Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.13/17/355

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000015798:F001

Datum uitspraak:

17-10-2017

Curator:

mr. H.F.C. Hoogendoorn

R-C:

mr. KM van Hassel

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Algra Lithografie B.V., gevestigd te
(1014 AR) Amsterdam aan de Elementenstraat 13.
Activiteiten onderneming
Pre-press en pre-media activiteiten.
Omzetgegevens
Nog in onderzoek.
2014: € 311.830,2015: € 393.830,2016: € 407.635,2017: tot en met 18/10 (€ 278.865,90)

Personeel gemiddeld aantal
4
Saldo einde verslagperiode
€ 18.228,42
€ 45.434,89
Verslagperiode
17 oktober 2017 tot en met 13 november 2017
14 november 2017 tot en met 13 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
22 uur en 6 minuten
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2

Datum:

14-02-2018

20 uur en 24 minuten
Bestede uren totaal
22 uur en 6 minuten
42 uur en 24 minuten
Toelichting
Dit betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet
beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven
informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden
RQWOHHQG
Dit betreft het tweede voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag
weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen
geen rechten worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Algra Lithografie B.V. (Algra) is Aurum Beheer B.V.,
waarvan de heer R. de Grauw bestuurder is. Algra is opgericht op 27 maart 1997.

1.2

Winst en verlies
Nog in onderzoek.
2016: € 3.911,2015: € 3.887,2014: -/- € 10.311,-

1.3

Balanstotaal
2016: € 42.383
2015: € 71.668
2014: € 99.664

1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend geen.
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Datum:

14-02-2018

Verzekeringen
'HELMGHFXUDWRUEHNHQGJHZRUGHQYHU]HNHULQJHQ]LMQJHsLQGLJG'HDVVXUDQWLHWXVVHQSHUVRRQ
heeft haar vordering ter zake achterstallige premies ter verificatie bij de curator ingediend.
Voor zover bekend bestaat er thans geen aanspraak op premierestitutie.
In de tweede verslagperiode heeft de curator nog lopende verzekeringen opgezegd.
Naar verwachting bestaat hieromtrent nog wel enige aanspraak op premierestitutie. De
curator verwacht hierover in de derde verslagperiode duidelijkheid te hebben.

1.6

Huur
Algra huurde haar bedrijfslocatie aan de Elementenstraat 13 van Aurum Beheer II B.V. Deze
KXXULVYRRUIDLOOLVVHPHQWPHWZHGHU]LMGVJRHGYLQGHQYDQSDUWLMHQEHsLQGLJG(U]DOGXVJHHQ
(boedel)huurvordering van na datum faillissement opkomen. De openstaande huurvordering
tot datum faillissement is ter verificatie bij de curator aangemeld.

1.7

Oorzaak faillissement
Algra is met andere vennootschappen van de (middellijk) bestuurder gevestigd in dezelfde
bedrijfsruimte en gezamenlijk exploiteren deze vennootschappen een drukkerij. Algra hield
zich naar zeggen van haar bestuurder vooral hebben beziggehouden met de ³prepress´activiteiten: alle werkzaamheden (zoals ontwerp e.d.) voorafgaand aan het drukken
zelf. Algra zou zelf geen machines in bezit hebben.
De bestuurder van Algra heeft verklaard dat haar grootste klant in het eerste halfjaar 2017
heeft aangegeven dat zij de productie, die tot dan toe door Algra werd verzorgd, per
september 2017ZLOXLWEHVWHGHQDDQHHQLQ,QGRQHVLsJHYHVWLJGHSDUWLM*H]LHQGHDOVOHFKWH
situatie op de grafische markt, zal deze omzetdaling volgens de bestuurder door Algra niet op
te vangen zijn. Tot en met september 2017 zou al een negatief resultaat van € 11.700,- zijn
geboekt met inbegrip van de omzet van de grootste klant. De bestuurder achtte het naar eigen
zeggen niet verantwoord nog langer door te gaan met de onderneming omdat in dat geval de
schuldpositie veel hoger zou komen uit te vallen. De schuldpositie lijkt vooralsnog zeer beperkt
en bestaat voor het overgrote deel uit intercompany-vorderingen.
Voordat is overgegaan tot de eigen faillissementsaangifte heeft het bestuur van Algra gepoogd
om voor een werknemer een ontslagvergunning bij UWV aan te vragen. Die ontslagvergunning
is op 28 juli 2017 geweigerd. Na ontvangst van deze weigering is besloten het eigen
faillissement aan te vragen.
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar de oorzaken
van het faillissement.


De curator is aangevangen met het oorzaken onderzoek. De schuldenlast lijkt in het
vergelijking tot het beschikbare actief relatief klein zodat het gerechtvaardigd lijkt nader
onderzoek naar de vraag of het faillissement daadwerkelijk noodzakelijk was. Het
oorzakenonderzoek van de curator wordt in de derde verslagperiode voortgezet.
Hieromtrent wordt ook verwezen naar hetgeen is meegedeeld onder
³Rechtmatigheden´
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

14-02-2018

4 (met inbegrip van de bestuurder)
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Voor zover bekend 4.

2.3

Datum ontslagaanzegging
17 oktober 2017

2.4

Werkzaamheden
2QWVODJEULHYHQRSVWHOOHQRUJDQLVHUHQLQWDNHPHW8:9FRQWDFWSHUVRQHHO
Correspondentie (voormalig) personeelslid.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Algra heeft geen onroerende zaken op naam.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Onderzoek Kadaster.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bestuurder van Algra heeft aangegeven dat alle bedrijfsmiddelen (drukmiddelen,
apparatuur en pc¶s) eigendom zijn van Aurum Beheer B.V. De curator verifieert dit.
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De desbetreffende bedrijfsmiddelen hebben niet op de balans van gefailleerde gestaan.
3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Vooralsnog nihil.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Onderzoek aanwezigheid bedrijfsmiddelen, contact bestuurder.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De bestuurder heeft melding gemaakt van een zeer beperkte voorraad drukmiddelen
(offsetplaten), en heeft aangegeven dat deze (al dan niet via een groepsvennootschap) over te
willen nemen. De curator treedt daarover in overleg met de bestuurder. Het gaat hier om een
beperkte hoeveelheid met dus ook een beperkte waarde.
Voorts is er per datum faillissement sprake van onderhanden werk voor een totaalbedrag van
€ 1.775,50. Dit is inmiddels gefactureerd.

In de tweede verslagperiode zijn de offsetplaten met toestemming van de rechtercommissaris voor € 302,50 inclusief BTW verkocht aan een groepsmaatschappij.
Voor wat betreft hetgeen na datum faillissement is gefactureerd wordt verwezen naar
hetgeen is meegedeeld onder ³Debiteuren´nu dit feitelijk pre-faillissementsdebiteuren
zijn.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
€ 302,50

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Inventarisatie voorraad, inzichtelijk krijgen onderhanden werk.
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Onderhandeling inzake verkoop offsetplaten.
3.15

Andere activa: Beschrijving
Bij het RDW staat Veen motorfiets (bouwjaar 2006) op naam van Algra geregistreerd. Volgens
de bestuurder zou deze motorfiets in 2009 zijn verkocht aan de groepsvennootschap Aurum
Beheer B.V. en zou de tenaamstelling abusievelijk toen niet zijn aangepast. Inmiddels zou
Aurum Beheer B.V. de motorfiets weer verkocht hebben aan de zoon van de bestuurder. De
FXUDWRU]DOGHJDQJYDQ]DNHQPHWEHWUHNNLQJWRWGH]HPRWRUILHWVYHULILsUHQ
In de tweede verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen omtrent de motorfiets
voorgelegd aan het bestuur van gefailleerde. Deze heeft in dit kader stukken
overgelegd. De met deze transactie gepaarde gaande kosten zijn marginaal gebleken
zodat de curator deze kwestie vooralsnog zal laten rusten.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Vooralsnog nihil.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Onderzoek activa.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Naar mededeling van de bestuurder betrof het openstaande saldo aan handelsdebiteuren op
datum faillissement € 29.981,45. De curator verricht nog onderzoek naar mogelijke rekeningcourantvorderingen.
Uit de eigen aangifte volgt dat op 11 oktober 2017 aan debiteuren van Algra uitstond
een bedrag van € 31.385,05. In de periode vanaf 11 oktober 2017 tot en met 31 oktober
2017 is volgens opgaaf van het bestuur nog een voor een bedrag van € 10.913,gefactureerd.

4.2

Opbrengst
Tot datum indiening van dit verslag hebben debiteuren een totaalbedrag van € 26.816,97 op
de bankrekening van Algra voldaan.
Ten tijde van de indiening van dit verslag is op de rekening van Algra voor een bedrag
van in totaal € 40.523,61 van pre-faillissementsdebiteuren ontvangen.
In de derde verslagperiode zal de curator de nog resterende openstaande debiteuren
incasseren.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
2QGHU]RHNGHELWHXUHQYRUGHULQJHQQDJDDQEHWDOLQJHQ
Inzichtelijk maken debiteuren en facturatie, overleg bestuurder.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Algra bankiert bij ING Bank N.V. Het batig saldo van de bankrekening op datum faillissement
was € 3.399,97. Algra was niet bancair gefinancierd; er zijn dan ook geen zekerheden. Dit
saldo is door na datum faillissement ontvangen debiteurenbetalingen opgelopen tot €
31.123,34, waarvan de bank inmiddels € 18.228,42 op de boedelrekening heeft voldaan.
De bank heeft in de tweede verslagperiode in totaal een bedrag van € 26.903,97 aan de
boedel doorgestort. Hierin is begrepen restitutie van € 23,95 en een bedrag van €
4.019,38 aan (beweerdelijk) onverschuldigde betalingen (als gevolg van betalingen per
abuis) en een totaalbedrag van € 22.860,64 aan pre-faillissementsdebiteuren.

5.2

Leasecontracten
De curator is niet bekend geworden met leasecontracten op naam van Algra.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog niet aan de orde.

5.7

Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een retentierecht gemeld.

5.8

Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een reclamerecht gemeld.
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Werkzaamheden
&RQWDFW,1*%DQN19DDQVFKULMYHQRYHULJHEDQNHQRQGHU]RHNEDQNUHNHQLQJ
Correspondentie ING.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Er is feitelijk geen sprake van voortzetting van de exploitatie van de onderneming van Algra. Er
zijn kort na faillissement nog wat staartjes aan kleine werkzaamheden afgerond die geen
additionele kosten met zich hebben meegebracht en die inmiddels ook als onderhanden werk
zijn uitgefactureerd. De onderneming is (verder) niet voortgezet.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
&R|UGLQDWLHDIURQGHQORSHQGHRSGUDFKWHQ

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er is vooralsnog geen sprake van een doorstart. De curator acht het niet ondenkbaar dat de
goodwill van de onderneming op enigerlei wijze nog te gelde te maken is en zal daar
onderzoek naar verrichten.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Vooralsnog niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Nog niet bekend.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Overleg bestuurder althans zustermaatschappijen, inventarisatie activa.
Correspondentie Kamer van Koophandel.
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7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

2

Datum:

14-02-2018

Nog in onderzoek.
De curator komt tot het voorlopige oordeel dat is voldaan aan de boekhoudplicht ex art.
2:10 BW.
7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2014 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2015 is 13
dagen te laat gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Een eventuele vordering in dit kader is reeds verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Nog in onderzoek.
In de tweede verslagperiode heeft de curator onderzoek verricht naar de oorzaken van
het faillissement en naar de wijze van kosten van aanwending van actief van de
vennootschap. Naar aanleiding daarvan is aan het bestuur een vragenbrief toegezonden
die inmiddels ook beantwoord is. Niet alle kwesties zijn naar geheel opgehelderd en uit
nader onderzoek zijn ook nog wat andere vragen naar voren gekomen. Het onderzoek
zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

7.6

Paulianeus handelen
Vooralsnog niet van gebleken.

7.7

Werkzaamheden
Kort rechtmatighedenonderzoek.
Bestuderen stukken, correspondentie bestuur.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

14-02-2018

Salaris curator: p.m.
Boedelschuld UWV: p.m.

Er hebben na faillissement een aantal betaling aan failliet plaatsgevonden die
kwalificeren als een onmiskenbare vergissing. Het gaat in totaal om € 4.019,38. Dit
bedrag zou door crediteuren van de groepsvennootschappen abusievelijk aan
gefailleerde zijn betaald. Uit de betalingsomschrijvingen die verwijzen naar
factuurnummers lijkt te volgen dat het hier inderdaad om onmiskenbare vergissingen is
gegaan. De curator zal deze betalingen onder inhouding van een kleine boedelbijdrage
aan de betreffende partijen restitueren.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Nog niet bekend.
Vooralsnog € 7.379,-. In dit kader dient tevens rekening te worden gehouden met de
aanslag art. 29-2 OB.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Thans geen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Thans 3.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 49.427,91

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat sprake zal zijn van een (beperkte) uitdeling aan
concurrente schuldeisers. Het grootste gedeelte van de concurrente vordering ziet op
betalingen een vordering aan een groepsvennootschap.
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Datum:
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Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren, beoordelen vorderingen.
9HULILsUHQYRUGHULQJHQFRUUHVSRQGHQWLHFUHGLWHXUHQ

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.
Er zou een incassoprocedure aanhangig zijn (geweest) tegen een debiteur voor een
vordering van € 981,58. De incassogemachtigde die deze procedure zou voeren (of
gevoerd zou hebben) heeft desgevraagd nog geen informatie aan de curator geven.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
De curator voorziet op dit moment dat het mogelijk is dat het faillissement relatief snel zal
kunnen worden afgewikkeld maar tekent daarbij aan dat hoe dan ook gewacht zal moeten op
indiening van de vorderingen door UWV.
Voornoemd vooruitzicht is niet gewijzigd.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar in hoeverre de
goodwill van de onderneming nog te gelde zou kunnen worden gemaakt, de debiteurenincasso
monitoren en waar mogelijk afronden, en aanvangen met het gebruikelijke rechtmatigheids- en
oorzakenonderzoek.
Afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en eventuele acties die mogelijk
daaruit voortvloeien, incasso laatste debiteuren, beoordelen schuldvorderingen.
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14-02-2018

Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Uiterlijk over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris.
Contact diverse betrokkenen en rechter-commissaris, verslaglegging.
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