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Algemene gegevens
Naam onderneming
Safe Print B.V.

08-06-2020
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Safe Print BV
gevestigd te Heerhugow aard, statutaire zetel te Alkmaar
opgericht op 22 december 1982
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37047174
bestuurder: Safe Print Holding BV

08-06-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de vennootschap zijn volgens de Kamer van Koophandel:
productie van drukw erk, decoratie en reclamemateriaal, alsmede de handel
daarin,

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 682.170,00

€ -200,00

€ 539.255,00

2018

€ 550.316,00

€ -6.621,00

€ 577.726,00

2019

€ 465.785,00

€ -34.300,00

€ 590.292,00

Toelichting financiële gegevens

08-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2019 zijn voorlopige cijfers.
De jaarrekeningen over 2018 en 2017 zijn definitief.

08-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

08-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 3.725,00

08-06-2020
1

€ 14.631,58

01-09-2020
2

Toelichting
Het saldo is op het saldo is opgebouw d uit de verkoop van de activa, het
incasseren van debiteuren en de ontvangst van de overw aarde van de
leaseauto na verkoop.
€ 1.823,76

01-12-2020
3

Toelichting
Er zijn boedelkosten voldaan.
€ 47.721,67
Toelichting
De bestuurder heeft de overw aarde van zijn w oning aangew end als
gedeeltelijke aflossing van de r/c schuld van hem aan zijn Beheer BV,
w aarmee een gedeeltelijke is afgelost van de r/c scahuld van Beheer BV aan
Safe Print BV.

Verslagperiode

22-02-2021
4

Verslagperiode
van
12-5-2020

08-06-2020
1

t/m
7-6-2020
van
8-6-2020

01-09-2020
2

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

01-12-2020
3

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

22-02-2021
4

t/m
21-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

42 uur 6 min

2

21 uur 54 min

3

19 uur 36 min

4

15 uur 36 min

totaal

99 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 99 uur en 12 minuten

22-02-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Safe Print BV is Save Print Holding BV.
Safe Print Holding BV is 50% eigendom van Lammerts Beheer BV, en 50%
eigendom van Van Els Beheer B.V.
Safe Print Holding BV w ordt bestuurd door Lammerts Beheer BV.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Lammerts Beheer BV is de heer R.
Lammerts.

08-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
geen

08-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn opgezegd.

08-06-2020
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Albert Soncklaan 8 te
Heerhugow aard.
Per 1 mei, dus voor het faillissement van 12 mei is in overleg met de
verhuurder de huur beëindigd en het pand ontruimd. Voor zover noodzakelijk
is de huur zekerheidshalve nogmaals opgezegd.

08-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De drukkerij had haar klanten met name in de retail business. In januari 2020
ging haar grootste klant, Didi Fashion BV, failliet en kort daarna ging tw ee
andere grote klanten, Steps Nederland BV en Promiss Fashion BV verder als
online w inkels.
De vennootschap deed vooral het drukken van belettering voor stickers op
w inkelramen, w at w egvalt bij online w inkels.
Dat betekende een verlies van bijna de helft van de omzet.
Vervolgens kregen w e de corona lock dow n vanaf 16 maart 2020 en vielen de
opdrachten van w inkels en de theater en festivalbranche w eg. Er w aren geen
inkomsten meer en de kosten liepen door.
De vennootschap had geen reserves en w as daarom genoodzaakt het
faillissement aan te vragen.

08-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

08-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

08-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

14-5-2020

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Iphone en server met toebehoren
Een plotter, 2 printers, snijtafel
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 700,00
€ 0,00
€ 700,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aanw ezige bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en aan opkopers en
concurrentie in de branche aangeboden. Er bleek geen interesse voor te zijn.

08-06-2020
1

De bestuurder heeft een mobiele telefoon en de server met randapparatuur
overgenomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een vordering van de belastingdienst voor Loonbelasting.
Er zijn overigens geen zekerheidsgerechtigden bekend. Mocht het nodig blijken
dan zal het bodemvoorrecht w orden ingeroepen.

08-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad papier,

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De activiteiten van de vennootschap w aren reeds geëindigd. Er w as dus geen
onderhanden w erk. Voor de voorraden is geen geïnteresseerde gevonden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill en klantenbestand

€ 3.025,00

totaal

€ 3.025,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

08-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

2020

€ 5.483,10

€ 1.705,95

2019

€ 3.243,20

€ 323,07

totaal

€ 8.726,30

€ 2.029,02

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren moet nog verder geïnventariseerd w orden.
Een deel van de openstaande vorderingen zal volgens de bestuurder w orden
verrekend.
Van de vorderingen die nog openstaan over 2019 zou het grootste gedeelte
volgens hem niet verhaalbaar zijn.

08-06-2020
1

De debiteuren zijn inmiddels herhaaldelijk aangeschreven. Een deel heeft
inmiddels betaald. Eén debiteur beroept zich op verrekening.
De overige debiteuren w orden gemaand te betalen.

01-09-2020
2

De meeste debiteuren hebben betaald. in overleg met de bestuurder zal
besloten w orden w at er met de nog openstaande vorderingen zal gebeuren.

01-12-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De bestuurder heeft zelf nog activiteiten ondernomen om de overige
debiteuren te laten betalen. Dit heeft nog niet tot betaling geleid.

22-02-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 94.500,00

08-06-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is nog niet ingediend. De bank heeft geen
zekerheden bedongen.

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank is verzocht de vordering in te dienen.
€ 100.150,35

5.2 Leasecontracten

01-12-2020
3

22-02-2021
4

5.2 Leasecontracten
Er loopt een financial lease overeenkomst met Mercedes-Benz Financial
services. Dit betreft een lease auto.
Mogelijk heeft de auto een overw aarde. De leasemaatschappij zal de auto
verkopen.
Al voor de uitspraak van het faillissement is een geleasede printer opgehaald
door de leasemaatschappij.

08-06-2020
1

De auto is verkocht door de leasemaatschappij. De overw aarde van € 6.747,86
is op de boedelrekening gestort.

01-12-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
geen

08-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

08-06-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is al een schuldeiser beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De
aanw ezige voorraad w as echter niet voldoende om op te halen.

08-06-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

08-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

08-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nv.t.

08-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie over 2019 w as bijna afgerond.
De administratie over 2020 w as nog niet bijgew erkt. Met name de debiteuren
administratie moest nog w orden bijgew erkt. De bestuurder heeft dit kort na de
uitspraak van het faillissement alsnog verzorgd.

08-06-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn niet tijdig gedeponeerd.

01-09-2020
2

Mede gezien de grote rekening-courantverhouding via Lammerts Beheer BV
met (indirect) de bestuurder, is dit onderw erp minder relevant. In een
eventuele regeling met de bestuurder w ordt dit aspect w el meegenomen.

01-12-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

08-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de oprichting in 1982 is dit onderw erp niet meer relevant.

08-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De administratie is inzichtelijk. Er zijn enkele aandachtspunten, te w eten de
hoge managementvergoeding die is verrekend in rekening courant. De
bestuurder is hiervan op de hoogte gesteld.

Toelichting
De heer Lammerts heeft aangegeven dat het voor hem niet mogelijk is om
een minnelijke regeling met hem te treffen.
De curator zal daarom in de komende periode overw egen of een
bestuurdersaansprakelijkheidsvordering zal w orden ingesteld tegen de heer
Lammerts.

08-06-2020
1

22-02-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid

08-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is een vordering in rekening courant op Lammerts Beheer BV aangetroffen
van € 179.000 (of hoger ivm de te hoge verrekening van management fee).
Lammerts Beheer BV heeft een vordering op de heer R. Lammerts.

08-06-2020
1

Met de heer Lammerts zijn voorlopige afspraken gemaakt over de w ijze van
voldoening van de vordering.

01-09-2020
2

De curator heeft een hypothecaire zekerheid op de w oning van de heer
Lammerts gevestigd voor het bedrag van € 180.000. De w oning is recent
verkocht en de vordering zal daardoor naar verw achting voor ongeveer €
85.000 ingelost w orden. De levering is gepland op 29 december 2020.
Met de heer Lammerts zal in de komende periode gekeken w orden naar
oplossingen voor het nog resterende deel van de vordering en van het tekort
in de boedel.

01-12-2020
3

De w oning is inmiddels verkocht en geleverd. De opbrengst voor de boedel
bedraagt rond de € 45.000. Dat is minder dan verw acht omdat de aflossing
van de w oning in een lijfrentepolis blijkt te zijn gestort. Dit zou om een
bedrag van ongeveer € 25.000 gaan.

22-02-2021
4

De heer Lammerts heeft aangegeven dat hij geen minnelijke regeling kan
treffen voor de rest van de openstaande r/c schuld. In overleg met de curator
is inmiddels door hem het faillissement van Lammerts Beheer BV
aangevraagd. Naar verw achting w ordt dat op korte termijn uitgesproken. De
curator van die vennootschap zal vervolgens de rekening-courantvordering
op de heer Lammerts moeten incasseren. Gezien de preferente schulden aan
de Belastingdienst door Beheer BV is de verw achting dat Safe Print BV als
concurrente schuldeiser van Lammerts Beheer BV geen verdere opbrengst uit
het faillissement van Beheer BV zal ontvangen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.213,40

01-12-2020
3

Toelichting
UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.767,55

8.3 Pref. vord. UWV

01-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 11.603,21

01-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00

08-06-2020
1

Toelichting
Vordering ter zake van kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

08-06-2020
1

20

01-09-2020
2

21

01-12-2020
3

23

22-02-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 56.928,02

08-06-2020
1

€ 80.866,92

01-09-2020
2

€ 80.929,78

01-12-2020
3

€ 250.478,79

22-02-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

01-09-2020
2

Naar verw achting zal een uitkering aan de concurrente schuldeisers gedaan
w orden.
De curator onderzoekt of een akkoord zal w orden aangeboden.

01-12-2020
3

Inmiddels is het onzeker of een uitkering zal w orden gedaan aan de
concurrente crediteuren nu er geen minnelijke regeling met de bestuurder
w ordt getroffen.

22-02-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Incasso openstaande debiteuren
- inventariseren crediteuren
- incasso rekening-courant vordering

08-06-2020
1

- overleg bestuurder ivm mogelijkheden gerechtelijke incasso debiteuren
- incasso rekening-courantvordering
- onderzoek consequenties niet tijdig deponeren jaarrekeningen
- onderzoek mogelijkheden tot aanbieden akkoord

01-12-2020
3

- afw achten uitspraak faillissement Lammerts Beheer BV
- afw egen al dan niet instellen bestuurdersaansprakelijheidsvordering

22-02-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

08-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

22-02-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

