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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ecomediagroep B.V.

25-07-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Ecomediagroep B.V.,
statutair gevestigd te Nieuw koop, vestigingsadres: Handelsw eg 2, 2421 LP
Nieuw koop,
KvK: 28083819

25-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Reclame- en grafisch mediabedrijf

25-07-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 2.501.633,00

€ 208.677,00

2019

€ 871.533,00

€ -125.806,00

2018

€ 2.537.612,00

€ -72.356,00

€ 1.017.274,00

2016

€ 2.055.928,00

€ 248.111,00

€ 1.352.741,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 1.132.393,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2018 zijn overgenomen uit de conceptjaarrekening 2018.
De cijfers over 2019 zijn overgenomen uit de concept- geconsolideerde w insten verliesrekening Ecodrukkers B.V., HPGM B.V. en GNM Beheer B.V. en betreft
de periode tot en met mei 2019.

25-07-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

Boedelsaldo

25-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 69.838,17

25-07-2019
1

€ 157.340,07

24-10-2019
2

€ 243.626,68

23-01-2020
3

€ 134.091,97

23-04-2020
4

€ 134.444,74

23-07-2020
5

€ 140.035,21

22-10-2020
6

Toelichting
Gedurende deze verslagperiode is het actief vermeerderd met een gedeeltelijk
geïncasseerde vordering op een debiteur, de uitvoering van een minnelijke
regeling ter zake de rekening-courantvordering op GNM Beheer B.V. en
verminderd met een reeds voldane boedelvordering van ABN AMRO Lease N.V.
€ 105.743,64

21-01-2021
7

Toelichting
Gedurende deze verslagperiode is het actief vermeerderd met een gedeeltelijk
geïncasseerde vordering op een debiteur en een uitkering uit een faillissement
van een (pre-faillissements)debiteur, alsmede verminderd met de reeds
voldane boedelvordering van het UW V.
€ 98.089,62

21-04-2021
8

Toelichting
Gedurende deze verslagperiode is het actief vermeerderd met rente en met
een gedeeltelijk geïncasseerde vordering op een debiteur, alsmede verminderd
met de reeds voldane boedelvordering van de verhuurder.
€ 98.364,38
Toelichting
Gedurende deze verslagperiode is het actief vermeerderd met rente en met
een geïncasseerde vordering op een debiteur, alsmede verminderd met
bankkosten ter zake de boedelrekening.

Verslagperiode

12-07-2021
9

Verslagperiode
van
25-6-2019

25-07-2019
1

t/m
21-7-2019
van
22-7-2019

24-10-2019
2

t/m
18-10-2019
van
19-10-2019

23-01-2020
3

t/m
20-1-2020
van
21-1-2020

23-04-2020
4

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

23-07-2020
5

t/m
21-7-2020
van
22-7-2020

22-10-2020
6

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

21-01-2021
7

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021

21-04-2021
8

t/m
20-4-2021
van
21-4-2021
t/m
12-7-2021

Bestede uren

12-07-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

153 uur 44 min

2

174 uur 57 min

3

37 uur 24 min

4

17 uur 0 min

5

7 uur 25 min

6

20 uur 18 min

7

7 uur 39 min

8

16 uur 27 min

9

7 uur 33 min

totaal

442 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode (25-6-2019 t/m 21-07-2019):
mr. G. Barendregt: 73,17 uur;
mr. A.W . van Meegdenburg: 61,50 uur;
Insolventieafdeling: 19,07 uur;

25-07-2019
1

Bestede uren totaal (t/m 21-07-2019):
mr. G. Barendregt: 73,17 uur;
mr. A.W . van Meegdenburg: 61,50 uur;
Insolventieafdeling: 19,07 uur;
Bestede uren verslagperiode (22-7-2019 t/m 18-10-2019):
mr. G. Barendregt: 60,80 uur
mr. A.W . van Meegdenburg: 59,42 uur
mr. R. Mons: 0,20 uur
Insolventieafdeling: 54,53 uur

24-10-2019
2

Bestede uren totaal (t/m 18-10-2019): 346,68 uur
Bestede uren verslagperiode (19-10-2019 t/m 20-1-2020):
mr. G. Barendregt: 18,25 uur
mr. A.W . van Meegdenburg: 2,20 uur
mr. F.A.L. Canovai: 0,75 uur
Insolventieafdeling: 16,95 uur

23-01-2020
3

Bestede uren totaal (t/m 20-1-2020): 385,58 uur
Bestede uren verslagperiode (21-1-2020 t/m 22 april 2020):
mr. G. Barendregt: 5,80 uur
mr. A.W . van Meegdenburg: 4,40 uur
Insolventieafdeling: 6,80 uur

23-04-2020
4

Bestede uren totaal (t/m 22-4-2020): 403,18 uur
Bestede uren verslagperiode (23-4-2020 t/m 21-07-2020):
mr. G. Barendregt: 4,60 uur
Insolventieafdeling: 2,82 uur

23-07-2020
5

Bestede uren totaal (t/m 21-7-2020): 410,80 uur
Bestede uren verslagperiode (22-07-2020 t/m 21 oktober 2020):
mr. G. Barendregt: 16:12 uur
mr. A.W . van Meegdenburg: 0:18 uur
mr. P.J. Frölich: 0:12 uur
Insolventieafdeling: 3:36 uur

22-10-2020
6

Bestede uren totaal (t/m 21-10-2020): 431:06 uur
Bestede uren totaal (t/m 20-4-2021): 455:12 uur.

21-04-2021
8

Bestede uren totaal (t/m heden): 462:45 uur

12-07-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

25-07-2019
1

Gefailleerde is opgericht op 11 oktober 1999. Bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde is GNM Beheer B.V. Bestuurders en
aandeelhouders van GNM Beheer B.V. zijn mevrouw P.A.M. de Boer en de heer
R.J.P.M. W ilders.
Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

25-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Inventarisatie vindt plaats met betrekking tot de lopende verzekeringen.

25-07-2019
1

Verslag 2:
De verzekeringen zijn opgezegd. Er is een restitutie ontvangen op de
faillissementsrekening van Nationale Nederlanden N.V. Ook zijn er restituties
ontvangen op de bankrekening van gefailleerde. De curator zal de bank
opdracht geven deze over te maken naar de faillissementsrekening.

24-10-2019
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt tw ee (door middel van tussendeur verbonden)
bedrijfspanden aan de Handelsw eg 2 en 4 te Nieuw koop. Met toestemming
van de rechter-commissaris heeft de curator de huur opgezegd.

25-07-2019
1

Verslag 2:
Oplevering van het gehuurde heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2019.

24-10-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van de financiële problemen van de gefailleerde vennootschap zijn
volgens het bestuur gelegen in het feit dat men geen, althans onvoldoende,
gerecycled papier meer kon inkopen bij de betreffende leveranciers. Er zou een
tekort zijn ontstaan aan gerecycled papier omdat de betreffende leveranciers
hadden besloten om het papier (de pulp) als isolatiemateriaal te verkopen.
Hierdoor zou de omzet in het laatste kw artaal van 2018 zijn gedaald met ruim
40%. Sindsdien w ordt er maandelijks tussen de € 40.000,00 en € 50.000,00
verlies w orden gemaakt. De vennootschap maakte gebruik van een rekeningcourantfaciliteit bij de ABN AMRO Bank N.V. met een kredietruimte van €
400.000,00, w elke ruimte voor € 175.000,00 zou zijn benut. De totale
schuldenlast zou momenteel ongeveer € 395.000,00 bedragen. Een en ander
w as (voldoende) reden voor de bank om het krediet op te zeggen, hetgeen
ongeveer tw ee w eken voor het uitspreken van het faillissement gebeurd.
De curator pleegt onderzoek.

25-07-2019
1

Verslag 6:
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond, w aarbij
eveneens w ordt verw ezen naar het hieronder gestelde sub 7.5 (onbehoorlijk
bestuur).

22-10-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

25-07-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

25-07-2019
1

Toelichting
Met tw ee w erknemers is reeds voor datum faillissement een
vaststellingsovereenkomst gesloten, w aarbij de arbeidsovereenkomsten zijn
geëindigd per 1 mei 2019.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-6-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

25-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van onroerende zaken.

25-07-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De w erkzaamheden zijn afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen

25-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Niet-bodemzaken

€ 10.188,00

Snijmachine

€ 25.250,00

Bodemzaken

€ 34.128,00

Fiat HH-430-P

€ 6.348,16

totaal

Boedelbijdrage

€ 75.914,16

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris bestaat uit bureaus, tafels, stoelen en computers. Verder maakt
gefailleerde gebruik van een aantal machines, onder meer bestaande uit
drukpersen en afw erkmachines. De grootste productielijn (een drukpers) is op
basis van operational lease geleaset. Ten slotte behoren tevens een heftruck
en tw ee voertuigen in eigendom aan gefailleerde toe.

25-07-2019
1

Verslag 3:
De opbrengst van de bodemzaken en niet-bodemzaken betreft de bruto
veilingopbrengst. De kosten ter zake de veiling bedragen € 9.130,63, zodat de
netto opbrengst in totaal € 35.185,37 bedraagt.

23-01-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op (de opbrengst van) een gedeelte van
de bedrijfsmiddelen, zulks in verband met haar vorderingen uit hoofde van
omzetbelasting en loonheffingen. De vordering van de fiscus is zodanig dat
deze zeer w aarschijnlijk niet uit het zogenaamde vrije actief kan w orden
voldaan.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

25-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De voornoemde activabestanddelen zijn verpand aan de bank, met dien
verstande dat de opbrengst van de bodemzaken ex art. 57 lid 3 BW in de
boedel zal vallen. De bank heeft NTAB ingeschakeld voor de taxatie van de
activa van de vennootschap. Overleg vindt plaats tussen de curator en de
bank over de w ijze van verkoop van de activa.

25-07-2019
1

Verslag 2:
In opdracht van de pandhouder heeft een veiling plaatsgevonden van de
roerende zaken van gefailleerde. Afrekening dient nog plaats te vonden met
betrekking tot de opbrengst van de bodemzaken.

24-10-2019
2

Onderdeel van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde is een Polar Snijmachine.
De leverancier van de snijmachine heeft zich op het standpunt gesteld dat zij
een eigendomsvoorbehoud heeft op de snijmachine. Onderzocht is door de
curator of de vordering van de leverancier van de snijmachine ad € 17.609.07
kon w orden voldaan en de machine vervolgens kon w orden verkocht door de
boedel. De leverancier is hiermee akkoord gegaan en verkoop heeft
plaatsgevonden, met toestemming van de rechter-commissaris, tegen een
bedrag van € 25.250,00. Betaling en afrekening heeft plaatsgevonden.
Verslag 3:
Met de pandhouder is overeenstemming bereikt dat de boedel de gehele
veilingopbrengst van de bodem- en niet bodemzaken van € 34.128,00
respectievelijk € 10.188,00 minus de hiermee gemoeide kosten van Troostw ijk
Veilingen B.V. zal ontvangen, w aarna de boedel aan de pandhouder de
restant-vordering ad € 43.133,24 uit de opbrengst van de verpande
vorderingen op debiteuren zal voldoen. Het pandrecht van de pandhouder
komt hiermee te vervallen.

23-01-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Beperkte voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte voorraad aanw ezig en er staan ook nog orders gereed voor
uitlevering aan klanten. Momenteel w orden de mogelijkheden onderzocht om
w ellicht nog tot uitlevering van de gereedstaande orders over te kunnen gaan.

25-07-2019
1

Verslag 2:
Tegen betaling van de factuur en/of boedelbijdrage heeft uitlevering
plaatsgevonden van gereedstaande orders.
Verkoop van de voorraad heeft plaatsgevonden middels de veiling in opdracht
van de pandhouder.

24-10-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- overleg pandhouder verkoop voorraad;
- uitlevering gereedstaande orders.

25-07-2019
1

Verslag 2:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-10-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 45.000,00

Regeling rekening-courantvordering

€ 12.400,00

totaal

€ 57.400,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Een aantal geïnteresseerde partijen heeft zich in de afgelopen periode bij de
curator gemeld en interesse getoond in een (gedeeltelijke) overname van de
onderneming van gefailleerde. Tw aalf geïnteresseerde partijen hebben een
geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze partijen hebben vervolgens een
informatiememorandum ontvangen. Tien geïnteresseerden hebben gebruik
gemaakt van de gelegenheid om de bedrijfsmiddelen van gefailleerde te
bezichtigen. Uiteindelijk heeft de curator zes biedingen mogen ontvangen.

25-07-2019
1

De biedingen op de inventaris liggen aanmerkelijk onder de onderhandse
verkoopw aarde.
Gelet op de biedingen op de bedrijfsmiddelen (exclusief het
klantenbestand/goodw ill) heeft de curator ervoor gekozen om ten aanzien van
het klantenbestand met de geïnteresseerde partijen door te onderhandelen,
mede met het oogmerk om te voorkomen dat het klantenbestand haar w aarde
verliest.
Uiteindelijk is de goodw ill verkocht met toestemming van de rechtercommissaris aan een derde voor een bedrag van € 45.000,--. De goodw ill
bestaat onder meer uit de handelsnaam, beeldmerk, klantenportefeuille en
intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot creatieve w erken.
Verslag 2:
Het is de curator gebleken dat gefailleerde een rekening-courantvordering
heeft op de bestuurder van gefailleerde van € 70.877,31. De curator pleegt
overleg met de bestuurder over de inlossing van deze rekening-courantschuld.

24-10-2019
2

Verslag 3:
De bestuurder heeft de omvang van de rekening-courantvordering betw ist. In
dit kader heeft de bestuurder nadere stukken aan de curator ter beschikking
gesteld en is nader overleg gevoerd. Het onderzoek/overleg w ordt voortgezet.

23-01-2020
3

Verslag 4:
De bestuurder heeft de omvang van de vordering in rekening-courant betw ist.
De bestuurder, die tevens verhuurder is, stelt dat de huurpenningen over de
periode 2013 tot en met 2015 niet zijn voldaan/verrekend. Dit zou bij een
accountantsw issel in het jaar 2016 helder zijn gew orden. Het alsnog in
rekening brengen van de huurpenningen zou vanuit een fiscaal oogpunt niet
meer zinnig zijn, omdat er sprake w as van een fiscale eenheid. Daarnaast zou
in 2017 en 2018 een gedeelte van de managementvergoeding niet in de
rekening-courant zijn opgenomen. De door de curator ontvangen stukken
lijken dit standpunt van de bestuurder te onderbouw en.

23-04-2020
4

Verslag 5:
De bestuurder en curator hebben het overleg over de rekening-courantvordering voortgezet. De curator verw acht dat het overleg in de komende
verslagperiode kan w orden afgerond.

23-07-2020
5

Verslag 6:
In deze verslagperiode is het overleg tussen de bestuurder en de curator
voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een minnelijke regeling, w aarbij aan de
boedel een bedrag van € 12.400,00 is voldaan. De rechter-commissaris heeft
ingestemd met deze minnelijke regeling.

22-10-2020
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden ter zake de andere activa zijn afgerond.

25-07-2019
1

Verslag 2:
- overleg bestuurder ter zake inlossing rekening-courant schuld.

24-10-2019
2

Verslag 3:
- voortzetting onderzoek/overleg inlossing rekening-courantschuld.

23-01-2020
3

Verslag 6:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

22-10-2020
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Prae-faillissementsdebiteuren

€ 340.957,75

€ 281.573,47

totaal

€ 340.957,75

€ 281.573,47

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Overleg vindt plaats met de pandhouder over de incasso van de debiteuren.

25-07-2019
1

Verslag 2:
In overleg met de pandhouder heeft de curator aangevangen met de incasso
van de nog openstaande debiteuren. De opbrengst zoals hierboven vermeld,
betreft de opbrengst w elke is ontvangen op de faillissementsrekening. Op de
bankrekening van gefailleerde is een bedrag ontvangen van € 181.064,20. In
totaal is derhalve € 227.673,01 ontvangen.

24-10-2019
2

Thans staat nog aan debiteurenvorderingen open een bedrag van €
107.628,44.
Met tw ee debiteuren (totaal verschuldigde € 78.743,54) bestaat er discussie
over het verschuldigde en het geleverde door gefailleerde.
Met de pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen van 10%.
Verslag 3:
Op de bankrekening van gefailleerde is een bedrag ontvangen van €
137.543,26 (per abuis is bij de vorige verslaglegging een bedrag van €
181.064,20 genoemd). Op de faillissementsrekening is een bedrag ontvangen
van € 142.184,86. In totaal is thans € 279.728,12 geïncasseerd.
Met tw ee debiteuren (totaal verschuldigde € 78.743,54) bestond er discussie
over het verschuldigde en het geleverde door gefailleerde. Uiteindelijk is met
één debiteur overeengekomen dat het verschuldigde € 32.500,00 (in plaats
van € 38.529,20) bedraagt.

23-01-2020
3

Met de andere debiteur is overeengekomen dat het verschuldigde € 36.042,82
bedraagt (in plaats van € 40.214,34). Beide overeengekomen bedragen zijn
ontvangen op de boedelrekening.
Met de pandhouder is in eerste instantie een boedelbijdrage overeengekomen
van 10%. Omdat de opbrengst aan debiteuren en de veilingopbrengst van
bodem- en niet bodemzaken aanzienlijk hoger is dan de restantvordering van
de pandhouder, is overeengekomen met de pandhouder dat de boedel haar
gehele restantvordering zal voldoen en daarmee haar pandrechten zijn komen
te vervallen.
Per heden staat nog een kleine vordering van € 1.766,79 op één debiteur
open. Deze incasso w ordt voortgezet.
Verslag 4:
In deze verslagperiode is het nog niet gelukt de laatste vordering te
incasseren. De curator onderzoekt thans of een procedure dient te w orden
gestart c.q. of de vordering als oninbaar dient te w orden beschouw d.

23-04-2020
4

Verslag 5:
Recent is het de curator uiteindelijk gelukt w ederom contact te krijgen met de
laatste debiteur. De debiteur heeft aangegeven w einig financiële ruimte te
hebben en heeft een voorstel gedaan de vordering in (maandelijkse) termijnen
te voldoen. Een eerste termijn van € 350,00 is ontvangen op de
faillissementsrekening.

23-07-2020
5

Verslag 6:
In deze verslagperiode heeft de laatste debiteur tw ee keer een termijn van €
250,00 voldaan. Recent heeft de curator de debiteur dringend verzocht de
betalingsregeling op juiste w ijze na te komen.

22-10-2020
6

Verslag 7:
In deze verslagperiode heeft de laatste debiteur de betalingsregeling
(gedeeltelijk) voortgezet en tw ee keer een bedrag van € 250,00 voldaan. Per
heden staat nog open op deze vordering een bedrag van € 412,79.

21-01-2021
7

In deze verslagperiode is tevens nog een kleine uitkering ontvangen van een
gefailleerde debiteur, en w el een bedrag van € 57,12.
Verslag 8:
In deze verslagperiode is w ederom een gedeelte voldaan door de laatste
debiteur. Per heden staat nog open op deze vordering een bedrag van €
266,79.

21-04-2021
8

Verslag 9/Eindverslag:
In deze verslagperiode heeft de laatste debiteur de vordering geheel
voldaan. De incassow erkzaamheden zijn derhalve afgerond.

12-07-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- overleg met pandhouder over incasseren debiteuren.

25-07-2019
1

Verslag 2:
- voortzetting incassow erkzaamheden;
- overleg pandhouder ter zake boedelbijdrage.

24-10-2019
2

Verslag 3:
- afronden incasso laatste debiteur.

23-01-2020
3

Verslag 4:
- idem.

23-04-2020
4

Verslag 5:
- idem.

23-07-2020
5

Verslag 6:
- idem.

22-10-2020
6

Verslag 7:
- idem.

21-01-2021
7

Verslag 8:
- idem.

21-04-2021
8

Verslag 9/Eindverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

12-07-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 150.634,93

25-07-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Per datum faillissement heeft ABN AMRO Bank N.V. een bedrag van €
150.634,93 te vorderen.
Gefailleerde bankierde tevens bij de ING Bank N.V. en de Rabobank. De
respectievelijke creditsaldi op de bij deze tw ee banken aangehouden
bankrekeningen van € 5.313,30 en € 1.067,59 zijn ontvangen op de
faillissementsrekening.
€ 43.405,27
Toelichting vordering van bank(en)
Per heden bedraagt de totale vordering van ABN AMRO Bank N.V. op de
groepsmaatschappijen € 43.405,27.
De vordering is aanzienlijk verminderd door de debiteurenopbrengst w elke is

24-10-2019
2

ontvangen op de bankrekening van gefailleerde. De opbrengst van de
verkochte roerende niet-bodemzaken dient eveneens nog in mindering te
strekken op de vordering van de bank.
€ 0,00

23-01-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
W egens ontvangen debiteurenopbrengst op de bankrekening van gefailleerde
bedroeg de restantvordering van ABN AMRO Bank N.V. op de
groepsmaatschappijen € 43.133,25. Gezien de aanzienlijke
debiteurenopbrengst op de bank- en faillissementsrekening, is de curator
overeengekomen met ABN AMRO Bank N.V. haar restantvordering op de
groepsmaatschappijen te voldoen, w aarna het pandrecht, alsmede de
vordering op de groepsmaatschappijen van ABN AMRO Bank N.V. is komen te
vervallen.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde maakt gebruik van een aantal machines, onder meer bestaande
uit drukpersen en afw erkmachines. De tw ee grootste productielijnen w orden
geleaset van ABN AMRO Lease N.V. (operational lease) respectievelijk BNP
Paribas Leasing Solutions B.V. (financial lease). Ook w ordt door gefailleerde
een Tesla geleaset, een tw eetal Dell Pow er Edge Servers met toebehoren,
alsmede een papiersnijmachine.

25-07-2019
1

Verslag 2:
De Tesla is teruggehaald door de leasemaatschappij en door haar verkocht.
Aan de boedel is een restant toegekomen van € 2.167,31, w elke is ontvangen
op de faillissementsrekening.

24-10-2019
2

Onderdeel van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde w as een zogenaamde
offsetpers. Ten aanzien van deze offsetpers w as een operational
leaseovereenkomst gesloten met ABN AMRO Lease N.V. De curator heeft
tijdens de onderhandelingen met geïnteresseerde partijen over een overname
van de onderneming van gefailleerde vastgesteld, dat een aantal partijen
interesse had in de offsetpers. De curator heeft biedingen verzameld en
voorgelegd aan ABN AMRO Lease N.V. als eigenaar van de offsetpers.
Uiteindelijk heeft de hoogste bieder overeenstemming kunnen bereiken met
ABN AMRO Lease N.V. De curator heeft voor zijn inspanningen een
boedelbijdrage bedongen van 5% exclusief BTW . Op de faillissementsrekening
is een bedrag van € 15.730,61 inclusief BTW ontvangen. De termijnen over de
opzegtermijn zijn geplaatst als boedelvordering.
Zoals hierboven sub 3.3. omschreven is de Polar snijmachine door de boedel
verkocht, w aarbij de vordering van de leasemaatschappij is ingelost en de
restantopbrengst ten bedrage van € 7.540,93 aan de boedel is toegekomen.
De overige geleasete zaken zijn door de leasemaatschappijen teruggenomen
op grond van hun eigendomsvoorbehoud.

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht op inventaris en vorderingen op
derden.

5.4 Separatistenpositie

25-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w orden naar het hiervoor gestelde sub 5.2 en 5.3.

25-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben elf leveranciers een beroep op eigendomsvoorbehoud
gedaan.
De curator heeft de leveranciers uitgenodigd de goederen w aarop het
eigendomsvoorbehoud rust, voor zover aanw ezig bij gefailleerde, terug te
halen.

25-07-2019
1

Verslag 2:
De goederen w aarop het eigendomsvoorbehoud rust, voor zover aanw ezig bij
gefailleerde, zijn op uitnodiging van de curator teruggehaald door de
leveranciers. De leveranciers hebben ter zake creditfacturen aan de boedel
toegezonden.

24-10-2019
2

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

25-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

25-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 16.033,11

24-10-2019
2

Toelichting
Door ABN AMRO Lease is een boedelbijdrage voldaan ter zake de verkoop van
de offsetpers van € 15.730,61 inclusief BTW .
Door Selecta B.V. is ter zake het terughalen van de koffiemachine een
boedelbijdrage voldaan van € 302,50 inclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- afw ikkelen leaseovereenkomsten;
- overleg met pandhouder ter zake verkoop activa en incasso debiteuren.

25-07-2019
1

Verslag 2:
- overleg met pandhouder ter zake de verkoopopbrengst activa en de
opbrengst ter zake de incasso debiteuren.

24-10-2019
2

Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

23-01-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Onderzocht is of orders kunnen w orden uitgeleverd aan klanten, zonder dat
daarvoor risico’s w orden genomen. De curator heeft enkele orders uitgeleverd.

25-07-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging volgt in het volgende verslag.

25-07-2019
1

Uitlevering heeft kunnen plaatsvinden van enkele orders aan klanten.
Door boedeldebiteuren is hiervoor een totaalbedrag voldaan van € 28.624,54
inclusief BTW .
Aan boedelbijdragen ter zake is ontvangen een bedrag van in totaal €
1.210,00 inclusief BTW .

24-10-2019
2

Verslag 3:
Anders dan in het vorige verslag aangegeven is een bedrag voldaan door
boedeldebiteuren van € 26.486,48.
Aan boedelbijdragen ter zake is ontvangen een bedrag van in totaal €
1.210,00 inclusief BTW .

23-01-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afronden onderzoek en/of uitlevering orders.

25-07-2019
1

Verslag 2:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-10-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Onderzocht is of er mogelijkheden bestaan voor een eventuele doorstart
w orden. Verw ezen w ordt hierbij naar het gestelde sub 3.8. De goodw ill is
verkocht aan een derde.

25-07-2019
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

6.6 Opbrengst

25-07-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 45.000,00

25-07-2019
1

Toelichting
De goodw ill is verkocht voor een bedrag van € 45.000,00.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

25-07-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afronding overdracht goodw ill.

25-07-2019
1

Verslag 2:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-10-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over de administratie van gefailleerde en verricht hierin
onderzoek.

25-07-2019
1

Verslag 6:
De administratie van gefailleerde maakt een verzorgde indruk.

22-10-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2014: 18-1-2016
2015: 10-2-2017
2016: 6-12-2017
2017: 2-11-2018

25-07-2019
1

Deponering van de jaarrekening over 2018 heeft niet plaatsgevonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

25-07-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,00. Het geplaatst kapitaal
bedraagt € 18.000,00.
Een vordering w egens het niet volstorten van het aandelenkapitaal is
verjaard, zodat nader onderzoek achterw ege blijft.

25-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek vindt plaats.
Nee
Toelichting
Verslag 6:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is afgerond.
Uit het onderzoek volgt dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de
financiële problemen van de gefailleerde vennootschap, voorafgaand aan het
faillissement. Deze financiële problemen w erden ingeluid doordat gefailleerde
onvoldoende gerecycled papier kon inkopen bij haar betreffende leveranciers.
Dit tekort aan gerecycled papier in de markt is ontstaan doordat de
leveranciers hebben besloten het papier (de pulp) als isolatiemateriaal te
verkopen. De pulp leverde deze leveranciers meer op dan het maken van
gerecycled papier.
Aangezien de onderneming van gefailleerde zich onderscheidde door op zo
milieuvriendelijk mogelijke manier een drukkerij te exploiteren, had dit grote
impact op de onderneming en de opdrachten. Een en ander heeft een stevige
omzetdaling veroorzaakt in het laatste kw artaal van 2018, w elke omzetdaling
in het voorjaar 2019 is voortgezet

7.6 Paulianeus handelen

25-07-2019
1

22-10-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Onderzoek vindt plaats.
In onderzoek

25-07-2019
1

24-10-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Het is de curator bekend gew orden dat vlak voor datum faillissement een
voertuig, w elke eigendom w as van gefailleerde, op naam is gesteld van de
bestuurder van gefailleerde.
Met de bestuurder is de curator overeenkomen dat de tussen hen
overeengekomen w aarde van dit voertuig ad € 7.600,00 aan de boedel zal
w orden voldaan. De bestuurder heeft voorgesteld dit bedrag te voldoen
tegelijk met de aflossing van de rekening-courantvordering (zie het hiervoor
gestelde sub 3.9).
Ja

22-10-2020
6

Toelichting
Verslag 6:
De bestuurder heeft het bedrag ad € 7.600,00 voldaan op de
faillissementsrekening.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeus handelen.

25-07-2019
1

Verslag 2:
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- voortzetten/afronden onderzoek naar paulianeus handelen/incasseren
w aarde voertuig.

24-10-2019
2

Verslag 6:
- afronden onderzoek in de administratie;
- afronden onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

22-10-2020
6

Verslag 7:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

21-01-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Verhuurders: p.m.

25-07-2019
1

€ 14.912,04

24-10-2019
2

Toelichting
- Salaris curator: p.m.
- UW V: p.m.
- verhuurders: p.m.
- ABN AMRO Lease N.V.: € 14.912,04
€ 46.915,59

23-01-2020
3

Toelichting
- Salaris curator: p.m.
- UW V ex artikel 66 lid 3 W W : € 5.155,88
- UW V ex artikel 3: 288e BW : € 26.847,67
- ABN AMRO Lease B.V.: € 14.912,04
- Verhuurder: € 7.806,45
€ 57.569,69

23-07-2020
5

Toelichting
- Salaris curator: p.m.
- UW V ex artikel 66 lid 3 W W : € 5.155,88
- UW V ex artikel 3: 288e BW : € 26.847,67
- UW V (pensioenpremie): € 2.847,65
- ABN AMRO Lease B.V.: € 14.912,04
- Verhuurder: € 7.806,45

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 36.601,00

25-07-2019
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal €
36.601,00.
€ 204.711,00

24-10-2019
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting (op de FE) ad in totaal € 171.537,00 en ter zake loonheffingen
en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 33.174,00.
Enkele aanslagen omzetbelasting zijn ambtshalve opgelegd. Hierop is bezw aar
gemaakt en alsnog aangifte gedaan, zodat vermindering van de aanslagen zal
plaatsvinden.
€ 226.075,00
Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting (op de FE) ad in totaal € 192.847,00 en ter zake loonheffingen
en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 33.228,00.
De aanslagen omzetbelasting over juli, augustus en september zijn
ambtshalve opgelegd. Hierop is bezw aar gemaakt, zodat

23-01-2020
3

vermindering/nihilstelling van de aanslagen zal plaatsvinden.
€ 223.856,00

23-04-2020
4

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting (op de FE) ad in totaal € 141.396,00 en ter zake loonheffingen
en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 33.228,00.
De aanslagen omzetbelasting over juli en augustus zijn ambtshalve opgelegd.
Hierop is bezw aar gemaakt, zodat vermindering/nihilstelling van de aanslagen
zal plaatsvinden. De aanslag omzetbelasting over september is op nihil
gesteld.
Ook is door de Belastingdienst de artikel 29 lid 7 OB vordering ingediend ten
bedrage van € 49.232,00.
€ 116.763,00

23-07-2020
5

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting (op de FE) ad in totaal € 38.266,00 en ter zake loonheffingen
en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 29.265,00.
Ook de aanslagen omzetbelasting over juli en augustus zijn op nihil gesteld.
De vordering ex artikel 29 lid 7 OB bedraagt € 49.232,00.
€ 115.228,00

22-10-2020
6

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting (op de FE) ad in totaal € 38.266,00 en ter zake loonheffingen
en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 27.649,00.
De vordering ex artikel 29 lid 7 OB bedraagt € 49.232,00.
€ 115.228,00

21-01-2021
7

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting (op de FE) ad in totaal € 38.266,00 en ter zake loonheffingen
en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 27.730,00.
De vordering ex artikel 29 lid 7 OB bedraagt € 49.232,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is in afw achting van de vorderingen van het UW V.
€ 13.790,80
Toelichting
De vordering van het UW V ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt € 2.215,79.
De vordering van het UW V ex artikel 3: 288e BW bedraagt € 11.575,01.

8.4 Andere pref. crediteuren

25-07-2019
1

23-01-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.
€ 37.000,00

25-07-2019
1

24-10-2019
2

Toelichting
Door tw ee ex-w erknemers is een vordering ingediend ter zake nog niet
uitbetaalde transitievergoedingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

25-07-2019
1

59

24-10-2019
2

63

23-01-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde bedragen de vorderingen van
crediteuren op gefailleerde in totaal € 340.938,43.
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

25-07-2019
1

€ 294.161,29

24-10-2019
2

€ 313.502,93

23-01-2020
3

€ 316.679,69

23-07-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak w orden
gedaan

25-07-2019
1

Naar het zich thans laat aanzien zal het faillissement vereenvoudigd kunnen
w orden afgew ikkeld, w aarbij aan de preferente crediteuren een kleine
uitkering kan w orden gedaan. Aan de concurrente crediteuren zal geen
uitkering kunnen w orden gedaan.

21-01-2021
7

Verslag 9/Eindverslag:
Thans zal het faillissement door de curator w orden afgew ikkeld, w aarbij een
uitkering kan w orden gedaan aan de hoog-preferente schuldeisers. Het
faillissement zal derhalve vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

12-07-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controleren vorderingen.

25-07-2019
1

Verslag 9/Eindverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

12-07-2021
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

25-07-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

25-07-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

25-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

25-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie richten op het verrichten van nader
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, het inventariseren van
diverse zaken, de verkoop van de bedrijfsmiddelen, alsmede de incasso van de
vorderingen op derden. Daarnaast zal de curator zich in de komende
verslagperiode bezighouden met de w erkzaamheden hieronder nader
genoemd onder 10.4.

25-07-2019
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

24-10-2019
2

Verslag 9/Eindverslag:
Nu er geen w erkzaamheden meer resteren, zal de curator overgaan tot
afw ikkeling van het faillissement. Het faillissement zal vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld. Alleen aan de hoog-preferente crediteuren zal een uitkering
kunnen w orden gedaan.

12-07-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 18 maanden.

25-07-2019
1

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 15 maanden.

24-10-2019
2

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 12 maanden.

23-01-2020
3

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 9 maanden.

23-04-2020
4

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 6 maanden.

23-07-2020
5

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 6 maanden.

22-10-2020
6

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 3 maanden, dit is w el afhankelijk van de nakoming van
de betalingsregeling door de debiteur.

21-01-2021
7

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 3 maanden, dit is w el afhankelijk van de nakoming van
de betalingsregeling door de debiteur.

21-04-2021
8

Verslag 9/Eindverslag:
De curator gaat thans over tot afw ikkeling van het faillissement.

12-07-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig
- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren verzekeringen;
- verkoop activa;
- incasseren vorderingen op derden;
- nader onderzoek rekening-courantverhoudingen;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

25-07-2019
1

Verslag 2:
- afronden onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- afrekening verkoopopbrengst activa met pandhouder;
- voortzetten incasso debiteuren;
- overleg inlossen rekening-courantvordering en w aarde voertuig met
bestuurder;
- nader onderzoek in de administratie;
- afronden onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

24-10-2019
2

Verslag 3:
- afronden onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- voortzetten incasso laatste debiteur;
- voortzetten onderzoek/overleg inlossen rekening-courantvordering en
w aarde voertuig met bestuurder;
- nader onderzoek in de administratie;
- afronden onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

23-01-2020
3

Verslag 4:
- voortzetten incasso laatste debiteur;
- voortzetten onderzoek/overleg inlossen rekening-courantvordering en
w aarde voertuig met bestuurder;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

23-04-2020
4

Verslag 5:
- voortzetten incasso laatste debiteur;
- voortzetten onderzoek/overleg inlossen rekening-courantvordering en
w aarde voertuig met bestuurder;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

23-07-2020
5

Verslag 6:
- voortzetten incasso laatste debiteur;
- afronden nader onderzoek in de administratie;
- afronden nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

22-10-2020
6

Verslag 7:
- afronden incasso laatste debiteur;
- afw ikkelen faillissement.

21-01-2021
7

Verslag 8:
- afronden incasso laatste debiteur;
- afw ikkelen faillissement.

21-04-2021
8

Verslag 9/Eindverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

Bijlagen
Bijlagen

12-07-2021
9

