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R-C
Curator

mr. R.G.C. Veneman
mr F.Th.P. van Voorst

Algemene gegevens
Naam onderneming
B.V. Avim, mede handelend onder de namen "Eiki" en "Easyboard"

18-11-2021
1

Gegevens onderneming
De vennootschap is opgericht op 5 januari 2004 en ingeschreven in het
handelsregister op 9 januari 2004. Zij is statutair gevestigd te 's-Gravenhage
en feitelijk in Zoetermeer.

18-11-2021
1

Activiteiten onderneming
De onderneming is gevestigd op 26 januari 1961 en is een groothandel in,
destijds met name 16 mm film projectors en thans voornamelijk beamers van
het Japanse Eiki. De eindgebruikers zijn met name scholen, musea en
dergelijke instellingen. Daarnaast w orden er reparaties verricht aan genoemde
apparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 55.371,00

€ -43.890,00

€ 107.354,00

2019

€ 190.792,00

€ -13.107,00

€ 113.974,00

2020

€ 212.690,00

€ -25.073,00

€ 116.286,00

Toelichting financiële gegevens

18-11-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2021 zijn tot datum faillissement. In een verder verleden
zouden de jaaromzetten rond M€ 1,5 gelegen hebben.

18-11-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

18-11-2021
1

Toelichting
De indirecte bestuurders zijn geen w erknemer. De heer Gieling verricht allerlei
dagelijkse w erkzaamheden behalve reparaties, w aarvoor een technicus in
dienst is.

Boedelsaldo
€ 10.789,79

18-11-2021
1

Toelichting
Het saldo is tot stand gekomen door de verkoop van een aantal onderdelen uit
de voorraad en door gestanddoening van een koopovereenkomst, die voor het
faillissement w as afgesloten.

€ 19.128,01

23-02-2022
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode zijn nog de inventaris, een auto en enkele
onderdelen verkocht.

€ 19.900,01

21-06-2022
3

Verslagperiode
van
19-10-2021

18-11-2021
1

t/m
15-11-2021
van
16-11-2021

23-02-2022
2

t/m
17-2-2022
van
18-2-2022
t/m
23-5-2022

Bestede uren

21-06-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 6 min

2

41 uur 42 min

3

20 uur 54 min

totaal

84 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Vanw ege de beperkte w erkzaamheden, heeft de curator w einig uitbesteed,
w aardoor zijn aandeel in het aantal gew erkte uren relatief groot is, 66%.

18-11-2021
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator meer kunnen delegeren en zelf
30% van de w erkzaamheden verricht.

23-02-2022
2

In de derde verslagperiode heeft de curator zelf 15% van de
w erkzaamheden verricht en 85% gedelegeerd.

21-06-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder is Noreon B.V., w aarvan enig
aandeelhouder is de heer A.M. Gieling en bestuurders de heer A.M. Gieling
(1957) en mevrouw J.L. Gieling-Herw eijer (1961).

18-11-2021
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

18-11-2021
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn de gebruikelijke verzekeringen (w ettelijke aansprakelijkheid en
inboedel).

18-11-2021
1

De verzekeringen zijn beëindigd; de premierestitutie bedroeg € 179,93.

23-02-2022
2

1.4 Huur
Er w ordt een bedrijfspand gehuurd van een pensioenfonds. De
huurachterstand is ongeveer drie maanden. De huurovereenkomst is
opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris.

18-11-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is de oorzaak gelegen in een scherpe terugval van de
vraag naar beamers over de afgelopen tw ee jaren en de verhoging van het
aanbod door grotere aanbieders en digitale platformen/aanbieders.
De curator doet nader onderzoek.

18-11-2021
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Zie hiervoor verder bij 7.7.

21-06-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

18-11-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

18-11-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-10-2021

1

Met machtiging van de rechter-commissaris

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden hebben betrekking op de opzegging en contacten met het
UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

18-11-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator bericht in het volgende verslag over de verkoopopbrengst. De
inventaris is niet verpand. De w aarde is zeer beperkt. Er is een personenauto
uit 2007 met een kilometerstand van ongeveer 225.000.

18-11-2021
1

De auto is verkocht voor € 1.000,00 exclusief BTW en de inventaris en de
resterende voorraad voor € 2.750,00 exclusief BTW .

23-02-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet relevant; er is geen bezitloos pandrecht.

18-11-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden bestaan uit verkoop van de auto.

18-11-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad, zeer beperkt verkocht.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator bericht in het volgende verslag over de verkoopopbrengst. De
voorraad is niet verpand.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

18-11-2021
1

Toelichting andere activa
Een banksaldo van € 2.576,39 is toegevoegd aan het boedelactief.

23-02-2022
2

De failliet heeft gebruik gemaakt van de NOW -regelingen 1 t/m 3.3. Van de
regeling NOW 4 is geen gebruik gemaakt, alhoew el dat in beginsel w el
mogelijk w as. Het aanvraagloket daarvoor w as open van 26 juli tot en met
30 september 2021. Het faillissement is van 19 oktober 2021. Mogelijk heeft
de bestuurder hier subsidie laten liggen. Tot nu toe heeft het UW V de
subsidies over de verschillende periodes niet met elkaar verrekend.

21-06-2022
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NOW 1
De definitieve aanvraag is ingediend. De definitieve subsidie is vastgesteld op
€ 9.802,00, € 1.747,00 hoger dan de aanvraag. Dit bedrag is op de
bankrekening van de failliet betaald en daarna terechtgekomen op de
faillissementsrekening.
NOW 2
De definitieve aanvraag voor de NOW 2 is aangediend door de curator op
basis van de ter beschikking zijnde omzetgegevens in de administratie van
de failliet. De definitieve subsidie is vastgesteld op nul (te w einig
omzetverlies). Dat betekent dat de uitbetaalde subsidie ter hoogte van
€ 10.024,00 moet w orden terugbetaald aan het UW V. Een terug te betalen
subsidie zal (vermoedelijk) aan te merken zijn als een onverschuldigd
betaalde subsidie en als een concurrente vordering.
NOW 3.1, 3.2 en 3.3
De definitieve aanvraag voor NOW 3.1 is gedaan door de curator op basis
van de ter beschikking zijnde omzetgegevens in de administratie van de
failliet. De definitieve subsidie is vastgesteld op € 4.885,00, dat is € 772,00
hoger dan de aanvraag. Dit bedrag is betaald op de bankrekening van de
failliet en vervolgens ontvangen op de faillissementsrekening.
De afw ikkeling van NOW 3.2 en 3.3 loopt nog.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn enkele debiteuren voor een bedrag van enkele honderden euro's. De
curator bericht in het volgende verslag over de incasso. De vorderingen zijn
niet verpand.

18-11-2021
1

De debiteuren zijn geïncasseerd.

23-02-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

18-11-2021
1

Er w as een rekening-courant vordering met ING zonder kredietfaciliteit. W el
w as er een bankgarantie gesteld, die heeft geleid tot verrekening met het
creditsaldo op datum faillissement.

Toelichting vordering van bank(en)

21-06-2022
3

De curator heeft onderzoek gedaan naar de juistheid hiervan en ziet geen
redenen om die te betw isten.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

18-11-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-11-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

18-11-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

18-11-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden bestaan uit contacten met de bank.

18-11-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt zeer beperkt voortgezet tot 1 december 2021 om
eventueel nog enige verkopen en reparaties te kunnen doen. De opbrengst zal
zeer beperkt zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden.

18-11-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator bericht hierover in het volgende verslag.

18-11-2021
1

De voortzetting heeft geresulteerd in bescheiden baten, die hierboven
verantw oord zijn.

23-02-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden bestaan uit overleg met de bestuurder over de (zeer
beperkte) voortzetting van de onderneming.

18-11-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Niet aannemelijk is dat er belangstelling bestaat voor een
doorstart; van dusdanige belangstelling is ook niet gebleken. Ook na een
reorganisatie zal de onderneming verlieslijdend zijn, terw ijl leverancier Eiki
thans niet meer bereikbaar is.

18-11-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-11-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

18-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

18-11-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is gevoerd in Exact Online en is bijgew erkt. De curator zal
deze administratie (laten) onderzoeken.
De fysieke administratie (facturen en bankafschriften) geeft geen redenen tot
vragen.

18-11-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn alle binnen een jaar
na afloop van het boekjaar, en dus tijdig, gedeponeerd.

18-11-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Geconstateerd is dat de aandelen in 2004 volgestort zijn in geld. Gelet op de
verjaringstermijn is hiernaar geen verder onderzoek verricht.

18-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-11-2021
1

Er zijn thans geen gedragingen bekend die leiden tot de conclusie dat er
sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

18-11-2021
1

Toelichting
(Nog) niet geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal hierover berichten in het volgende verslag.

18-11-2021
1

Onderzoek oorzaken en onrechtmatigheden
In dit onderdeel van het verslag w ordt een nadere invulling gegeven aan de
taak van de curator om inzicht te geven in de oorzaken van het faillissement.
Daarbij is ook bezien of er sprake is van onregelmatigheden die (a) het
faillissement mede hebben veroorzaakt, dan w el (b) de vereffening van de
boedel door de curator bemoeilijken of (c) het tekort in het faillissement
hebben vergroot.

21-06-2022
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CONCLUSIE
Aansprakelijkheden
De oorzaken van het faillissement zijn deels extern – gew ijzigde
marktomstandigheden – en deels, naar het oordeel van de curator, niet
zodanig persoonlijk verw ijtbaar aan de bestuurders, dat zij daardoor
aansprakelijk zouden zijn jegens de boedel. Ook voor aansprakelijkheid van
derden ziet de curator geen gronden. Er is de curator niet gebleken van
vernietigbare rechtshandelingen.
ONDERBOUW ING
Onregelmatigheden
Er is de curator niet gebleken van onregelmatigheden. W el is gebleken dat
de vennootschap al enige jaren verlieslijdend w as. Dat heeft evenw el niet
geleid tot een (zeer) hoge crediteurenstand, mede doordat de management
fee niet is uitgekeerd.

W ettelijk vermoeden ex artikel 2:248 lid 2 BW
Dit vermoeden is niet aanw ezig: de administratie is gevoerd in een
boekhoudpakket en is bijgew erkt. De curator heeft deze administratie
onderzocht. Ook de fysieke administratie (facturen en bankafschriften) geeft
geen redenen tot vragen. De balansen over de jaren 2017, 2018 en 2019
zijn alle binnen een jaar na afloop van het boekjaar, en dus tijdig,
gedeponeerd.
Artikelen 2:9, 2:248 en 6:162 BW
Er zijn geen handelingen geconstateerd – ook niet van derden – die
aanw ijzingen geven voor het bestaan van een vordering op basis van deze
artikelen.
Artikel 42 en 47 Fw .
Van ‘paulianeuze handelingen’ is niet gebleken.
Overig
Er zijn geen handelingen geconstateerd – ook niet van derden – die
aanw ijzingen geven voor het bestaan van een vordering op basis van andere
gronden.
Onderzochte bronnen
De curator heeft voor zijn onderzoek gebruik gemaakt van de volgende, door
hem verzamelde en onderzochte bronnen.
Schriftelijk
De financiële administratie;
De overige bij de failliet aangetroffen en door de bestuurder
aangeleverde bestanden;
Open bronnen (handelsregister, internet et cetera).
Mondeling
Besprekingen met de bestuurder.
Bevindingen
a. Boekhouding/financiële administratie
De curator heeft onderzoek gedaan in de administratie. Het oordeel van de
curator is dat, mede gelet op de beperkte omvang en ingew ikkeldheid van de
onderneming, uit de administratie te allen tijde de rechten en verplichtingen
van de failliet kunnen w orden gekend. Uit het onderzoek in de boekhouding
zijn geen bijzonderheden gebleken.
b. Door de bestuurder(s) overgelegde stukken
Aan de bestuurder is een uitgebreide vragenlijst overhandigd en een
uitgebreide lijst met te ontvangen stukken. De bestuurder heeft alle
gevraagde stukken overgelegd, voor zover deze naar zijn zeggen aanw ezig
w aren.
c. Open bronnen
Er is onderzoek gedaan in het kadaster en het handelsregister. Op het
internet is verder geen voor dit onderzoek relevante informatie aangetroffen.
Hierna heeft de curator het onderzoek afgerond, eventuele resultaten uit de
postblokkade afgew acht en geconcludeerd als hierboven is w eergegeven.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

18-11-2021
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De curator bericht hierover in het volgende verslag. Te verw achten
boedelkosten zijn naast het salaris van de curator het loon over de
opzegperiode en huur. De boedelkosten zullen naar verw achting niet (volledig)
betaald kunnen w orden.

Toelichting

21-06-2022
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De verhuurder heeft een boedelvordering ter hoogte van € 10.839,90
kenbaar gemaakt.
Het UW V heeft een boedelvordering ter hoogte van € 13.287,74 kenbaar
gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 101.753,00

18-11-2021
1

Toelichting
De faillissementsvorderingen zullen naar verw achting niet voldaan kunnen
w orden.

€ 104.914,00

23-02-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

18-11-2021
1

De curator bericht hierover in het volgende verslag. Er is een beperkte
loonvordering. De faillissementsvorderingen zullen naar verw achting niet
voldaan kunnen w orden.

Toelichting

23-02-2022
2

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

Toelichting
Het UW V heeft preferente vorderingen ter hoogte van € 11.098,68 kenbaar
gemaakt.

8.4 Andere pref. crediteuren

21-06-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

18-11-2021
1

De curator bericht hierover in het volgende verslag. De
faillissementsvorderingen zullen naar verw achting niet voldaan kunnen
w orden.

€ 335,08

21-06-2022
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

18-11-2021
1

De curator bericht hierover in het volgende verslag. De
faillissementsvorderingen zullen naar verw achting niet voldaan kunnen
w orden.

8

23-02-2022
2

Toelichting
Dit betreft uitsluitend de aan de curator kenbaar gemaakte vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

18-11-2021
1

Ongeveer k€ 60.

Toelichting

23-02-2022
2

Ongeveer k€20 is kenbaar gemaakt.

Toelichting

21-06-2022
3

Ongeveer k€30 is kenbaar gemaakt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing.

18-11-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De w erkzaamheden bestaan uit contacten met crediteuren.

18-11-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

18-11-2021
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-11-2021
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-11-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-06-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode bestaan uit het
verkopen van de activa en het onderzoeken van de administratie.

18-11-2021
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Verder zal aandacht besteed w orden aan de afw ikkeling van de NOW .

23-02-2022
2

Afw ikkeling van NOW 3.2 en 3.3.

21-06-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Mogelijk kan het faillissement binnen een jaar w orden afgew ikkeld.

18-11-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
21-9-2022

21-06-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
De w erkzaamheden bestaan uit verslaglegging en verzoeken om machtiging et
cetera aan de rechter-commissaris.

Bijlagen
Bijlagen

18-11-2021
1

