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Algemene gegevens
Naam onderneming
Drukkerij Gaasbeek B.V.

10-02-2021
1

Gegevens onderneming
De onderneming is gestart op 1 september 1983, w aarbij de activiteiten in
1991 zijn ingebracht in de besloten vennootschap Drukkerij Gaasbeek B.V.

10-02-2021
1

Activiteiten onderneming
De onderneming houdt zich blijkens het Handelsregister bezig met het
vervaardigen van reclame- en andere drukw erken, alsmede het uitgeven en
drukken van periodieken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 460.950,00

€ -60.572,00

€ 385.269,00

2019

€ 708.000,00

€ -35.908,00

€ 352.659,00

2018

€ 765.170,00

€ -71.896,00

€ 376.067,00

Toelichting financiële gegevens

10-02-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 komen uit de interne administratie, zonder dat hier door
de accountant/boekhouder controle of correcties op zijn doorgevoerd.

10-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

10-02-2021
1

Toelichting
Dit betreft 3 "normale" w erknemers en verder de directeur-eigenaar, diens
echtgenote en een broer van de directeur.

Boedelsaldo
€ 7.629,20

10-02-2021
1

€ 11.393,65

11-05-2021
2

Toelichting
Het saldo is gestegen door ontvangen huur voor het gedeelte van het
bedrijfspand dat aan een derde is verhuurd en door een verzekeringsuitkering.
€ 19.343,26

15-07-2021
3

Toelichting
Het saldo is verder gestegen door ontvangen huur, de verrekening van
zakelijke lasten bij verkoop van het bedrijfspand en door de boedelbijdrage
die door de bank aan de curator is betaald voor diens w erkzaamheden in het
kader van de verkoop van het bedrijfspand.

Verslagperiode
van
13-1-2021

10-02-2021
1

t/m
10-2-2021
van
11-5-2021

15-07-2021
3

t/m
13-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 24 min

2

16 uur 0 min

3

3 uur 48 min

totaal

40 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in de gefailleerde vennootschap w orden gehouden door H.
Gaasbeek Beheer B.V., w elke vennootschap tevens statutair bestuurder is. De
heer Hendrik Gaasbeek is w eer enig aandeelhouder en bestuurder van H.
Gaasbeek Beheer B.V..

10-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover aan de curator bekend, is geen sprake van lopende procedures.

10-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
Er liepen de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. De curator heeft de
tussenpersoon gevraagd deze verzekeringen w egens faillissement te
beëindigen, met uitzondering van de verzekering van het in de boedel vallende
OG. Deze verzekering zal dienen te w orden voorgezet, w aarbij de curator van
oordeel is dat de premie voor rekening van de bank dient te komen die een
hypotheek op het OG heeft. Hierover dient overleg plaats te vinden.

10-02-2021
1

De bank heeft rechtstreeks overleg gevoerd met de verzekeraar over
voortzetting van de verzekering van het OG en dit heeft voor de boedel verder
geen consequenties.

11-05-2021
2

1.4 Huur
De bedrijfsactiviteiten w erden deels (drukkerij) uitgeoefend vanuit het
bedrijfspand aan De Veldkamp 4 te Ane. Dit bedrijfspand valt in de boedel.
Daarnaast w erden de bedrijfsactiviteiten (printshop) verricht vanuit een
gehuurde bedrijfsruimte aan de Stationsw eg 6 te Hardenberg. De curator heeft
de huur hiervan opgezegd.

10-02-2021
1

De huur van de bedrijfsruimte aan de Stationsw eg 6 te Hardenberg is
beëindigd per 1 februari 2021. Per die datum heeft de verhuurder afspraken
gemaakt met de koper van de activa. Er is door de verhuurder geen vordering
terzake deze bedrijfsruimte gemeld.

11-05-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Bij de eigen aangifte van faillissement is door de bestuurder aangegeven dat
het faillissement is veroorzaakt door de coronapandemie. Hierdoor zou in 2020
52% omzet zijn verloren, terw ijl de loonkosten maar voor een heel beperkt
deel onder NOW -regeling vallen. Daardoor zou een verlies zijn geleden van €
60.572.

10-02-2021
1

In aanvulling hierop kan w orden opgemerkt dat ook in 2018 en 2019 al verlies
w erd geleden en dat de hele markt, met naam door online-drukkers zoals
Drukw erkdeal sterk onder druk staat. Feitelijk kon de onderneming nauw elijks
nog concurrerend w erken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

10-02-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

10-02-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-1-2021

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Door de curator is bij brieven op 14 januari 2021 ontslag aangezegd. Hierbij
zijn de w erknemers geïnformeerd over hun rechten en plichten in faillissement,
terw ijl daarnaast het UW V is gevraagd om rechtstreeks de w erknemers te
informeren over de mogelijkheid van overname van loonverplichtingen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

10-02-2021
1

Beschrijving
Bedrijfshal c.a. aan De Veldkamp 4 te
Ane, kadastraal bekend Gramsbergen
G634

Verkoopopbr.
€ 291.000,00

Bedrijfshal c.a. aan De Veldkamp 4 te
Ane, kadastraal bekend Gramsbergen
G683 en G684
totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 350.000,00

€ 6.625,00

€ 300.000,00

€ 291.000,00

€ 6.625,00

Toelichting onroerende zaken
Het OG w ordt in opdracht van de bank, hypotheekhouder, getaxeerd om een
beeld van verkoopmogelijkheden en w aarde te krijgen.

10-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Met de bank dient nog overleg te w orden gevoerd over de w ijze van verkoop.

10-02-2021
1

Door de bank is een makelaar ingeschakeld voor de verkoop. Uiteindelijk is na
een biedingsprocedure het pand verkocht voor € 291.0000,- en levering staat
gepland voor 17 mei 2021. De curator zal in het volgende verslag nadere
informatie opnemen over de financiële afw ikkeling. Met de bank is een
boedelbijdrage voor de w erkzaamheden van de curator afgesproken van €
6.625,-.

11-05-2021
2

Levering van het bedrijfspand heeft in de 3e verslagperiode plaatsgevonden
en w el op 17 mei 2021. Bij de levering is aan de curator de boedelbijdrage
betaald.
De volledige verkoopopbrengst is aan de bank voldaan ter zake haar door
hypothecaire zekerheid gedekte vordering.

15-07-2021
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse inventaris bestaande uit w erkplaats en
kantoorinrichting, inclusief middelen voor intern
transport

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn beschreven en getaxeerd door gerechtsdeurw aarder
J.G. van het Laar op 16 januari 2021.

10-02-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de curator is jegens de bank aanspraak gemaakt op het bodemvoorrecht
en is afdracht van hiervoor genoemde verkoopopbrengst geclaimd, nu de
gehele opbrengst betrekking heeft op bodemzaken. Er is sprake van een
relevante fiscale vordering die ruimschoots hoger is de verkoopopbrengst.

10-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
verrekening zakelijke lasten

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 350,37

verzekeringsuitkering

€ 2.506,05

immaterieel actief

€ 2.000,00

€ 0,00

totaal

€ 4.856,42

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het immaterieel actief, bestaande uit de handelsnamen Drukkerij Gaasbeek,
Gaasbeek Media Groep, De Printsjop en Gaasbeek Media Print, de domeinnaam
en w ebsite, alsmede archief en administratie, zijn verkocht voor € 2.000,-.

10-02-2021
1

W egens verrekening van zakelijke lasten bij de levering van het bedrijfspand
is aan de boedel een bedrag voldaan van € 350,37.

15-07-2021
3

Verder is nog een eerder ontvangen verzekeringsuitkering opgenomen, nu
die abusievelijk niet in de eerdere verslag w as vermeld.
De curator heeft geen andere activa getraceerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
vordering huur bedrijfspand

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 2.861,84

€ 2.861,84

debiteurenstand 12 januari 2021

€ 17.424,46

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 20.286,30

€ 2.861,84

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het gaat om een groot aantal meestal kleinere posten.

10-02-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De bank heeft pandrecht op de debiteuren en verzorgt zelf de inning daarvan.

10-02-2021
1

Door debiteuren is uiteindelijk in totaal € 17.284,55 betaald, ofw el nagenoeg
het volledige bedrag dat open stond. De bank heeft zich op die opbrengst
verhaald op grond van haar pandrecht en dit heeft de boedel dus geen
opbrengst opgeleverd. De inning van debiteuren is rechtstreeks door de bank
afgehandeld.

11-05-2021
2

Aan huur voor het bedrijfspand is door de curator na faillissementsdatum
over de periode tot levering aan een derde een huur geïncasseerd van €
2.861,84 inclusief BTW .

15-07-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 379.556,00

10-02-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het gaat om een vordering van de Coöperatieve Rabobank U.A.. De vordering
heeft betrekking op een tw eetal leningen uit respectievelijk 2006 en 2008.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van lopende leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

10-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft hypothecaire inschrijvingen op het in de boedel vallend OG voor
respectievelijk € 350.000,- en € 300.000,-. Daarnaast is
inventaris/voorraad/debiteuren verpand.

10-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
De inventaris is door de curator verkocht en opbrengst is afgedragen aan de
faillissementsboedel, op grond van het bodemrecht.
De bank regelt zelf de incasso van debiteuren.
Over de w ijze van verkoop van het Onroerend Goed dienen nog afspraken te
w orden gemaakt.

10-02-2021
1

De bank heeft zich voor € 17.284,55 verhaald op de opbrengst van de
debiteuren. Daarnaast zal de bank de verkoopopbrengst ontvangen van het
OG ad € 291.000,- w aarvan dan echter nog w el de verkoopkosten en de
boedelbijdrage moeten w orden betaald. Daarmee zijn de zekerheden dan
uitgew onnen.

11-05-2021
2

Dat betekent dat de bank uiteindelijk een restvordering zal overhouden die op
voorhand als concurrente vordering is aangemeld.
Door de curator is uiteindelijk na uitw inning van de zekerheden een
restantvordering van de bank ad € 26.947,73 als concurrente vordering
voorlopig erkend.

15-07-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

10-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op retentierecht.

10-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gemaakt op reclamerechten.

10-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

10-02-2021
1

€ 6.625,00

15-07-2021
3

Toelichting
Door de bank is aan de curator voor de w erkzaamheden in het kader van de
verkoop van het bedrijfspand een boedelbijdrage betaald van € 6.625,inclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van faillissement w aren de activiteiten feitelijk gestaakt. Er w as geen
sprake van lopende opdrachten of onderhanden w erk.

10-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

10-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

10-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De inventaris is samen met het immaterieel actief verkocht voor in totaal €
7.000,- aan De Printshop V.O.F..

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

10-02-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd naar behoren bijgehouden.

10-02-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2019 is op 25
mei 2020 gedeponeerd.

10-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring is gezien de grootte van de onderneming niet aan
de orde.

10-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan c.q. de vordering tot volstorting is verjaard.

10-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur. Het
faillissement lijkt te zijn veroorzaakt door de redenen die aan het begin van dit
verslag zijn vermeld.
Nee

10-02-2021
1

11-05-2021
2

Toelichting
Een eerste onderzoek in de administratie heeft geen aanw ijzingen opgeleverd
voor onbehoorlijk bestuur en de curator ziet geen redenen voor nader
onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

10-02-2021
1

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-02-2021
1

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen gemeld. Er dient rekening te w orden
gehouden met een vordering van het UW V voor overgenomen
loonverplichtingen, een vordering terzake huur voor het bedrijfspand in
Hardenberg en met salaris/verschotten curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.976,00

10-02-2021
1

€ 80.736,00

11-05-2021
2

Toelichting
De vordering heeft betrekking op omzetbelasting en loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-02-2021
1

Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering gemeld. Hiermee dient w el rekening te
w orden gehouden.
€ 11.338,31

15-07-2021
3

Toelichting
Door het UW V is een premievordering gemeld van € 1.877,49 en een
loonvordering van € 9.460,82.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

10-02-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

10-02-2021
1

4

11-05-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 328.269,00

10-02-2021
1

€ 330.877,55

11-05-2021
2

Toelichting
Hierin is nog niet de restant vordering van de Rabobank begrepen.
€ 357.825,31

15-07-2021
3

Toelichting
Dit is inclusief de restant vordering van de Rabobank.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de huidige stand van zaken lijkt geen uitkering voor concurrente
crediteuren te verw achten, tenzij het in de boedel vallende OG meer zou
opleveren dan de vordering van de Rabobank.

10-02-2021
1

Op basis van de huidige stand van zaken lijkt sprake sprake te zijn van een
zuivere opheffer. De faillissementskosten zullen naar verw achting niet kunnen
w orden betaald en er is dus geen uitkering te verw achten voor de preferente
en concurrente crediteuren.

11-05-2021
2

De activa zijn uitgew onnen en op basis van de hoogte van de faillissementen
(inclusief de boedelvordering van het UW V) is sprake van een zuivere
opheffer. Er is geen uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren
mogelijk.

15-07-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het in de boedel vallende OG dient te w orden verkocht en de inning van de
debiteuren dient (door de bank) te w orden afgehandeld.

10-02-2021
1

De afw ikkeling van de verkoop van het OG dient nog plaats te vinden.
Vervolgens kan tot afw ikkeling w orden overgegaan.

11-05-2021
2

De w erkzaamheden in het faillissement zijn afgerond. Gelijktijdig met dit
eindverslag zal de opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten in
gang w orden gezet.

15-07-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht dat het faillissement op een termijn van circa negen
maanden kan w orden afgew ikkeld, mits de verkoop van het OG op relatief
korte termijn gerealiseerd kan w orden.

10-02-2021
1

Mogelijk dat het faillissement op een termijn van circa drie maanden voor
opheffing kan w orden voorgedragen.

11-05-2021
2

Zie hiervoor: gelijktijdig met dit eindverslag w ordt de opheffing in gang gezet.

15-07-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
15-1-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-07-2021
3

