennootschap.

15-10-2020
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Het onderzoek omtrent de leaseconstructies (financieringsconstructies) loopt
nog, zie paragraaf 7.

17-01-2021
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Het onderzoek omtrent de leaseconstructies (financieringsconstructies) loopt
nog, zie paragraaf 7.

15-04-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Failliet onderhield een factoringovereenkomst met een factoringmaatschappij
aan w ie de debiteuren zijn verpand en ten overvloede gecedeerd.
In het kader van de doorstart zijn er met de factoringmaatschappij afspraken
gemaakt inhoudende dat zodra de vordering van de factoringmaatschappij is
voldaan, de inkomsten van de debiteuren aan de doorstarter toekomen. Per
datum faillissement zou een debiteurenpositie blijkens opgave van failliet
voorhanden zijn van ruim € 246.000,- voor handen zijn. De
factoringmaatschappij heeft een vordering van ruim € 125.000,- gesteld.
De factoringovereenkomst is door de factoringmaatschappij een dag voor het
faillissement ontbonden.

16-10-2019
1

Naar de curator heeft begrepen heeft de doorstarter het contract met de
factoringmaatschappij overgenomen, voortgezet. De factoringmaatschappij
heeft haar vordering ingetrokken.

15-01-2020
2

5.4 Separatistenpositie
De factoringmaatschappij kan haar rechten uitoefenen als w are er geen
faillissement.
De door de factoringmaatschappij aangeleverde stukken laten het rechtsgeldig
bestaan van zekerheden genoegzaam zien.

16-10-2019
1

Vooralsnog afgerond.

15-01-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren stellen een eigendomsvoorbehoud. In het kader van de
doorstart is met de koper overeengekomen dat de rechten van derden door de
koper moeten w orden gerespecteerd. De curator zal de gestelde
eigendomsvoorbehouden de komende verslagperiode toetsen en de koper
dienaangaande informeren.

16-10-2019
1

De curator heeft de door de crediteuren gestelde eigendom voorbehouden tot
en met december 2019 geïnventariseerd en afgehandeld. Op een enkele zaak
na betrof het alle zaken w elke in het productieproces zijn verbruikt c.q.
gebruikt en uitgeleverd voor datum faillissement. De betreffende crediteuren
zijn door de curator geïnformeerd.

15-01-2020
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet aan de orde.

16-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet aan de orde.

16-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De factoring maatschappij zal de komende verslagperiode een stand van
zaken w orden gevraagd omtrent de debiteurenincasso, dit te meer nu op
datum faillissement en de daarop tw ee volgende dagen gefactureerde,
afgemaakte, OHW posities mogelijkerw ijs zijn voldaan aan de
factoringmaatschappij w aarbij de opbrengsten dienaangaande de boedel
toekomen.

16-10-2019
1

Ten aanzien van de geleasede zaken en de discussie die dienaangaande
tussen de betreffende crediteur en de fiscus w ordt gevoerd en mogelijkerw ijs
crediteuren die zich melden met een eigendomsvoorbehoud, verw acht de
curator vooralsnog niet veel w erkzaamheden meer ten aanzien van dit
onderw erp.

15-01-2020
2

Thans is tussen de fiscus en ABN een overeenstemming bereikt inhoudende
dat ABN een deel van de vordering van de fiscus afkoopt inzake het in bezit
kunnen nemen van de drukmachine merk Komori.
De positie van ABN in verhouding tot overige contractspartijen (gelieerd aan
het bestuur van failliet) w ordt nader onderzocht (zie paragraaf 5.2 en 7.1).

15-10-2020
5

Zie paragraaf 7.5

17-01-2021
6

Zie paragraaf 7.5

15-04-2021
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gedurende de periode 18 september 2019 tot en met 20 september 2019
heeft het personeel de opdrachten die konden w orden afgemaakt, afgerond,
verstuurd en gefactureerd. Een en ander is in overleg gegaan met de
(uiteindelijke) doorstarter w elke op 20 september 2019 met de curator een
overeenkomst heeft bereikt omtrent de doorstart. De doorstarter stond in voor
de gemaakte (boedel) kosten gedurende deze dagen. Verzekeringsdekking
voor het personeel w as op die dagen nog voorhanden.

6.2 Financiële verslaglegging

16-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Met de doorstarter is overeengekomen dat de nutslasten, huurlasten etc. per
datum faillissement w orden overgenomen. Voorts is met de doorstarter een
boedelbijdrage overeengekomen voor de w erkzaamheden van de curator in
het kader van het voorzetten van de w erkzaamheden voor deze beperkte
duur zijnde de door de curator in deze bestede tijd. De boedel heeft de
doorstarter dienaangaande een factuur ad € 1.840,- inclusief BTW gestuurd
met het verzoek deze te voldoen.

16-10-2019
1

Voorts is ten aanzien van de gefactureerde debiteuren ten aanzien van w ie
het OHW is afgemaakt gedurende de voornoemde dagen bedongen dat deze
bedragen aan de boedel toekomen. Het betreft een bedrag ad € 3.769,(inclusief BTW ) w elke mogelijkerw ijs al deels is binnen gekomen op de
bankrekening van failliet dan w el bij de factoringmaatschappij. De komende
verslagperiode zal de curator dit nader inventariseren en kortsluiten met de
doorstarter.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming van failliet is tw ee dagen na het faillissement voortgezet door
de doorstarter.
Thans resteert alleen nog de voornoemde financiële afw ikkeling.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

16-10-2019
1

6.4 Beschrijving
De curator is per datum faillissement in contact getreden met de financieel
adviseur van de financiers van failliet w elke de doorstarter hebben
aangedragen. Op basis van de balans en V+W rekening per datum
faillissement alsmede het bestuderen van diverse stukken, heeft de curator tot
en met 20 september 2019 onderhandelingen gevoerd met de financieel
adviseur w elke namens de doorstarter en de financiers optrad. De
voornoemde financiers hebben per datum faillissement een vordering op failliet
van ruim € 400.000,- op een totale (door het bestuur opgegeven) schuldenlast
van ruim € 900.000,-.

16-10-2019
1

De voornoemde financiers hebben kort voor faillissement een pandrecht op alle
vaste activa van failliet gevestigd door registratie van een daartoe in 2018
opgestelde overeenkomst.
Deze gebeurtenis en de daaraan verbonden juridische discussie heeft
meegew ogen in het besluit omtrent de doorstart.
De op vrijdag 20 september 2019 bereikte overeenstemming heeft de curator
in het w eekend geformaliseerd. Alle activa van failliet is verkocht aan de
doorstarter voor een bedrag ad € 175.000,-. Voorts zijn de aandelen die failliet
hield in een dochtervennootschap, verlieslatend en met een negatief eigen
vermogen w aarbij de passiva de activa aanzienlijk overtroffen, meeverkocht
voor een symbolisch bedrag ad € 1,-.
Een verder onderdeel in de voornoemde transactie is dat de voornoemde
financiers afstand diende te nemen van hun vorderingen op failliet van ruim €
400.000,-. De voornoemde mogelijke juridische discussie omtrent de
voornoemde verpanding is met de voornoemde afstand beslecht.
Op 23 september 2019 is de overeenkomst tussen partijen geformaliseerd en
is toestemming van de rechter-commissaris hieromtrent verkregen.

6.5 Verantwoording
zie paragraaf 6.4

16-10-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 175.001,00

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

16-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Ten aanzien van de verkochte debiteuren, voor zover de factoringmaatschappij
geen rechten meer kan uitoefenen, dient door de curator te w orden
geïnventariseerd w elke debiteuren de boedel toekomen en of deze bedragen
al zijn ontvangen via de bankafdrachten. Voorts dient de boedelbijdrage
omtrent de door de curator verrichtte w erkzaamheden in het kader van het
OHW nog geïncasseerd te w orden van de doorstarter. Betaling zal naar
zeggen van de doorstarter zo spoedig mogelijk volgen e.e.a. afhankelijk van
de snelheid verbonden aan het verkrijgen van een nieuw e bankrekening.

16-10-2019
1

De met de doorstarter overeengekomen boedelbijdragen zijn thans door de
boedel ontvangen door middel van verrekening met gelden die de doorstarter
toekomen betreffende aanw as van banksaldi na datum faillissement die thans
op de boedelrekening zijn overgemaakt.
Alleen de tenaamstelling van de (ING) bankrekeningen dient nog te w orden
gerealiseerd en overboeking van de gelden die de doorstarter toekomen.

15-01-2020
2

In het kader van de overdracht/tenaamstelling van de bankrekeningen van
failliet naar de doorstarter heeft zijdens de bank de nodige vertraging
opgetreden. Hangende de aanpassing van de tenaamstelling zijn de door
debiteuren van de doorstarten ontvangen bedragen door de bank
overgemaakt naar de faillissementsrekening. Thans is het aanpassen van de
tenaamstelling geslaagd en zijn de gelden ontvangen op de
faillissementsrekening die de doorstarter toekomen teruggestort.

15-04-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn verdere ontvangen debiteurengelden
overgeboekt naar de doorstarter (zie paragraaf 4). Het betreft het laatste deel
en thans verw acht de curator geen verdere betalingen meer van de
debiteuren te ontvangen op de bankrekening van failliet nu deze rekening
uiteindelijk op naam van de doorstarter is gesteld.

15-07-2020
4

Thans afgerond. Ter informatie; de curator heeft vernomen dat de doorstarter
thans failliet is verklaard.

15-10-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie van failliet is veiliggesteld alsmede de emailcorrespondentie van het bestuur. De komende verslagperioden zal de
curator hieromtrent nader onderzoek verrichten.

16-10-2019
1

De curator heeft een eerste korte inventarisatie gedaan door het stellen van
vragen aan het bestuur. De antw oorden van het bestuur dient de curator nog
te bestuderen. In de komende verslagperioden zal een meer uitgebreid
onderzoek naar de (fysieke en digitale) administratie plaatsvinden.

15-01-2020
2

De curator heeft een eerste korte inventarisatie gedaan door het stellen van
vragen aan het bestuur. De antw oorden van het bestuur dient de curator nog
te bestuderen. In de komende verslagperioden zal een meer uitgebreid
onderzoek naar de (fysieke en digitale) administratie plaatsvinden.

15-04-2020
3

In de komende verslagperiode zal een meer uitgebreid onderzoek naar de
(fysieke en digitale) administratie plaatsvinden.

15-07-2020
4

Van het bestuur is informatie opgevraagd aangaande de de
leaseovereenkomsten w elke de curator heeft verkregen en de komende
verslagperiode zal bestuderen (zie ook paragraaf 5.2).
De administratie van failliet geeft verder een verzorgde indruk.
Vooralsnog constateert de curator dat aan de administratieplicht is voldaan.
Verder onderzoek naar de inhoud van de administratie, in het bijzonder
aangaande de leaseconstructies, zal de komende verslagperioden
plaatsvinden.

15-10-2020
5

zie paragraaf 7.6

17-01-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Een eerste onderzoek van de curator leert dat de jaarrekeningen van de
afgelopen drie boekjaren voor datum faillissement tijdig zijn gedeponeerd.

16-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde

16-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet aan de orde, een eventuele vordering indien voorhanden is verjaard.

16-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

Toelichting
Aan de administratieplicht lijkt te zijn voldaan en aan de publicatieplicht is
voldaan.

16-10-2019
1

15-01-2020
2

15-04-2020
3

15-07-2020
4

15-10-2020
5

Thans w ordt de rol van het bestuur aangaande de leaseconstructies getoetst.
De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

Toelichting
De curator zal de komende verslagperioden de financieringsconstructie
aangaande de bedrijfsmiddelen toetsen, in het bijzonder in verhouding tot de
door het bestuur gemelde oorzaak van het faillissement.

Toelichting
De curator heeft het bestuur van failliet aanvullende vragen gesteld omtrent
de financiering/leaseconstructie die failliet is aangegaan met (een gelieerde
vennootschap) aangaande een drukpers (Komori machine) alsmede het
uittreden van tw ee derde van het bestuur en aandeelhouders kapitaal
(middellijk de gebroeders Ipskamp).
De curator stelt thans vast dat een deel van het bestuur/aandeelhouders in de
loop van 2018 zijn uitgetreden/ hun aandelen hebben verkocht aan de
overgebleven bestuurder/aandeelhouder (middellijk, de heer Damhuis) en een
nieuw e bestuurder/aandeelhouder (middellijk, de heer Van Baal).
Ondanks het feit dat de onderneming van failliet sinds 2014 structureel een
negatief eigenvermogen en w erkkapitaal liet zien alsmede sinds 2014 tot en
met de datum van overdracht van de aandelen structureel verlieslatend w as, is
voor de overgebleven bestuurder/aandeelhouder (de heer Damhuis) en
nieuw e bestuurder/aandeelhouder (de heer Van Baal) van failliet een
aanzienlijk bedrag betaald voor de aandelen van de per oktober 2018
uitgetreden bestuurders/aandeelhouders (de gebroeders Ipskamp).
Reden hiervoor w as, zo leest de curator in de thans verkregen stukken,
gelegen in de geprognotiseerde verdiencapaciteit in 2019 en daarna. De
positieve prognose w as mede gebaseerd op de van verandering van de
drukpers (Komori) w elke een grotere capaciteit en lagere kosten per eenheid
zou moeten realiseren, samenvoeging van de productiecapaciteit van de
locatie te Groningen naar Enschede en het voltooien van een online
verkoopplatform.
Op alle drie de voornoemde punten (komori machine, samenvoeging
productiecapaciteit locatie Groningen en de softw are ontw ikkeling voor het
voornoemde online platform) ondervond het bestuur van failliet in 2018 (en
2019) tegenslagen.
Eind 2017 w erd, via een tussenvennootschap ID2Assets BV w aarbij de heer
Van Baal (middellijk) alsmede de gebroeders Ipskamp(middellijk)) de aandelen
hielden en het bestuur voerden, de voornoemde Komori drukpers aangeschaft
en, na een sale/leaseback constructie met een financier, door ID2 Assets BV
geleased aan failliet. Volgens opgave van ID2 Assets BV zou het om een
operationele lease aan failliet gaan doch de thans door de curator
geconstateerde de inhoud van de leaseovereenkomst alsmede het feit dat
failliet hoofdelijk heeft meegetekend voor de financiering (sale/leaseback) van
de Komori drukpers, maakt dat van een operationele lease geen sprake kan
zijn gew eest: alle risico's (onderhoud, reparatie, afschrijving, financiering etc.)
lagen bij failliet.
De voornoemde drukpers in in februari 2018 bij failliet te Enschede
geïnstalleerd en in bedrijf genomen.

17-01-2021
6

15-04-2021
7

Na inbedrijf name w aren volgens het bestuur aanzienlijke problemen
voorhanden als gevolg w aarvan de kosten van uitval dusdanig w aren dat het
beoogde voordeel van de drukpers niet w erd behaald.
ID2Assets BV en failliet hebben met de leverancier (Komori Nederland) een
schikking getroffen ter compensatie van de geleden schade. Of deze schikking
reëel w as en hoe de rol van failliet en ID2 Assets BV in deze w as, w ordt door
de curator nader onderzocht. Immers naar mening van de curator had failliet
alleen met haar contractspartij ID2 Assets BV te maken en niet rechtstreeks
met Komori Nederland.
De verw evenheid van een deel van het bestuur van failliet (de heer Damhuis)
en ID2 Assets BV w ordt hierbij nader belicht door de curator.
Als gevolg van de problemen met de Komori drukpers, de benodigde tijd voor
de integratie van de productie van de locatie te Groningen alsmede het feit dat
de softw are ontw ikkeling van het online platform eind 2018 is mislukt, is 2018
met een aanzienlijk verlies afgesloten.
Nog geen half jaar later na toetreding van de nieuw e
bestuurder/aandeelhouder (de heer Van Baal), omstreeks februari 2019, w as
het duidelijk voor het bestuur van failliet dat een sanering van de schulden
noodzakelijk w as.
Het lukte het bestuur (eerst de heer Damhuis en de gebroeders Ipskamp en
vervolgens de heer Damhuis en de heer Van Baal) niet de onderneming van
failliet w instgevend te maken, temeer als gevolg van de voornoemde
tegenslagen.
De de curator is de rol van de diverse actoren zoals vernoemd verder aan het
onderzoeken gezien de reeds voorhanden zijnde deplorabele financiële
situatie van de onderneming van failliet sinds 2014; de onderneming w as naar
mening van de curator (zich hierbij baserend op het negatief eigenvermogen
en negatief w erkkapitaal) eind 2014 al technisch failliet en w erd enkel bij gratie
van de aandeelhouders (de heer Van Baal en de gebroeders Ipskamp en later
daarbij de heer Van Baal) in de lucht gehouden.
De curator heeft het bestuur (de heren Van Baal en Damhuis) gedurende een
gesprek om een nadere toelichting verzocht en diens voorlopige bevindingen
medegedeeld. Het bestuur heeft naar aanleiding van het gesprek toegezegd
nadere informatie en stukken toe te sturen ter onderbouw ing van de
ingenomen stellingen en standpunten.
De advocaat van het bestuur heeft stukken en een reactie aangeleverd
w aarop de curator vervolgvragen heeft gesteld en thans nog in afw achting is
van antw oord en aanvullende stukken. Nadat hoor en w ederhoor omtrent de
voorlopige bevindingen van de curator is afgerond, zal de curator het bestuur
van failliet informeren over zijn definitieve bevindingen.

Toelichting
Per abuis heeft de curator in de zesde en elfde alinea van verslag nr. 7 de
namen van de bestuurders verw isseld. Daar w aar de heer Van Baal w erd
genoemd diende de heer Damhuis te zijn genoemd.
De curator heeft in diverse gesprekken met het bestuur en adviseurs van het
bestuur verduidelijking gevraagd en verkregen. Thans is op basis van de
verkregen informatie het voor de curator vooralsnog duidelijk dat de partijen
betrokken bij de Komori machine de onderneming van failliet niet hebben

13-07-2021
8

benadeeld. Failliet kon de financiering van de Komori machine niet zelfstandig
verkrijgen zodat een omw eg nodig w as w aarbij de (voormalig)
bestuurders/aandeelhouders, de gebroeders Ipskamp, en de de heer
Damhuis via ID2 Asssets BV de verkrijging van de Komori machine uiteindelijk
mogelijk hebben gemaakt. In die context bekeken, is het begrijpelijk dat
failliet heeft meegetekend voor de sale/lease back constructie/financiering via
een derde partij en uiteindelijk ABN AMRO Bank.
Met verw ijzing naar de oorzaak van het faillissement (zie paragraaf 1) is de
curator nog in afw achting van een gemotiveerde toelichting van het bestuur
w aarom de liquiditeitsproblematiek per maart/april 2019 in oktober 2018
(toetreding de heer Van Baal als bestuurder en aandeelhouder) niet
voorzienbaar w as.
In de komende verslagperiode (juli 2021) zal hieromtrent antw oord w orden
verkregen, althans is de curator dit toegezegd. Alsdan zal de curator een
definitief standpunt innemen aangaande de vraag of er sprake w as van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-10-2019
1

Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
In onderzoek

15-01-2020
2

Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
In onderzoek

15-04-2020
3

Toelichting
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
In onderzoek

15-07-2020
4

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
In onderzoek

15-10-2020
5

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
In onderzoek

17-01-2021
6

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
In onderzoek

15-04-2021
7

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.
Nee
Toelichting
Op basis van de verkregen informatie heeft de curator geen Paulianeuze
handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

13-07-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

16-10-2019
1

De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-01-2020
2

De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-04-2020
3

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-07-2020
4

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-10-2020
5

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

17-01-2021
6

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-04-2021
7

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten (zie paragraaf 7.5).

13-07-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

16-10-2019
1

De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-01-2020
2

De komende verslagperioden zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-04-2020
3

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-07-2020
4

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-10-2020
5

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

17-01-2021
6

De komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek
verrichten.

15-04-2021
7

Zie paragraaf 7.5. De curator verw acht het rechtmatigheidsonderzoek de
komende verslagperiode te kunnen afronden.

13-07-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 172,43

16-10-2019
1

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent: € 172,43
Kosten uittreksels KvK: PM (voorgeschoten door kantoor curator)
€ 25.704,68

15-01-2020
2

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent: € 223,85. Kosten uittreksels KvK: PM
(voorgeschoten door kantoor curator). Ricoh Nederland B.V. € 25.480,83 (deels
betw ist; een discussie met Ricoh w ordt gevoerd).
€ 55.400,63

15-04-2020
3

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent: € 232,93. Kosten uittreksels KvK: PM
(voorgeschoten door kantoor curator). Ricoh Nederland B.V. € 10.380,-. UW V: €
44.787,70.
€ 55.406,68

15-07-2020
4

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent: € 238,98. Kosten uittreksels KvK: PM
(voorgeschoten door kantoor curator). Ricoh Nederland B.V. € 10.380,-. UW V: €
44.787,70.
€ 55.415,75

15-10-2020
5

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent: € 248,05. Kosten uittreksels KvK: PM
(voorgeschoten door kantoor curator). Ricoh Nederland B.V. € 10.380,-. UW V: €
44.787,70.
€ 58.440,07

15-04-2021
7

Toelichting
Salaris curator: PM. Claimsagent: € 254,10. Kosten uittreksels KvK: PM
(voorgeschoten door kantoor curator). Ricoh Nederland B.V. € 10.380,-. UW V: €
47.805,97.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 6.204,00

16-10-2019
1

Toelichting
De vordering van de fiscus in het kader van de artikel 29 OB claim dient nog ter
verificatie te w orden ingediend.
€ 141.371,00

15-01-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V is de vorderingen van het personeel aan het inventariseren. De
curator w acht de indiening van de vorderingen dienaangaande af.
€ 49.827,24

16-10-2019
1

15-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
€ 7.686,82

16-10-2019
1

15-01-2020
2

Toelichting
Betreft een vordering van een ex-w erknemer w elke nog dient te w orden
getoetst.
€ 57.686,82

15-10-2020
5

Toelichting
Ex-w erknemer: € 7.686,82.
ABN AMRO Bank: € 50.000,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren
56

16-10-2019
1

71

15-01-2020
2

Toelichting
W aarvan 5 betw iste vorderingen.
73

15-07-2020
4

Toelichting
W aarvan 5 betw iste vorderingen.
75

15-10-2020
5

Toelichting
W aarvan 5 betw iste vorderingen.
77
Toelichting
W aarvan 5 betw iste vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15-04-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 618.060,53

16-10-2019
1

Toelichting
De curator heeft nog geen van de vorderingen getoetst op juistheid. Alle
vorderingen zijn voorlopig erkend zonder dat crediteuren daaraan enig recht
kunnen ontlenen. De gestelde eigendomsvoorbehouden zullen de komende
verslagperiode door de curator w orden getoetst.
€ 612.574,60

15-01-2020
2

Toelichting
Van een vijftal crediteuren is geen deugdelijke onderbouw ing van de gestelde
vordering verkregen. één van de vijf crediteuren stelt een vordering ad €
288.845,- op failliet te hebben. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat deze
vordering ziet op een andere entiteit dan failliet.
In totaal is voor een bedrag ad € 323.349,83 door de curator voorlopig
betw ist. Voor een bedrag ad € 289.224,77 zijn de vorderingen van zesenzestig
crediteuren voorlopig erkend.
€ 641.745,59

15-07-2020
4

Toelichting
W aarvan een totaalbedrag ad € 323.349,83 voorlopig betw ist.
€ 1.413.845,97

15-10-2020
5

Toelichting
W aarvan een totaalbedrag ad € 323.349,83 voorlopig betw ist.
€ 1.441.884,26

15-04-2021
7

Toelichting
W aarvan een totaalbedrag ad € 323.349,83 voorlopig betw ist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

16-10-2019
1

Vooralsnog onbekend.

15-01-2020
2

Vooralsnog lijkt het erop dat een uitkering aan de concurrente crediteuren niet
mogelijk zal zijn. De uitkomsten van het nog uit te voeren
rechtmatigheidsonderzoek zou dit anders kunnen maken.

15-04-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren nader in kaart brengen. Gestelde eigendomsvoorbehouden
toetsen

16-10-2019
1

Crediteuren nader in kaart brengen. Gestelde eigendomsvoorbehouden
toetsen.
Discussie voeren met betw iste concurrente crediteuren.

15-01-2020
2

Alle bij de curator gemelde en gestelde eigendomsvoorbehouden zijn getoetst
en thans afgew ikkeld.
Discussie met de betw iste concurrente crediteuren w ordt, gezien paragraaf
8.7, beperkt.
De niet door het UW V overgenomen vordering van het ex-personeel zal
w orden getoetst gezien de voorrangspositie ervan.

15-04-2020
3

De huidige stand van zaken maakt dat een uitkering aan de concurrente
crediteuren niet is te verw achten.
De curator is voornemens de komende verslagperiode de boedelvorderingen
(exclusief salaris curator) te voldoen en een tussentijdse uitkering aan de
preferente crediteuren met dien verstande dat de fiscus en ABN AMRO
hebben afgesproken dat de vordering van ABN AMRO is achtergesteld aan die
van de fiscus.
De tussentijdse uitkering en betaling van de boedelvorderingen is bedoeld
om de kosten voor de boedel als gevolg van de negatieve rente voor het
boedelbedrag boven € 100.000,- te beperken.

13-07-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens het bestuur niet aan de orde.

16-10-2019
1

Thans zijn geen lopende procedures per datum faillissement door de curator
geconstateerd.

15-01-2020
2

De curator heeft getracht een vordering van failliet op een derde (zie paragraaf
3.8 van het verslag) buitengerechtelijk te innen. Na uitblijven van een
reactie/betaling, is de curator met toestemming van de rechter-commissaris
overgegaan tot dagvaarden van deze derde genaamd de heer E. Jonker
handelende onder de naam Publishme ter inning van het openstaande bedrag,
thans € 42.500,- + P.M.

15-04-2021
7

9.2 Aard procedures
incassoprocedure

15-04-2021
7

9.3 Stand procedures
De w ederpartij is gedagvaard en thans is een verstekvonnis verkregen.
De heer Jonker is een afschrift van het verstekvonnis per e-mail toegezonden,
w ederom bleef een reactie uit.
De curator heeft de deurw aarder verzocht het verstekvonnis te betekenen w at
op 13 april 2021 heeft plaatsgevonden. Het thans de heer Jonker een bedrag
ad € 47.946,72 + P.M. verschuldigd aan de boedel.
De curator heeft een verhaalsonderzoek eveneens ingesteld.

15-04-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen verdere w erkzaamheden.

15-01-2020
2

Aangaande de heer Jonker overgaan tot executie/uitw innen vonnis.

15-04-2021
7

De deurw aarder is overgegaan tot executie van het vonnis en heeft
dienaangaande loonbeslag gelegd.
Naar aanleiding van het gelegde loonbeslag zullen periodiek bedragen door
de boedel w orden ontvangen.

13-07-2021
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

- crediteuren nader in kaart brengen, gestelde eigendomsvoorbehouden
toetsen;
- afw ikkeling doorstart (factoringmaatschappij/inning boedelbijdrage)
- rechtmatigheidsonderzoek

16-10-2019
1

- crediteurenbehandeling;
- afw ikkeling doorstart (ING rekeningen)
- rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2020
2

- crediteurenbehandeling;
- rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2020
3

- rechtmatigheidsonderzoek.
- invloed van de afspraken van de fiscus omtrent de Komori machine in
combinatie met de vordering van de financier toetsen.

15-07-2020
4

- rechtmatigheidsonderzoek.
- invloed van de afspraken van de fiscus omtrent de Komori machine in
combinatie met de vordering van de financier toetsen alsmede de rol van de
aan het bestuur gelieerde vennootschappen dienaangaande toetsen.

15-10-2020
5

- rechtmatigheidsonderzoek
- incasso vordering op opdrachtnemer

17-01-2021
6

- rechtmatigheidsonderzoek
- executie/uitw innen vonnis de heer Jonker

15-04-2021
7

- rechtmatigheidsonderzoek
- executie/uitw innen vonnis de heer Jonker

13-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

16-10-2019
1

Vooralsnog onbekend.

15-01-2020
2

Indien het rechtmatigheidsonderzoek geen bijzonderheden oplevert, kan het
faillissement tegen het einde van 2020 w orden afgew ikkeld.

15-04-2020
3

Indien het rechtmatigheidsonderzoek geen bijzonderheden oplevert, kan het
faillissement tegen het einde van 2020 w orden afgew ikkeld.

15-07-2020
4

Naar verw achting zal het faillissement, indien paragraaf 5 en 7 van het verslag
zonder verdere tijdrovende (rechts)maatregelen w orden afgerond, in de loop
van 2021 w orden adgew ikkeld.

15-10-2020
5

Naar verw achting zal het faillissement, afhankelijk van de ontw ikkelingen zoals
verw oord in paragraaf 3.8 in de loop van 2021 dan w el 2022 w orden
afgew ikkeld.

17-01-2021
6

De voortgang van het rechtmatigheidsonderzoek en de executie/uitw inning
van het vonnis zal in voorname mate de duur van de afw ikkeling van het
faillissement bepalen. De recente ontw ikkelingen omtrent het
rechtmatigheidsonderzoek geven vooralsnog de curator niet het idee dat in
2021 het onderhavige faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

15-04-2021
7

De curator verw acht de komende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen ronden.
De executie/uitw inning van het vonnis zal in voorname mate de duur van de
afw ikkeling van het faillissement bepalen.

13-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
8-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

13-07-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

16-10-2019
1

Zie plan van aanpak.

15-01-2020
2

Zie plan van aanpak.

15-04-2020
3

Zie plan van aanpak.

15-07-2020
4

Zie plan van aanpak

15-10-2020
5

Zie plan van aanpak

17-01-2021
6

Zie plan van aanpak

15-04-2021
7

Zie plan van aanpak

13-07-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

