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

6

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.16/16/516

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000007994:F001

Datum uitspraak:

13-09-2016

Curator:

mr. R. Meulenberg

R-C:

mr. C.P. Lunter

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Interceram B.V. t.h.o.d.n. Tegeloutlet Huizen, gevestigd te (1271
AH) Huizen, aan de Rokerijweg 20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 53221206 hierna verder te noemen: ³Interceram´
Activiteiten onderneming
Importeur van en groothandel in keramische vloer- en wandtegels.
Omzetgegevens
2013: € 1.628.497,2014: € 1.523.389,2015: € 521.014,-

Personeel gemiddeld aantal
Geen.
Saldo einde verslagperiode
Nihil.
€ 936,60.
€ 985,10
€ 4.520,59
€ 6.093,61
Verslagperiode
13 september 2016 tot en met 11 oktober 2016.
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12 oktober 2016 tot en met 11 januari 2017.
12 januari 2017 tot en met 11 april 2017.
12 april 2017 tot en met 11 juli 2017.
12 juli tot en met 11 oktober 2017.
12 oktober 2017 tot en met 11 januari 2018.
Bestede uren in verslagperiode
13 september 2016 tot en met 10 oktober 2016: 29,9 uur
11 oktober 2016 tot en met 9 januari 2017: 28,6 uur.
10 januari 2017 tot en met 10 april 2017: 4,1 uur
11 april 2017 tot en met 10 juli 2017: 5,9 uur
11 juli tot en met 10 oktober 2017: 4,1 uur.
11 oktober 2017 tot en met 10 januari 2018: 3,2 uur.
Bestede uren totaal
29,9 uur.
58,5 uur.
62,6 uur.
68,5 uur.
72,6 uur.
75,8 uur.
Toelichting
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-01-2018

Volgens opgave en uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt Interceram op
26 augustus 2011 is opgericht. De bestuurder van Interceram is VG Beheer B.V. waarvan de
heer N.C. van Garderen weer bestuurder en enig aandeelhouder is.
1.2

Winst en verlies
2013: € 14.374,- (verlies)
2014: € 109.259,- (verlies)
2015: € 101.645,- (verlies)

1.3

Balanstotaal
2013: € 487.393,2014: € 291.805,2015: € 82.680,-

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator worden onderzocht. Zo
mogelijk worden deze verzekeringen opgezegd dan wel door de verzekeraar reeds wegens het
faillissement per faillissementsdatum geroyeerd.

1.6

Huur
Interceram huurt een bedrijfsruimte aan de Rokerijweg 20 te Huizen. De huurprijs per maand
bedraagt € 2.200,= (exclusief BTW). De huur is tot en met september 2016 voldaan. De
curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst ex artikel 39
Fw opgezegd.
De gehuurde locatie is op 19 december 2016 opgeleverd.
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Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement als volgt:
³Tijdens de overname in 2011 was Bouwmaat Nederland met 48 vestigingen in Nederland de
grootste afnemer van Interceram B.V. Echter vanaf 2012 liepen de omzetten sterk terug met
gemiddeld € 200 K per jaar. Vanaf mei 2015 is Bouwmaat Nederland overgestapt op een
andere leverancier waardoor er een omzet van ca. € 1.200.000,= wegviel. Hierdoor was ik
genoodzaakt om personeel te ontslaan en alleen door te gaan. Wij hebben er toen
TegeloutletHuizen van gemaakt als onderdeel van Interceram B.V. echter heeft zo'n
ommezwaai een periode van ca een jaar nodig alvorens de naamsbekendheid zijn vruchten
gaat afwerpen, helaas heeft het niet zo ver mogen komen.´

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Geen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Circa 5 werknemers.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
Geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Interceram heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in eigendom.

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.
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Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De curator heeft in de showroom inventaris aangetroffen bestaande uit onder meer diverse
tegeldisplay's, rekken en kasten. Verder heeft de curator een kantoor- en bedrijfsinventaris
aangetroffen bestaande uit onder meer diverse kantoorkasten, tafels, stoelen, een
palletwagen, steekwagen en stapelaar.
Afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen verkocht via (internet)veiling.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nadat de mogelijkheden van een doorstart zijn onderzocht (zie hierna onder Doorstart punt
6.3. e.v.) tracht de curator de activa de komende verslagperiode te verkopen. Derhalve is de
verkoopopbrengst nog niet bekend.
Afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen verkocht via een (internet)veiling. De curator
is nog in afwachting van de afrekening met betrekking tot de (internet)veiling.
De opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt in totaal € 4.336,94 incl. BTW. De verdeling
tussen de bodemzaken en niet-bodemzaken is als volgt:
- opbrengst bodemzaken is € 2.173,25 excl. BTW en € 2.629,63 incl BTW;
- opbrengst van de niet-bodemzaken is € 1.411,- excl. BTW en € 1.707,31 incl BTW.
De opbrengst zal op korte termijn worden overgemaakt naar de faillissementsrekening.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Nog niet bekend.
Voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 10% en
derhalve een bedrag van € 433,69 excl. BTW en een bedrag van € 524,77 incl. BTW.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De vordering van de Belastingdienst is op grond van art. 21 lid 2 Invorderingswet 1990
bevoorrecht boven het stil pandrecht van de bank op de inventaris. In verband daarmee zullen
door de curator op grond van art. 57 lid 3 Fw de rechten namens de Belastingdienst worden
uitgeoefend. Te zijner tijd zal worden vastgesteld of de vorderingen van de Belastingdienst uit
het vrije boedelactief kunnen worden voldaan.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder en verhuurder.
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%H]LFKWLJLQJRSORFDWLHPHWJHwQWHUHVVHHUGHQFRUUHVSRQGHQWLHHQWHOHIRRQJHVSUHNNHQPHWGH
bestuurder en derden.
Correspondentie met derden.
3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De handelsvoorraad van Interceram bestaat uit diverse vloer- en wandtegels.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
De voorraad is in de afgelopen verslagperiode verkocht via een (internet)veiling. De curator is
nog in afwachting van een afrekening met betrekking tot de (internet)veiling.
De opbrengst van de voorraad bedraagt € 5.392,86 excl. BTW en € 6.525,36 incl. BTW.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Voor de verkoop van de voorraad ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 10% en
derhalve een bedrag van € 652,54 excl. BTW en een bedrag van € 789,57 incl. BTW.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder en derden.
Bezichtiging op locatie, correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder en derden.
Correspondentie met derden.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De intellectuele eigendomsrechten van Interceram, waaronder handelsnaam, klantenbestand,
goodwill.
De curator heeft aan kasgeld een bedrag aangetroffen van € 669,60. Dit bedrag is ingenomen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Niet van toepassing.
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Andere activa: Werkzaamheden
Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurder en derden.
Niet van toepassing.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder bedraagt het debiteurensaldo per faillissementsdatum ruim
€ 10.000,-. De debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO Bank N.V. In verband met het
onderzoeken van de mogelijkheden van een doorstart, zijn de debiteuren nog niet
aangeschreven. De curator zal hieromtrent de komende verslagperiode overleg voeren met de
pandhouder.
Afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven. Van een enkele debiteur heeft de
curator een reactie ontvangen. De curator heeft deze reacties nog in onderzoek. De curator
zet de debiteurenincasso de komende verslagperiode voort.
(U]LMQDFKWGHELWHXUHQDDQJHVFKUHYHQ(ULVJHEOHNHQGDWppQGHELWHXUQRJQLHWKHHIWEHWDDOG
De overige debiteuren hebben aangetoond dat zij de openstaande facturen reeds hebben
voldaan. Dit punt is afgewikkeld.

4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.
Er is een bedrag betaald van € 235,87.

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
In beginsel 10% maar gezien de geringe opbrengst is de curator hierover in overleg met de
bank.
In overleg met de bank over de algehele afrekening, heeft de boedel 50% van het
JHwQFDVVHHUGHEHGUDJRQWYDQJHQ

4.4

Werkzaamheden
Geen.
Correspondentie met derden.
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Aanschrijven en inventariseren debiteuren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 197.149,64 ingediend, nog te
vermeerderen rente en kosten. Deze vordering bestaat uit een rekening-courant krediet van
€149.385,64, een middellange lening (BSK) van € 44.432,- en een lening van € 3.332,-.

5.2

Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder worden er geen goederen geleased.

5.3

Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot het door de ABN AMRO Bank N.V. verstrekte krediet zijn alle vorderingen
van Interceram op derden, de bedrijfsinventaris en handelsvoorraad verpand aan de bank.

5.4

Separatistenpositie
De ABN AMRO Bank N.V. heeft een separatistenpositie.

5.5

Boedelbijdragen
Nog niet bekend.

Met de ABN AMRO Bank N.V. is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.
5.6

Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator is
doende deze claims te inventariseren.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de crediteuren die een rechtsgeldig beroep op hun
eigendomsvoorbehoud hadden gedaan, de gelegenheid gegeven om - tegen betaling van een
ERHGHOELMGUDJHKXQJRHGHUHQRSWHKDOHQ(pQFUHGLWHXUKHHIWKLHUYDQJHEUXLNJHPDDNW'LW
punt is afgewikkeld.
5.7

Retentierechten
Voor zover bekend zijn er geen retentierechten aan de orde.

5.8

Reclamerechten
Tot op heden zijn er geen claims bekend.
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Werkzaamheden
Correspondentie met de bank en derden.
Correspondentie met de bank.
Geen.
Correspondentie met de bank.
Telefoon en correspondentie met de bank.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
(HQDDQWDOSDUWLMHQZDVJHwQWHUHVVHHUGLQHHQGRRUVWDUW,QGDWNDGHUKHHIWGHFXUDWRUDDQ
deze partijen nadere informatie over Interceram verstrekt en heeft er een kijkdag op locatie
plaatsgevonden. Twee partijen hebben uiteindelijk geen bieding gedaan. Een partij heeft een
bieding gedaan maar deze bieding bood te weinig aanknopingspunten om verder te
onderhandelen. Er heeft derhalve geen doorstart plaatsgevonden.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Doorstart: Werkzaamheden
Overleg, correspondentie en telefoongesprekken met diverse gegadigden en de bestuurder.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie.
In de administratie komen een tweetal rekening-courant vorderingen naar voren. De curator is
hierover nog in overleg bestuurder.
De openstaande rekening-courant vorderingen vallen onder het pandrecht van de bank. De
bank heeft de incasso van deze vorderingen ter hand genomen. De curator verwacht in de
komende verslagperiode het onderzoek naar de administratie en de boekhouding af te ronden.
De curator heeft het onderzoek naar de administratie van gefailleerde afgerond. Er zijn
geen onregelmatigheden naar voren gekomen. Dit punt is afgewikkeld.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2012 is op 18 juni 2013 gedeponeerd.
De jaarrekening 2013 is op 20 maart 2014 gedeponeerd.
De jaarrekening 2014 is op 26 oktober 2015 gedeponeerd.
De jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Nog in onderzoek.
Voor zover de aandelen bij oprichting van de vennootschap niet zouden zijn volgestort, is die
vordering verjaard nu de vennootschap op 26 augustus 2011 is opgericht.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.
De curator heeft dit nog in onderzoek.
De curator heeft geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd.
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Paulianeus handelen
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is geweest van paulianeus handelen.
De curator heeft dit nog in onderzoek.
De curator acht een betaling aan een derde partij, voor een bedrag van € 1.573,02,
paulianeus. De curator heeft deze derde partij verzocht dit bedrag terug te betalen.
Derhalve is door deze derde partij op 12 december 2017 een bedrag van € 1.573,02
betaald op de faillissementsrekening. Dit onderzoek is afgerond.

7.7

Werkzaamheden
Geen.
Correspondentie derden.
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en derden.
Correspondentie en telefoon met de bestuurder en derden.
Correspondentie met derden.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zijn thans nog niet bekend. Als boedelvordering valt te verwachten het
salaris van de curator en de vordering van de verhuurder inzake de huur over de
boedelperiode.
Tot op heden is het salaris van de curator een boedelvordering en heeft de verhuurder haar
vordering ingediend over de boedelperiode.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
De vordering van de fiscus bedraagt thans € 1.490,= uit hoofde van omzetbelasting en
motorrijtuigbelasting.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Niet van toepassing.
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Andere pref. crediteuren
Dit is nog niet bekend.
Vordering fiscus

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er 8 crediteuren. De crediteuren zijn reeds
aangeschreven.
Tot op heden hebben er zich 7 crediteuren gemeld bij de curator.
Tot op heden hebben er zich 13 crediteuren gemeld bij de curator.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag van €
10.209,68 aan concurrente vorderingen openstaan. Bij het tweede openbare verslag zal een
voorlopige lijst concurrente crediteuren worden gevoegd.
€ 3.562,98
€ 12.209,65

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
De vooruitzichten voor de crediteuren zijn ongunstig.
De curator verwacht geen activa meer ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren te
kunnen genereren. Na gedeeltelijke voldoening van het salaris van de curator is er
verder onvoldoende actief om een uitkering te kunnen doen aan de preferente en
concurrente crediteuren. Het faillissement zal dan ook worden voorgedragen voor een
opheffing wegens gebrek aan baten.

8.8

Werkzaamheden
Het aanschrijven en inventariseren van de crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.
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Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
De curator streeft er naar het faillissement binnen dit jaar af te wikkelen.
Dit betreft het eindverslag.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het volgende:
- De activa zal de komende verslagperiode worden verkocht;
- De gehuurde locatie dient te worden opgeleverd;
- De administratie wordt verder onderzocht en de inventarisatie zal worden voortgezet. Daarbij
komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of er sprake is geweest van paulianeus
handelen.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met het volgende:
- De verkoop van de activa dient te worden afgerond;
'HGHELWHXUHQGLHQHQWHZRUGHQJHwQFDVVHHUG
- De administratie dient verder te worden onderzocht.
De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:
- Onderzoek van de administratie;
- Nadere inventarisatie crediteuren.
De curator houdt zich in de komende verslagperiode bezig met het volgende:
- Afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.
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Er resteren geen (actie)punten meer. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De
curator verwacht geen overig actief voor de crediteuren te kunnen realiseren. De
curator heeft de rechter-commissaris verzocht het faillissement bij de rechtbank voor te
dragen voor opheffing bij gebrek aan baten nu de faillissementskosten het boedelactief
overstijgen.
10.3

Indiening volgend verslag
Een volgend verslag zal over drie maanden na datum van dit verslag worden ingediend en
uiterlijk op 11 januari 2017.
Het volgende verslag zal over drie maanden en uiterlijk op 11 april 2017 worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden en uiterlijk op 11 juli 2017 worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden en uiterlijk op 11 oktober 2017 worden ingediend.
Het volgende verslag zal over drie maanden en uiterlijk op 11 januari 2018 worden ingediend.
Dit betreft een eindverslag zodat geen volgend verslag behoeft te worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.
Verslaglegging en correspondentie derden.
Verslaglegging.
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