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

5

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.16/16/658

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000009924:F001

Datum uitspraak:

13-12-2016

Curator:

mr. W.J.A. Lansing

R-C:

mr. Schoevaars

Algemeen
Gegevens onderneming
Statutaire naam: Geupen BV
KvK-nummer: 08217557
Activiteiten onderneming
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
Omzetgegevens
2013: 2.126.121
2014: 1.317.000
2015: 1.730.000

Personeel gemiddeld aantal
6
Saldo einde verslagperiode
€ 37.400,41
€ 55.662,02
€ 52.003,32
€ 50.920,93
€ 217,18
Verslagperiode
13 december 2016 t/m 12 januari 2017
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13 januari 2017 t/m 11 april 2017
12 april 2017 t/m 12 juli 2017
12 juli 2017 t/m 11 oktober 2017
12 oktober 2017 t/m 10 januari 2017
Bestede uren in verslagperiode
82,60 uur
64,65 uur
22,55 uur
18,95 uur
12,00 uur
Bestede uren totaal
82,60 uur
147,25 uur
170,65 uur
189,60 uur
201,60 uur
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Geupen BV (hierna:
³curanda´ is de besloten vennootschap MV Management & Beheer BV, welke op haar beurt
wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder en enig aandeelhouder de heer M.E.
Vierhuizen.
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Winst en verlies
2013: € -22.000,2014: € -193.000,2015: € -290.000,-

1.3

Balanstotaal
2013: € 642.616
2014: € 477.383
2015: € 610.316

1.4

Lopende procedures
De curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.
Afgewikkeld.

1.5

Verzekeringen
Curanda heeft de reguliere bedrijfsverzekeringen afgesloten. De curator zal de verzekeringen
EHsLQGLJHQHQRQGHU]RHNHQRIDDQVSUDDNNDQZRUGHQJHPDDNWRSSUHPLHUHVWLWXWLH
'HYHU]HNHULQJHQYDQFXUDQGD]LMQEHsLQGLJG+LHUELMNRQJHHQDDQVSUDDNZRUGHQJHPDDNWRS
premierestitutie. Afgewikkeld.

1.6

Huur
Curanda had een bedrijfsruimte in gebruik aan De Kolk 103, te Swifterbant. Volgens opgave
van de heer Vierhuizen zou MV Management & Beheer de bedrijfsruimte hebben verhuurd aan
curanda. De curator heeft deze huurovereenkomst na verkregen machtiging van de rechtercommissaris opgezegd bij brief d.d. 16 december 2016 met inachtneming van de opzegtermijn
ex art. 39 Fw van maximaal 3 maanden.
Daarnaast huurde curanda diverse bedrijfsmiddelen, waaronder de kantoorinventaris en (zeer
gedateerde) voorraden sinds 2010 van de vader van de heer Vierhuizen. De curator heeft
deze huurovereenkomst eveneens na verkregen machtiging van de rechter-commissaris bij
brief d.d. 28 december 2016 opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn ex artikel 39
Fw van maximaal 3 maanden.
Per 2 januari 2017 is de bedrijfsruimte van curanda opgeleverd. Afgewikkeld.

1.7

Oorzaak faillissement
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Per 25 januari 2010 is Geupen BV opgericht. Vierhuizen jr. is in 2010 in eerste instantie als
werknemer werkzaam geweest voor het bedrijf, toen nog geheten Ponstein
Handelmaatschappij Elburg BV. Halverwege 2011 heeft Vierhuizen jr. het bedrijf
overgenomen. Halverwege 2012 is het bedrijf verhuisd naar de huidige locatie aan de Kolk
103, te Swifterbant. Bestuurder en enig aandeelhouder van Geupen is de besloten
vennootschap MV Management & Beheer BV, welke tevens eigenaar is van het onroerend
goed waar curanda is gevestigd en wordt op haar beurt vertegenwoordigd door haar
bestuurder en enig aandeelhouder Vierhuizen jr.
Vanaf de zomer 2016 is Geupen zich met name gaan richten op de productie van op maat
gemaakte gevelconstructies voor metaalbedrijven. Voor die tijd hield zij zich ook bezig met
onder meer het ontwerp en de montage op de bouwlocatie van deze constructies.
Volgens Vierhuizen jr. heeft de onderneming te lijden gehad onder het feit dat zij een veelheid
aan diensten aanbood, maar niet tijdig kon leveren. Hierdoor moesten vaak kortingen worden
YHUVWUHNWRIULHSHQNODQWHQGHRYHUHHQJHNRPHQERHWHFODXVXOHVLQ+HWILQDQFLsOHJDWGDW
hierdoor ontstond is geprobeerd te dichten met het aannemen van meer opdrachten, welke het
bedrijf niet kon verwerken. De schulden aan de Belastingdienst en de bank zijn als gevolg
daarvan de afgelopen jaren opgelopen. Vierhuizen jr. is diverse keren in overleg getreden met
de Belastingdienst, teneinde een regeling te realiseren. Volgens Vierhuizen jr. zou de
Belastingdienst niet hebben willen meewerken. In november is Vierhuizen jr. drie weken met
vakantie geweest. In deze periode heeft zijn vader zijn taken waargenomen en geconstateerd
dat de hoeveelheid aangenomen opdrachten niet konden worden verwerkt. In deze periode is
tevens door de Belastingdienst beslag gelegd. Dit heeft Vierhuizen jr. ±in overleg met zijn
vader ±doen besluiten het faillissement van curanda aan te vragen.
De curator zal de komende periode nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement. Indien relevant zal op de uitkomsten van dit onderzoek in een volgend verslag
worden teruggekomen.
Afgewikkeld.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van de faillietverklaring waren 5 werknemers in loondienst bij curanda.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring waren volgens opgave van de heer Vierhuizen
6 werknemers in loondienst bij curanda.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De arbeidsovereenkomsten zijn na verkregen machtiging van de rechter-commissaris bij brief
van 15 december 2016 opgezegd. De werknemers hebben hun loonvorderingen bij het UWV
ingediend. De vordering van het UWV is tot op heden onbekend.

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft gecorrespondeerd met de rechter-commissaris, de werknemers, alsook met
het UWV. Het UWV heeft een intake gehouden met de werknemers.
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

11-01-2018

Curanda beschikt voor zover bekend niet over onroerende zaken.
Afgewikkeld.
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
Nazien kadastrale uittreksels.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Curanda beschikt over een in omvang beperkte bedrijfsinventaris (Vorkheftruck, FOM-machine
en gritstraalbank). De bedrijfsmiddelen van curanda zijn in opdracht van de boedel getaxeerd
HQKHHIWJHwQWHUHVVHHUGHQXLWJHQRGLJGHHQELHGLQJXLWWHEUHQJHQ'HFXUDWRUKHHIWGH
Vorkheftruck en de FOM-machine betrokken in een doorstart. Zie verder onder 6.
Afgewikkeld.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 37.400,- Zie verder onder 6.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Ter zake de bodemzaken behartigt de curator ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus.
De curator heeft de verkoop van de bodemzaken afgestemd met de fiscus.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
,QVFKDNHOLQJWD[DWHXURYHUOHJUHFKWHUFRPPLVVDULVGLYHUVHRYHUOHJJHQPHWJHwQWHUHVVHHUGHQ
en de fiscus.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Op de bedrijfslocatie is nagenoeg geen voorraad van curanda aanwezig. De voorraden die
zich op de bodem van curanda bevinden, zijn eigendom van de vader van de heer Vierhuizen.
Afgewikkeld.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Beoordeling huurcontract.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Klantenportefeuille alsook overige goodwill is betrokken in de doorstart. Zie onder 6. Voorts
lijkt van overige activa geen sprake.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
€ 14.600,-

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft de klantenportefeuille en overige goodwill betrokken in een doorstart.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De handelsdebiteurenportefeuille bedraagt volgens opgave bestuurder ca. € 159.000,-. De
debiteurenportefeuille is verpand aan Rabobank (zie 5.3). Met Rabobank is overeengekomen
dat de curator namens Rabobank de debiteuren zal innen. In dit verband heeft de boedel de
debiteurenincasso opgestart.
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Van de 25 debiteuren die volgens het financieel overzicht van curanda nog een schuld van €
158.929,41KHEEHQRSHQVWDDQKHHIWppQGHELWHXU]LMQVFKXOGYDQ¼30.371,- voldaan. Zestien
debiteuren hebben hun schuld van in totaal € 86.787,87 voldaan via een onderbouwd beroep
op verrekening.
Twee debiteuren hebben hun schuld van € 28.591,45 gedeeltelijk voldaan via een onderbouwd
beroep op verrekening en het restant van € 3.870,40 voldaan aan de boedel.
De curator heeft vier debiteuren met een totale omvang van € 7.855,09 verzocht hun beroep
op verrekening nader toe te lichten en is in afwachting van de betreffende reacties. Twee
debiteuren met een schuld van in totaal EUR 5.324,- hebben in het geheel niet gereageerd op
de aanmaningen van de boedel. De curator beraadt zich ter zake op (rechts)maatregelen.
Per abuis is in het vorig verslag opgenomen dat zestien debiteuren hun schuld hebben
voldaan via een beroep op verrekening. Dit waren vijftien debiteuren met een schuld van €
86.550,52. Het restantbedrag van € 237,35 zag op een debiteur die in zijn geheel niet heeft
gereageerd.
,QGHDIJHORSHQIDLOOLVVHPHQWVSHULRGHKHHIWppQGHELWHXU]LMQVFKXOGYDQ¼6.534,- gedeeltelijk
voldaan via een onderbouwd beroep op verrekening en het restant van € 5.969,- voldaan op
de boedelrekening. Drie debiteuren hebben hun beroep op verrekening niet kunnen
onderbouwen. De vorderingen op twee van hen van in totaal € 1.036,74 zijn oninbaar
gebleken. De derde debiteur is nogmaals aangesproken zijn schuld van € 284,35 te voldoen.
(pQGHELWHXU ¼2.299 EOHHNYyyUGDWXPIDLOOLVVHPHQWWHQRQUHFKWHRSGHGHELWHXUHQOLMVWWH
zijn geplaatst. Twee debiteuren met een schuld van in totaal € 3.262,35 zijn inmiddels
oninbaar gebleken. De pandhouder is conform de gemaakte afspraken voldaan uit de tot op
heden gerealiseerde opbrengst.
In de afgelopen verslagperiode is geconcludeerd dat de enig openstaande debiteur met een
schuld van € 284,35 oninbaar is gebleken. Dat wil zeggen dat de incasso van de
debiteurenportefeuille is afgewikkeld.
4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.
€ 40.210,40

4.3

Boedelbijdrage
1RJQLHWEHNHQG0HW5DEREDQNLVDIJHVSURNHQGDWGHERHGHOYDQKHWWRWDDOJHwQGH
bedrag toekomt.
€ 4.021,04

4.4

Werkzaamheden
'HFXUDWRUKHHIWEHVSUHNLQJHQJHYRHUGPHWGHEHVWXXUGHUGHGHELWHXUHQJHwQYHQWDULVHHUGHQ
met de pandhouder overlegd. Voorts is de incasso opgestart.
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Correspondentie debiteuren, bestuurder en pandhouder.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Curanda bankierde bij Rabobank. De debetstand van de verstrekte rekening-courant beliep op
faillissementsdatum een bedrag ad € 93.095,60. Voorts heeft Rabobank uit hoofde van
verstrekte geldleningen een bedrag ad € 76.550,- (in hoofdsom) te vorderen van curanda en is
curanda hoofdelijk aansprakelijk voor diverse geldleningen ad € 599.800,-.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bericht ontvangen van Rabobank dat
haar vordering op curanda is voldaan uit de opbrengst van de verkoop van de
berdrijfsruimte die in eigendom toebehoorde aan de bestuurder en enig aandeelhouder
van curanda. Afgewikkeld.

5.2

Leasecontracten
Curanda had ten aanzien van twee bedrijfsauto¶V ppQEHVWHODXWRXLWHQppQ
personenauto uit 2007) een financial leasecontract afgesloten. De curator heeft
gecorrespondeerd met de leasemaatschappij. De afkoop van de openstaande leasetermijnen
is niet in het belang van de boedel gebleken. De bedrijfswagens zullen op korte termijn worden
ingeleverd bij de leasemaatschappij en de curator is in afwachting van de opgave van haar
vordering.
De bedrijfswagens zijn de afgelopen periode door de leasemaatschappij verkocht. De
opbrengst hiervan wordt in mindering gebracht op de vordering van de leasemaatschappij op
curanda.
(3) De leasemaatschappij had na verkoop van de bedrijfswagens nog een restantvordering van
€ 1.507,66 en heeft deze ter verificatie ingediend. Afgewikkeld.

5.3

Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft ter zekerheid van door haar verstrekte kredieten en/of geldleningen een
pandrecht op de debiteuren, inventaris en voorraad van curanda.

5.4

Separatistenpositie
Rabobank heeft ingestemd met het voorstel van de curator dat de boedel de debiteuren int
namens Rabobank.

5.5

Boedelbijdragen
'H]HEHGUDDJWYDQGHWRWDDOJHwQGHRSEUHQJVW

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot heden vijf crediteuren bij de curator gemeld met een
eigendomsvoorbehoud.
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Er hebben zich tot heden acht crediteuren bij de curator gemeld met een
eigendomsvoorbehoud. De zaken van twee crediteuren waren niet meer aanwezig ten tijde
van het faillissement. De overige zes crediteuren hebben nieuwe afspraken gemaakt met de
doorstartende partij (zie hierna onder punt 6.4). Afgewikkeld.
5.7

Retentierechten
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

5.8

Reclamerechten
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden
'HFXUDWRUKHHIWJHFRUUHVSRQGHHUGPHWGHEDQNGH]HNHUKHGHQJHwQYHQWDULVHHUGDOVPHGH
gecorrespondeerd met de leasemaatschappij en de crediteuren die een beroep hebben
gedaan op een recht van eigendomsvoorbehoud.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
'HFXUDWRUKHHIWGHORSHQGHZHUNHQJHwQYHQWDULVHHUGHQEHRRUGHHOGRIYRRUW]HWWLQJYDQ
activiteiten opportuun zou zijn voor de boedel. De curator heeft besloten de activiteiten
(tijdelijk) zeer beperkt voort te zetten om de mogelijkheid van een doorstart te (kunnen)
onderzoeken. Van verdere voortzetting is geen sprake geweest, mede vanwege het ontbreken
van de benodigde (voor)financiering van materialen voor voortzetting van onderhanden
werken.
Afgewikkeld.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
De kosten van het afronden van het onderhanden werk zijn beperkt tot arbeidsuren. In
opdracht van de curator heeft de voormalig bestuurder de verrichte werkzaamheden ter
waarde van in totaal € 7.060,- na datum faillissement gefactureerd.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Diverse overleggen met voormalig bestuurder, toestemmingsverzoek rechter-commissaris.
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Doorstart: Beschrijving
Daags na het faillissement heeft zich een partij gemeld die interesse had in een doorstart. De
curator heeft voorts enkele andere partijen benaderd die mogelijk interesse zouden hebben in
(gedeeltelijke) overname van activa.
(pQSDUWLMKHHIWHHQERGXLWJHEUDFKWYRRUGHEHGULMIVPLGGHOHQ ¼25.500,-) en goodwill (€
9.500,-) voor een bedrag ad € 35.000,-. Deze bieding lag onder de executiewaarde van de
inventaris. De curator had tevens een externe partij ingeschakeld om de waarde van de
goodwill te (kunnen) bepalen. Na onderhandelingen heeft de curator de activa van curanda
verkocht voor een totaalbedrag ad € 52.000,- die in twee termijnen wordt voldaan. De eerste
termijn is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.
In de afgelopen faillissementsperiode is ook de tweede en tevens laatste termijn ontvangen op
de faillissementsrekening. Afgewikkeld.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie hiervoor onder 6.4.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Inventaris: € 37.400,Goodwill: € 14.600,-

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
'LYHUVHRYHUOHJJHQPHWJHwQWHUHVVHHUGHQWD[DWHXUVHQWRHVWHPPLQJVYHU]RHNGRRUVWDUW
rechter-commissaris.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding veilig laten stellen door een externe partij. Na een eerste
bestudering lijkt een goed beeld te geven van de rechten en verplichtingen van curanda.
Een nadere bestudering van de stukken heeft ertoe geleid dat de voormalig bestuurder is
verzocht om toezending van aanvullende stukken. De curator is vooralsnog in afwachting
hiervan.
De bestuurder heeft een deel van de opgevraagde stukken ontvangen. Het restant is volgens
de bestuurder niet meer beschikbaar. De Curator heeft een externe partij verzocht de
ILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHWHRQGHUZHUSHQDDQHHQRQGHU]RHNHQLVYRRUDOVQRJLQDIZDFKWLQJYDQ
de resultaten hiervan. De curator streeft ernaar de komende verslagperiode een definitief
standpunt in te kunnen nemen.
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De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en hem uitgenodigd voor een
bespreking. Deze zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.
In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden. De bestuurder heeft aangegeven inzage te wensen in de administratie
teneinde de openstaande vragen van de curator te beantwoorden. De curator heeft de
bestuurder in deze gelegenheid gesteld en is in afwachting van de inhoudelijke reactie
van de bestuurder in dit verband.
7.2

Depot jaarrekeningen
Curanda heeft vanaf 2010 t/m 2014 haar jaarrekeningen gedeponeerd bij het Handelsregister
van de Kamer van koophandel. De jaarrekening over 2015 behoefde ten tijde van het
uitspreken van het faillissement nog niet te zijn gedeponeerd.
Afgewikkeld.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Voor zover de boedel enige aanspraken heeft uit hoofde van de stortingsverplichting ex artikel
2:191 BW, lijken deze aanspraken inmiddels te zijn verjaard.
Afgewikkeld.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
De curator continueert zijn onderzoek.
Zie hiervoor onder 7.1.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
De curator continueert zijn onderzoek.
Zie hiervoor onder 7.1.

7.7

Werkzaamheden

Pagina 11 van
14

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

5

Datum:

11-01-2018

De curator heeft de administratie van curanda veiliggesteld en aan een eerste onderzoek
onderworpen.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
PM. De algemene faillissementskosten, waaronder het salaris van de curator c.s. zullen
hiertoe in ieder geval worden gerekend. Daarnaast zal naar verwachting een vordering door
het UWV worden ingediend.
In de afgelopen faillissementsperiode heeft het UWV een boedelvordering ingediend van €
27.991,27.
In de afgelopen faillissementsperiode heeft het UWV een boedelvordering ingediend van €
30.074,19.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 139.051,00
€ 152.851,-

8.3

Pref. vord. van het UWV
PM.
€ 24.101,75

8.4

Andere pref. crediteuren
PM.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
37
52
57
59
58
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Bedrag concurrente crediteuren
€ 952.553,92
€ 1.089.218,73
€ 1.173.886,72
€ 1.183.095,07
€ 400.127,26

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog onbekend en afhankelijk van enerzijds de hoogte en opbouw van de crediteurenlast
en anderzijds het actief dat nog gerealiseerd kan worden.

8.8

Werkzaamheden
De curator inventariseert de crediteurenlast. In de komende verslaglegging zal hierop nader
worden ingegaan.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet aan de orde.

9.2

Aard procedures
Niet aan de orde.

9.3

Stand procedures
Niet aan de orde.

9.4

Werkzaamheden
Niet aan de orde.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend en afhankelijk van enerzijds de hoogte en opbouw van de crediteurenlast
en anderzijds het actief dat nog gerealiseerd kan worden.
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De curator streeft naar een afwikkeling medio Q1, 2018; e.e.a. evenwel afhankelijk van de
voortgang n.a.v. het geplande overleg met de bestuurder (zie 7.1).
10.2

Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode de curator de crediteurenlast nader
inventariseren alsmede het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en is voornemens de
debiteurenincasso de komende verslagperiode af te wikkelen.
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.
In de komende verslagperiode verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen
ronden.
Na ontvangst van de reactie van de bestuurder met betrekking tot de administratie,
verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen ronden.

10.3

Indiening volgend verslag
13 april 2017
10 juli 2017
12 oktober 2017
12 januari 2017
11 april 2018

10.4

Werkzaamheden
Zie 10.2.
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