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Algemene gegevens
Naam onderneming
Esveco Specialties B.V. ("Esveco")
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Esveco Specialties
B.V., tevens handelend onder de namen kraskaarten.nl en Kicks Company,
statutair gevestigd te gemeente Molenw aard en kantoorhoudende te (2973
AN) Molenaarsgraaf, aan de Polderw eg-oost 14 (KvK-nummer: 23072080).
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Activiteiten onderneming
Volgens de omschrijving KvK:
Het (doen) vervaardigen van drukw erk, het verzorgen van bindw erk en
andere afw erkingsw erkzaamheden, in het bijzonder ten behoeve van de
fabricage van, de handel in- en de ontw ikkeling van systeem spellen,
w aarde-, beveiligings- en overige papierw aren.
Esveco hield zich bezig met het ontw ikkelen en produceren van
printoplossingen door middel van specialistische druk- en afw erktechnieken.
Esveco produceerde onder meer kraskaarten in het kader van kansspel en
promotie doeleinden in de retailbranche.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2022 hebben betrekking op de periode 1 januari
tot 23 augustus 2022 (de datum van het faillissement).
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Gemiddeld aantal personeelsleden
42
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Boedelsaldo
€ 1.120.682,32
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Verslagperiode
van
23-8-2022

22-09-2022
1

t/m
21-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

139 uur 0 min

totaal

139 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Esveco is opgericht bij notariële akte van 28 mei 1993.
Enig bestuurder van Esveco is Esveco Beheer B.V. (KvK-nr. 23091174).
Bestuurders van Esveco Beheer B.V. zijn M. den Ouden Beheer B.V. (KvK-nr.
23091173) en E. den Ouden Beheer B.V. (KvK-nr. 23091301). Bestuurder van
M. den Ouden Beheer B.V. is de heer M. den Ouden. Bestuurder van E. den
Ouden Beheer B.V. is de heer E. den Ouden.
De aandelen in het kapitaal van Esveco w orden gehouden door Esveco
Beheer B.V. De aandelen in Esveco Beheer B.V. w orden gehouden door de
Stichting Administratiekantoor Esveco Beheer.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Esveco is partij bij een voor de Rechtbank Rotterdam aanhangige procedure
tegen Boost Collectibles AG en Boost Collectibles B.V. (C/10/635372 / HA ZA
22-250).
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1.3 Verzekeringen
Esveco w as op datum faillissement partij bij gebruikelijke
verzekeringsovereenkomsten, die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de
onderneming. In verband met de voortzetting van de activiteiten van Esveco
heeft de curator de verzekeringsovereenkomsten voorshands niet direct
opgezegd. In verband met de doorstart van de activiteiten van de
onderneming (zie onder 6) per 15 september 2022 heeft de curator de
verzekeringsovereenkomsten opgezegd.
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1.4 Huur
Esveco huurt de bedrijfspanden aan de Polderw eg-oost 14 en Polderw egOost 20 te Molenaarsgraaf en de Vaart 47a te Gorinchem. De curator heeft
de huurovereenkomsten ex artikel 39 Fw opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Bij verzoekschrift 18 augustus 2022 heeft Esveco de Rechtbank Rotterdam
verzocht haar in staat van faillissement te verklaren.
In het verzoekschrift is met betrekking tot de oorzaak van het faillissement
naar voren gebracht dat Esveco zich jegens tw ee opdrachtgevers heeft
verplicht om stickerpacks te leveren met daarin plaktattoos voor een order bij
een supermarktketen. De opdrachtgevers hebben ter zake deze opdracht
een aanbetaling gedaan. Esveco is met de opdrachtgevers overeengekomen
dat tijdens het productieproces van de plaktattoos een kw aliteitscontrole zou
plaatsvinden. Uit de kw aliteitscontrole kw am naar voren dat de gebruikte inkt
een te hoog concentraat van bepaalde stof bevatte, w aardoor de tattoos
niet voldeden aan de Europese cosmeticarichtlijn. De opdrachtgevers
w ensten de plaktattoos niet af te nemen en w eigerden het restant van het
overeengekomen bedrag te betalen. Esveco heeft tevergeefs geprobeerd om
met de opdrachtgevers tot een oplossing te komen om alsnog tot acceptatie
van de stickerpacks en betaling van het restantbedrag te komen. De
opdrachtgevers hebben de overeenkomst ontbonden en de aanbetaling
teruggevorderd. Als gevolg van de order en claim is er bij Esveco
liquiditeitskrapte ontstaan. Een groot deel van het w erkkapitaal w as gebruikt
voor de productie van de stickerpacks. Op 15 oktober 2021 heeft Esveco een
startverklaring bij de rechtbank gedeponeerd, w aardoor een W HOAakkoordprocedure is geopend. Op verzoek van Esveco heeft de rechtbank
een afkoelingsperiode gelast, die meermaals is verlengd. Esveco heeft een
ontw erpakkoord opgesteld. Esveco en de door de rechtbank benoemde
observator hebben geprobeerd de hiervoor bedoelde opdrachtgevers te
bew egen positief te reageren op het ontw erpakkoord. Een oplossing is
echter niet bereikt. Uiteindelijk heeft Esveco geconcludeerd dat een W HOAakkoord niet (meer) haalbaar w as, mede omdat de uitgangspunten voor het
W HOA-akkoord in de tussentijd w aren gew ijzigd. Esveco moest vaststellen
dat er onder de huidige (markt)omstandigheden, de resultaatsontw ikkeling
en de toegenomen financieringslast met het oog op de belangen van de
groep w aartoe Esveco behoort, geen perspectief meer w as op een
verantw oord en geslaagd W HOA-akkoord. Om die reden hebben de
bestuurders van Esveco besloten om de aandeelhouders te verzoeken het
faillissement van Esveco aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
42
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
43
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-8-2022

42

totaal

42

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - het
ontslag aangezegd. Op 31 augustus 2022 heeft een bijeenkomst met het
UW V plaatsgevonden.
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De w erknemers van Esveco hebben gedurende de opzegtermijn
w erkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten verricht. Per 15
september 2022 zijn deze activiteiten voor rekening van Esveco beëindigd.
Een deel van het personeel van Esveco is bij Esveco Print B.V. in dienst
getreden (zie hierna onder 6).

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Esveco had geen onroerende zaken in eigendom. De bedrijfspanden aan de
Polderw eg-oost 14 en Polderw eg-oost 20 te Molenaarsgraaf en de Vaart 47a
te Gorinchem w erden gehuurd.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft kadastraal onderzoek gedaan.

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-09-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfs- en kantoorinventaris en voertuigen

€ 33.500,00

totaal

€ 33.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Esveco heeft een bescheiden hoeveelheid bedrijfs- en kantoorinventaris en
tw ee voertuigen in eigendom. De bedrijfs- en kantoorinventaris en de
voertuigen zijn door Troostw ijk Taxaties B.V. getaxeerd. De curator heeft de
bedrijfs- en kantoorinventaris en voertuigen met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht aan Esveco Print B.V. voor een koopsom van
EUR 33.500.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft gesprekken gevoerd met diverse gegadigde partijen. In het
kader van een algehele doorstart is overeenstemming bereikt met Esveco
Print B.V. over de verkoop van de bedrijfsmiddelen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Papier

€ 245.000,00

totaal

€ 245.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement had Esveco een omvangrijke voorraad papier onder
zich. Deze voorraad w as voor circa 50% geleverd onder
eigendomsvoorbehoud (zie onder 5.5). De voorraad is getaxeerd door
Troostw ijk Taxaties B.V. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris en in het kader van een algehele doorstart de voorraad papier
verkocht aan Esveco Print B.V. voor een koopsom van EUR 245.000.

22-09-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraad geïnventariseerd en besprekingen gevoerd met
leveranciers en diverse gegadigden. Uiteindelijk heeft de curator
overeenstemming bereikt met Esveco Print B.V. over de verkoop van de
voorraad en de afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden.

3.8 Andere activa

22-09-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 75.000,00

Kasgeld

€ 482,70

totaal

Boedelbijdrage

€ 75.482,70

€ 0,00

Toelichting andere activa
Esveco maakte voor haar bedrijfsactiviteiten gebruik van offsetpersen, pick
and place machines en andere randapparatuur. Deze machines behoorden
gedeeltelijk in eigendom toe aan Esveco Beheer B.V. Voor een deel van de
desbetreffende machines w as sprake van een operational
leaseovereenkomst tussen Esveco en Rabo Lease B.V. De curator heeft deze
machines in overleg met Rabo Lease B.V. betrokken in de onderhandelingen
omtrent de doorstart. Esveco Print B.V. heeft de operational leasemachines
gekocht van Rabo Lease B.V. De verkoopopbrengst ad EUR 328.650 is
afgedragen aan Rabo Lease B.V.
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De curator is met Esveco Print B.V. in het kader van de doorstart betaling van
een bedrag ad EUR 75.000 ter zake goodw ill overeengekomen.
Het aangetroffen kasgeld bedraagt € 482,70.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft besprekingen gevoerd met Rabo Lease B.V. en met diverse
gegadigde partijen. Uiteindelijk heeft de curator met Esveco Print B.V.
onderhandelingen gevoerd omtrent de voorw aarden w aaronder de activa en
activiteiten van Esveco Specialties B.V. zijn overgenomen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissement

€ 583.082,57

Post-faillissement

€ 146.217,05

totaal

€ 0,00

€ 729.299,62

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De Rabobank claimt een pandrecht op de vorderingen debiteuren. Deze
aanspraken w orden onderzocht. In overleg met de Rabobank heeft de
curator de pre-faillissements- en post-faillissementsdebiteuren aan Esveco
Print B.V. verkocht voor een bedrag ad totaal EUR 729.299,62.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ad EUR 97.426,38 ingediend. Dit betrof het
debetsaldo per faillissementsdatum. Rabo Lease B.V. heeft een vordering
ingediend ad EUR 725.630,68. De vordering van Rabo Lease B.V. had
betrekking op een tw eetal financial leaseovereenkomsten ter zake tw ee
voertuigen en de onder 3.8 genoemde operational leaseovereenkomsten met
betrekking tot de machines.
Per 15 september 2022 bedroeg het creditsaldo op de rekening van Esveco
EUR 228.366 (via de incasso van pre-faillissementsdebiteuren), w aardoor de
vordering van Rabobank volledig is betaald. Op de vordering van Rabo Lease
B.V. strekt in mindering de opbrengst van de operational leasemachines ad
EUR 328.650 en de opbrengst van de financial geleasede voertuigen ad EUR
37.400.
Tussen Rabobank en Rabo Lease B.V. bestond een w ederzijdse
zekerhedenregeling, die erop neerkomt dat de overw aarde van de
zekerheden van Rabobank kunnen w orden gebruikt ter voldoening van
tekorten bij Rabo Lease B.V. en visa versa. Rabo Lease B.V. heeft haar
vordering bij Rabobank ingediend, als gevolg w aarvan per 15 september
2022 sprake w as van een vordering ad EUR 131.214,68.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Esveco w as partij bij (financial) leaseovereenkomsten ter zake een tw eetal
voertuigen en een (operational) leaseovereenkomst ter zake machines. De
financial en operational geleasede goederen zijn met toestemming van de
lessor verkocht aan Esveco Print B.V. De opbrengst is aangew end om de
vordering van de lessor af te lossen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank claimt een pandrecht op de handelsdebiteuren. Rabo Lease
B.V. claimt een pandrecht op de financial geleasede voertuigen. Die
aanspraken w orden onderzocht.
Esveco Holding B.V. w as hoofdelijk aansprakelijk voor de vordering van
Rabobank. Zoals hiervoor aangegeven, w as verder sprake van een
w ederzijdse zekerhedenregeling tussen Rabobank en Rabo Lease B.V.
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5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar hetgeen hiervoor met betrekking tot pandrechten is
vermeld.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben bij de curator een beroep op een
eigendomsvoorbehoud gedaan. In het kader van de doorstart heeft de
curator bedongen dat Esveco Print B.V. de aanspraken uit hoofde van het
eigendomsvoorbehoud respecteert en afw ikkelt.
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5.6 Retentierechten
Geen.
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5.7 Reclamerechten
Geen.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Een boedelbijdrage is niet overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft overleg gevoerd met Rabobank, Rabo Lease B.V. en
leveranciers.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met het oog op het realiseren van de verkoop van de activa
en activiteiten van Esveco de activiteiten voortgezet tot 15 september 2022.
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht hiervoor toestemming te
verlenen, w elke toestemming is verleend.
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6.2 Financiële verslaglegging
De bestuurders hebben op verzoek van de curator een overzicht opgesteld
van de te realiseren omzet en de daarvoor noodzakelijke uitgaven.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft overleg gevoerd met de rechter-commissaris, de
bestuurders, de w erknemers, pandhouder en andere partijen die bij de
ondernemingsactiviteiten betrokken zijn.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met Esveco Print B.V. overeenstemming bereikt over een
algehele verkoop van de onderneming aan Esveco Print B.V. Deze
vennootschap heeft de activa van Esveco overgenomen van curator c.q.
lessor voor de in dit verslag genoemde koopsommen (totaal EUR
1.448.849,62). Aan circa tw eederde van de w erknemers van Esveco is door
Esveco Print B.V. een arbeidsovereenkomst aangeboden.
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6.5 Verantwoording
Tijdens de voortzetting van de activiteiten van de onderneming heeft de
curator overleg gevoerd met diverse geïnteresseerde partijen. Na het
ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst heeft een aantal
partijen toegang gekregen tot informatie omtrent Esveco. Met het oog
daarop heeft de curator een informatiememorandum opgesteld. De curator
heeft na uitvoerige onderhandelingen overeenstemming bereikt met Esveco
Print B.V. over een algehele overname van Esveco.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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Een deel van de opbrengst komt toe aan de pandhouder. Het gaat daarbij
om de opbrengst van de operational geleasede machines ad EUR 328.650,
de opbrengst van de financial geleasede voertuigen ad EUR 37.400. Van de
opbrengst van de debiteuren w ordt een bedrag ad EUR 131.214,68 aan de
Rabobank afgedragen. Van de opbrengst w ordt mitsdien EUR 951.585,68 op
de boedelrekening overgemaakt.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft een informatiememorandum opgesteld, gesprekken gevoerd
met kandidaten, overleg gevoerd met de rechter-commissaris, de
pandhouder, onderhandelingen gevoerd met (de advocaat van) Esveco Print
B.V. en de overnamedocumentatie opgesteld.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd:

22-09-2022
1

2020: 22 september 2021
2019: 31 maart 2020
2018: 26 maart 2019

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele stortingsplicht is verjaard, reden w aarom de curator een
onderzoek achterw ege laat.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie bij Esveco opgevraagd en deze aan een
eerste onderzoek onderw orpen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 307.435,00
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
37
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.014.406,74
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en
crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het
faillissement.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Boost Collectibles AG en Boost Collectibles B.V.
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9.2 Aard procedures
De procedure is aanhangig gemaakt door Boost Collectibles AG en Boost
Collectibles B.V. In de procedure w ordt een aanbetaling teruggevorderd en
schadevergoeding gevorderd. Esveco heeft de vennootschap naar Duits recht
TPS GmbH in vrijw aring opgeroepen. De vrijw aringsprocedure is tegen de rol
van 31 augustus 2022 aangebracht.
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9.3 Stand procedures
De procedure is op grond van artikel 29 Fw geschorst.
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9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de processtukken aan een eerste onderzoek onderw orpen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode zullen
onder meer betrekking hebben op:
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opzeggen verzekeringsovereenkomsten;
overleg met verhuurders omtrent beëindiging
huurovereenkomsten/oplevering gehuurde bedrijfsruimtes;
veiligstellen digitale en fysieke administratie;
afw ikkeling activa transactie;
onderzoek financieringen en zekerheden;
onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige
transacties;
rechtmatigheidsonderzoek;
inventariseren van crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
22-12-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen
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