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Algemene gegevens
Naam onderneming
Zaanse Precisie Machinefabriek B.V.

27-03-2019
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zaanse Precisie
Machinefabriek B.V.
tevens handelend onder de naam Douna Precision.
Gevestigd Daalderw eg 20, 1507 DT Zaandam.

27-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Omschrijving Kamer van Koophandel:
Het ontw erpen, construeren, fabriceren en repareren van - en handel in
machines, w erktuigen, gereedschappen en onderdelen hiervan.
W erkzaamheden ten tijde van het faillissement en vermeld op de w ebsite:
Gespecialiseerd in CNC-draaien, -frezen, -slijpen en -honen van onderdelen op
klantspecificatie, assemblage en een geconditioneerde meetkamer.

Financiële gegevens

27-03-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.079.425,00

€ -106.031,00

€ 938.551,00

2015

€ 1.925.924,00

€ -131.990,00

€ 822.157,00

2016

€ 1.863.203,00

€ -111.998,00

€ 931.755,00

2017

€ 1.934.249,00

€ -51.566,00

2018

€ 1.892.909,00

€ -121.295,00

2019

€ 223.862,00

€ -57.464,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens w orden nog nader onderzocht.

27-03-2019
1

De financiële gegevens van 2019 zijn tot datum faillissement.
De jaarcijfers 2018 zijn geen definitief gepubliceerde jaarcijfers, hetgeen ook
nog niet verplicht w as.

26-09-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
14

27-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 151.690,25

27-03-2019
1

€ 63.560,39

27-06-2019
2

Toelichting
Het aan de pandhouder toekomende deel van de opbrengst van de voorraad
ad € 95.940,86 is afgedragen aan de pandhouder.
€ 222.788,72

26-09-2019
3

Toelichting

€ 246.203,09

20-12-2019
4

€ 223.791,18

25-03-2020
5

Toelichting
Door de pandhouder w erd teveel voorschot t.b.v. het bodemvoorrecht
afgedragen aan de boedel. Het teveel afgedragen bedrag is teruggeboekt
naar de pandhouder. Daarnaast w erd de boedelvordering van Liander
voldaan.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-2-2019

27-03-2019
1

t/m
27-3-2019
van
28-3-2019

27-06-2019
2

t/m
27-6-2019
van
28-6-2019

26-09-2019
3

t/m
26-9-2019
van
27-9-2019

20-12-2019
4

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019

25-03-2020
5

t/m
25-3-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

110 uur 27 min

2

78 uur 12 min

3

13 uur 40 min

4

18 uur 0 min

5

6 uur 30 min

totaal

226 uur 49 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van curanda is Douna Holding B.V.

27-03-2019
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is nog niet gebleken.

27-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Bedrijfsaansprakelijheidsverzekering;
Machinebreukverzekering;
ZW - en W GA-eigenrisicoverzekering;
Brand all-risk verzekering;
Goederentransportverzekering;
W EGAS-verzekering.

27-03-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt gehuurd tegen een huurprijs van € 8.822,92 per
maand.

27-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

27-03-2019
1

In onderzoek.

27-06-2019
2

Uit het eerste deel van het onderzoek blijkt dat door curanda vanaf 2014 al
jaarlijks verliezen w erden geleden. Dit verlies w erd opgevangen door het
concern. Mede omdat de bank haar krediet verminderde w erd ervoor gekozen
om van het verlieslatende deel van het concern het faillissement aan te
vragen.
De curator heeft de partij die het concern heeft overgenomen benaderd om
opnieuw toegang te krijgen tot de digitale administratie, zodat het onderzoek
kan w orden naar de oorzaak van het faillissement kan w orden uitgediept.

26-09-2019
3

De oorzaak van het faillissement is grotendeels toe te rekenen aan (te) hoge
kosten ten opzichte van de opbrengst. Omdat er sprake w as van
arbeidsintensieve precisie metaalbew erking bleek het lastig om de kosten te
verlagen en meer marge te creëren, w aarmee een hogere omzet gegenereerd
kon w orden.

20-12-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
14

27-03-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

27-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-3-2019

14

totaal

14

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooralsnog geen nadere w erkzaamheden.

27-03-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

25-03-2020
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het bedrijfspand w ordt gehuurd. Er is niet gebleken van onroerende zaken
w elke aan curanda toebehoren.

27-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen nadere w erkzaamheden.

27-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Machines
Gereedschappen
Inventaris
Voorraad
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De totale veilingopbrengst bedraagt € 697.462,18. Er is geen onderscheid
gemaakt tussen de verkochte zaken door BVA-Auctions.

26-09-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering van aangiftebelastingen en belastingen
geheven bij uitnodiging.
De machines, gereedschappen en inventaris bevinden zich op de gehuurde
bodem van curanda en strekken tot een duurzaam gebruik van het gebouw
overeenkomstig zijn bestemming.

27-03-2019
1

De belastingdienst en UW V w orden verzocht de definitieve vordering in te
dienen ter verificatie. De vordering zal ten laste van de opbrengst van de
bodemzaken van de pandhouder w orden gevorderd.

27-06-2019
2

Een deel van de vordering van de belastingdienst ad € 152.998,34 is
vastgesteld en door de pandhouder afgedragen aan de boedel

26-09-2019
3

Een tw eede deel van de vordering van de belastingdienst ad € 27.386,-- is
definitief vastgesteld en door de pandhouder afgedragen aan de boedel.
Onderzocht w ordt of de belastingdienst nog nadere aanslagen zal gaan
opleggen op grond w aarvan de pandhouder nog zou moeten afdragen.

20-12-2019
4

Op grond van de definitieve vaststelling van de belastingschuld met
betrekking tot het bodemvoorrecht, w erd door de pandhouder € 22.109,49
teveel voorschot afgedragen aan de boedel. Het bedrag is naar de
pandhouder teruggeboekt.

25-03-2020
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Middels een gezamenlijke opdracht van de boedel en de pandhouder zullen de
bedrijfsmiddelen openbaar w orden verkocht.

27-03-2019
1

BVA/Troostw ijk heeft de openbare veiling verzorgd. De definitieve afrekening is
opgevraagd en zal w orden verstrekt.

27-06-2019
2

De totale veilingopbrengst bedraagt € 697.462,18.

26-09-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Diversen soorten metaal
Onderdelen voor pompsets
Onderhanden w erk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden w orden eveneens ten behoeve van de bank geveild of indien
mogelijk onderhands verkocht.
Het onderhanden w erk is voor een deel afgerond gedurende de
afkoelingsperiode/voortzettingsperiode de activiteiten van curanda.

27-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bepaald w ordt w elk deel van de voorraad is verbruikt w elke onder het
pandrecht van de bank valt.

27-03-2019
1

De opbrengst van de verpande voorraad bedraagt € 95.940,86.

27-06-2019
2

De opbrengst na kosten uit onderhanden w erk bedraagt € 69.725,17.

20-12-2019
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Nog niet van andere activa gebleken.

27-03-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
W ordt nader onderzocht.

27-03-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

27-06-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

25-03-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 299.121,62

totaal

€ 299.121,62

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de Deutsche Bank en w orden geïncasseerd
door Mirus.

27-03-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen nadere w erkzaamheden.

27-03-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

25-03-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.517.977,55

27-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Vordering uit hoofde van een aan curanda en gelieerde ondernemingen onder
solidair verband verstrekte kredietfaciliteit in rekening-courant en rekeningen
gesaldeerd.
De directe rekening-courant positie van curanda met de Deutsche Bank
bedraagt op datum verslag € 338.582,22.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Deutsche bank is gecedeerd aan Beransta Holding BV.

26-09-2019
3

5.2 Leasecontracten
Fordlease (bedrijfsbus): de bedrijfsbus is opgehaald door Fordlease. De
overeenkomst is beëindigd.
ABN AMRO lease:
1x CNC Draaibank merk PUMA;
1x Metaalbew erkingsmachine DMU 50 Ecoline

5.3 Beschrijving zekerheden

27-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Deutsche Bank heeft pandrechten gevestigd op:
Bestaande en toekomstige vorderingen op derden;
Bedrijfsinventaris;
Bedrijfs- en handelsvoorraden.

27-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Pandrecht.

27-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door diverse crediteuren is eigendomsvoorbehoud ingeroepen.
De crediteuren w orden uitgenodigd om op korte termijn te onderzoeken w elke
hen in eigendom toebehorende zaken nog in de bedrijfsruimte aanw ezig zijn
en w orden in de gelegenheid gesteld om over de zaken te beschikken.

27-03-2019
1

De crediteuren met eigendom(svoorbehoud) zijn uitgenodigd en zo mogelijk
zijn de zaken teruggenomen door de rechthebbenden.

27-06-2019
2

5.6 Retentierechten
Er is vooralsnog geen beroep gedaan op een retentierecht.

27-03-2019
1

De crediteuren met het recht van reclame zijn uitgenodigd en zo mogelijk zijn
de zaken teruggenomen door de rechthebbenden.

27-06-2019
2

5.7 Reclamerechten
Door diverse crediteuren is het recht van reclame ingeroepen.
De crediteuren w orden uitgenodigd om op korte termijn te onderzoeken w elke
hen in eigendom toebehorende zaken nog in de bedrijfsruimte aanw ezig zijn
en w orden in de gelegenheid gesteld om over de zaken te beschikken.

27-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
W ordt indien nodig nader bepaald.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De roerende zaken w orden geveild.
Onderzocht w ordt w elk deel van de voorraad door de curator is verbruikt ten
behoeve voor de voortzetting van de onderneming.

27-03-2019
1

De verkoopw aarde van de voorraden is toegekomen aan de pandhouder.

27-06-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

25-03-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van curanda zijn tijdelijk voortgezet tot 13 maart 2019 in
verband met onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart door een
derde partij.

27-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De opbrengst bedraagt € 183.427,-De kosten bedragen € 31.736,75 + p.m.

27-03-2019
1

De opbrengst van de verpande voorraad bedraagt € 95.940,86.

27-06-2019
2

De opbrengst van het onderhanden w erk bedraagt € 82.022,05.
De gemaakte kosten zijn € 12.048,66.
Totale boedelopbrengst na aftrek kosten bedraagt: € 69.973,69.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onderzoek verdeling opbrengst tussen boedel en Deutsche Bank.

27-03-2019
1

De opbrengst van de verpande ad € 95.940,86 is toegekomen aan de
pandhouder.

27-06-2019
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De mogelijkheden van een doorstart zijn onderzocht.
Een viertal kandidaten heeft zich gemeld. Aan de kandidaten zijn de benodigde
bescheiden verstrekt en heeft een bezichtiging met bespreking op locatie
plaatsgevonden.
Op 13 maart 2019 heeft de laatste kandidaat zich teruggetrokken.

27-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Geen nadere verantw oording.

27-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

27-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

27-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen nadere w erkzaamheden.

27-03-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

25-03-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt naar behoren te zijn voldaan.

27-03-2019
1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

20-12-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsplicht is voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

27-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

27-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

27-03-2019
1

Aan voldaan.

26-09-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

27-03-2019
1

20-12-2019
4

Toelichting
Uit het onderzoek blijkt vooralsnog niet van feiten of omstandigheden die blijk
geven van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee

27-03-2019
1

20-12-2019
4

Toelichting
Vooralsnog blijkt uit onderzoek van de administratie niet van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de aankomende verslagperiode zal de administratie op de
rechtmatigheidsaspecten w orden onderzocht.
Door een overname van het concern door een derde partij is de administratie
thans niet beschikbaar voor de curator. De curator heeft de overnemende
partij benaderd en om afgifte van de resterende administratie verzocht.

26-09-2019
3

Met de overname van het concern door een derde partij, w ordt bedoeld de
overname van het concern/groep na datum faillissement, bestaande uit Douna
Holding BV en een 4-tal w erkmaatschappijen. Tot datum faillissement maakte
curanda daarvan onderdeel uit. Curandus is niet door de derde partij
overgenomen. De administratie van het concern w erd te Heerenveen voor alle
w erkmaatschappijen gezamenlijk gevoerd. Daaronder viel ook de administratie
van curanda.
Door de derde partij is toegang verleend tot de digitale administratie en de
benodigde fysieke administratie is aan de curator ter beschikking gesteld.

20-12-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek rechtmatigheidsaspecten.

27-06-2019
2

Afrondende w erkzaamheden rechtmatigheidsaspecten.

20-12-2019
4

Van onregelmatigheden is niet gebleken. De w erkzaamheden zijn afgerond.
Dit betreft het eindverslag.

25-03-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 152.479,02

20-12-2019
4

Toelichting
Vordering van UW V en verhuurder.
+p.m.
€ 152.479,02

25-03-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 90.232,00

27-03-2019
1

Toelichting
+ p.m.
De vooralsnog ingediende vordering van de fiscus behelst het laatste kw artaal
van 2018.
€ 122.977,00

27-06-2019
2

Toelichting
+ p.m.
€ 186.387,00
Toelichting

8.3 Pref. vord. UWV

26-09-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
p.m.
€ 85.023,55

27-03-2019
1

26-09-2019
3

Toelichting

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
p.m.

27-03-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
398

27-03-2019
1

68

27-06-2019
2

Toelichting
Door 68 crediteuren is een vordering ingediend ter verificatie.
De overige crediteuren w elke vermeld staan op de door curanda verstrekte
crediteurenlijst, hebben nog geen vordering ter verificatie ingediend.
72

26-09-2019
3

74

20-12-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.660.481,25

27-03-2019
1

Toelichting
Vooralsnog ingediend ter verificatie.
Uit de crediteurenadministratie van curanda blijkt een vordering van €
193.200,-- (ex bank ad € 1.5 mio).
€ 1.819.272,38

27-06-2019
2

Toelichting
Gecorrigeerd dient nog te w orden de vordering van de pandhouder van 1,5
mio, nadat de eindafrekening door BVA/Troostw ijk is opgemaakt en het deel
van opbrengst dat ziet op de bodemzaken en bodemvoorrecht van de fiscus
door de pandhouder is afgedragen.
€ 1.823.588,16

26-09-2019
3

Toelichting
De definitieve positie van de pandhouder is opgevraagd, zodat de ter
verificatie ingediende vordering ad € 1.517.977,55 kan w orden aangepast.
Eveneens is de stand van de leasevorderingen opgevraagd.

€ 1.840.537,39

20-12-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-03-2019
1

Nog niet bekend.

20-12-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren uitnodigen ter vaststelling/uitoefenen rechten.
Nadere inventarisatie crediteuren.

27-03-2019
1

Toezien op correctie pandhouder en eventueel te verlagen leasevorderingen
na verkoop onderpand.

27-06-2019
2

Het faillissement w ordt afgew ikkeld ex artikel 16 Fw bij gebrek aan baten. De
w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.

25-03-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet gebleken van procedures.

27-03-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

27-03-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

27-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

27-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vaststellen verdeling opbrengst tijdelijke voortzetting;
Openbare verkoop bedrijfsinventaris;
Crediteuren uitnodigen ter vaststelling/uitoefenen rechten;
Nadere inventarisatie crediteuren;
Oorzaken onderzoek;
Onderzoek administratie;
Onderzoek onregelmatigheden.

27-03-2019
1

Nadere inventarisatie crediteuren;
Oorzaken onderzoek;
Onderzoek administratie;
Onderzoek onregelmatigheden;
Afrekening BVA;
Vaststellen omvang fiscale vordering in verband met bodemvoorrecht.

27-06-2019
2

Definitieve vordering pandhouder en leasevorderingen vaststellen;
Oorzaken onderzoek;
Onderzoek administratie;
Onderzoek onregelmatigheden;
Vaststellen definitieve omvang fiscale vordering in verband met afrekening
pandhouder ten behoeve van het bodemvoorrecht.

26-09-2019
3

Definitieve vordering pandhouder en leasevorderingen vaststellen;
Nader onderzoek administratie;
Nader onderzoek onregelmatigheden;
Vaststellen definitieve omvang fiscale vordering in verband met afrekening
pandhouder ten behoeve van het bodemvoorrecht. Nadat deze is bepaald kan
ook de definitieve vordering van de pandhouder w orden vastgesteld.

20-12-2019
4

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.
Het faillissement zal w orden voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw .,
bij gebrek aan baten.

25-03-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

27-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-6-2020

25-03-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

27-03-2019
1

Zie plan van aanpak.

27-06-2019
2

De w erkzaamheden zijn afgerond. Dit betreft het eindverslag.
Het faillissement w ordt voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16 Fw ., bij
gebrek aan baten.

25-03-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

