Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
11-09-2020
F.16/18/261
NL:TZ:0000052678:F001
12-06-2018

R-C
Curator

mr. PAM Penders
mr H.M. Eijking

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bindgenoten B.V.

13-07-2018
1

Gegevens onderneming
Vestigingsadres Computerw eg 14 te Utrecht
Kamer van Koophandel nummer: 11029323

13-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Full-service grafisch afw erkingsbedrijf gespecialiseerd in vele facetten in het
nabew erkingstraject (binderij).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 1.630.328,00

€ -108.970,00

€ 1.018.524,00

2015

€ 1.760.706,00

€ 35.575,00

€ 1.219.229,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

13-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
25

13-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 12.109,30

13-07-2018
1

€ 8.434,96

12-02-2019
3

€ 8.534,79

04-06-2019
4

€ 237,72

04-12-2019
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-6-2018

13-07-2018
1

t/m
12-7-2018
van
13-7-2018

20-10-2018
2

t/m
19-10-2018
van
20-10-2018

12-02-2019
3

t/m
11-2-2019
van
12-2-2019

04-06-2019
4

t/m
4-6-2019
van
5-6-2019

05-09-2019
5

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

04-12-2019
6

t/m
3-12-2019
van
4-12-2019

03-03-2020
7

t/m
2-3-2020
van
3-3-2020

02-06-2020
8

t/m
1-6-2020
van
2-6-2020
t/m
11-9-2020

Bestede uren

11-09-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 45 min

2

6 uur 15 min

3

1 uur 40 min

4

4 uur 10 min

5

3 uur 0 min

6

0 uur 54 min

7

1 uur 37 min

8

2 uur 8 min

9

3 uur 19 min

totaal

58 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is reeds sinds 1995 ingeschreven in het handelsregister
maar is in april 2010 overgenomen door de huidige bestuurder, de heer W .J.
Coenmans. Enig aandeelhouder is de vennootschap Imprimatur B.V., w aarvan
de heer W .J. Coenmans enig aandeelhouder en enig bestuurder van is.

13-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Een van de schuldeisers had tegen gefailleerde een procedure aangespannen.
De curator heeft de rechtbank over onderhavig faillissement geïnformeerd,
w aarna de procedure is geschorst.

13-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

13-07-2018
1

1.4 Huur
Gefailleerde en verhuurder hebben de huurovereenkomst per 31 mei 2018
(derhalve voor datum faillissement) laten eindigen.

13-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat de grafische industrie door het w egvallen
van 'print' (naar online) zw aar onder druk staat met dalende afzet en dalende
prijzen (en derhalve dalende omzet) als gevolg.

13-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
26

13-07-2018
1

Toelichting
De curator heeft ook aan de bestuurder van gefailleerde formeel ontslag
aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
27

13-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-6-2018

26

totaal

26

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Gehele bedrijfsinventaris en voorraad
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage
€ 12.100,00

€ 0,00

€ 12.100,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De maatschap SmaVa te Beusichem heeft een pandrecht op de gehele
bedrijfsinventaris alsmede de voorraad. SmaVa w as tevens verhuurder van het
bedrijfspand. Als gevolg van de beëindiging van de huurovereenkomst (met
w ederzijds goedvinden) per 31 mei 2018 heeft SmaVa alle goederen in
vuistpand genomen. SmaVa heeft de verkoop zelf voor haar rekening
genomen.
SmaVa heeft de gehele bedrijfsinventaris voor € 300.000,- verkocht. SmaVa
heeft aangegeven dat haar vordering circa € 500.000,- bedraagt. De curator
heeft met de pandhouder een boedelbijdrage van € 10.000,- (+ BTW )
afgesproken voor zijn bemoeienissen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 7.876,18
totaal

€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 7.876,18

€ 0,00

13-07-2018
1

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft in het kader van een debiteurenfinanciering de debiteuren
openbaar gecedeerd aan Bibby Financial Services B.V. Bibby neemt zelf de
debiteurenincasso op zich. Mogelijk dat met de binnenkomende betalingen de
vordering van Bibby volledig w orden voldaan.

13-07-2018
1

Reeds voor datum faillissement had Bibby genoemde overeenkomst opgezegd
en op grond van contractvoorw aarden aanspraak gemaakt op een
beëindigingsvergoeding van 15% van de geldende financieringslimiet (€
450.000,-), zijnde derhalve € 67.500,- ex BTW en € 81.675,- inclusief BTW .
Hiertegen heeft de curator na het uitgesproken faillissementen enige
bezw aren geuit. Zow el tegen de verschuldigdheid in zijn geheel alsmede tegen
de hoogte van het bedrag. Bibby stelt dat de afspraak is gemaakt en dat zij
schade lijden als gevolg van een voortijdig einde van de meerjarige
overeenkomst. De curator heeft in onderlig overleg met Bibby afspraken
gemaakt dat aan de boedel toch nog een deel van de debiteurengelden
toekomt.
In de afgelopen periode is Bibby tot verdere inning van de gecedeerde en
openstaande vorderingen overgegaan. Op grond van de gemaakte afspraken
heeft Bibby inmiddels aan de boedel in totaal een bedrag van € 7.776,15
overgemaakt. In de komende periode zet Bibby de incasso voort.

20-10-2018
2

Bibby zet de incasso in samenspraak met de curator voort.

12-02-2019
3

De incasso jegens de w einig overgebleven debiteuren is afgew ikkeld.

11-09-2020
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bibby heeft in de afgelopen boedelperiode een bedrag van € 99,83 op de
boedelrekening gestort.

04-06-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 9,30

13-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Op datum faillissement w as het saldo bij de ABN AMRO Bank € 9,30, hetgeen
op verzoek van de curator op de boedelrekening is gestort.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had tw ee lease-overeenkomsten gesloten betreffende een
tw eetal auto's. De auto's zijn inmiddels ingeleverd.

13-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De maatschap SmaVa te Beusichem heeft een pandrecht op de gehele
bedrijfsinventaris alsmede de voorraad. SmaVa w as tevens verhuurder van het
bedrijfspand. Als gevolg van de beëindiging van de huurovereenkomst (met
w ederzijds goedvinden) per 31 mei 2018 heeft SmaVa alle goederen in
vuistpand genomen.

13-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gemaakt.
Diverse partijen hebben inmiddels hun goederen opgehaald.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder digitaal de administratie
aan de curator overhandigd. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar
onderzoek w orden gedaan.

13-07-2018
1

Op grond van de tot nu toe bekende informatie kan niet w orden geconcludeerd
dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

04-06-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 30 oktober 2017 vastgesteld en 4 december 2017 gedeponeerd
2015: 21 juni 2016 vastgesteld en 4 juli 2016 gedeponeerd
2014: 22 juni 2015 vastgesteld en 30 juni 2015 gedeponeerd

13-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
niet van toepassing

13-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over onbehoorlijk
bestuur. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

Toelichting
De curator heeft een aantal bevindingen aan de bestuurder voorgelegd met
het verzoek om een reactie. De bestuurder heeft de curator tijdens een
bespreking zijn reactie verstrekt. Tevens heeft de curator een aantal
bevindingen voorgelegd aan een derde partij. De derde heeft aangegeven op
korte termijn schriftelijk te reageren.

Toelichting
Ondanks de toezegging van de derde partij om op korte termijn een
schriftelijke reactie te verstrekken, heeft deze derde partij verzuimd schriftelijk
te reageren. De curator heeft de derde partij nogmaals in de gelegenheid
gesteld om dit te doen.
Nee

13-07-2018
1

05-09-2019
5

04-12-2019
6

11-09-2020
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianeus
handelen. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

Toelichting
De curator heeft van de derde partij geen reactie meer ontvangen. De curator
is zich aan het beraden over de te nemen vervolgstappen.

Toelichting
Medio mei heeft de advocaat van de derde partij inhoudelijk gereageerd op de
bevindingen van de curator.
Nee
Toelichting
Mede gelet op de reactie van de advocaat van de derde partij heeft de
curator moeten concluderen dat de curator w aarschijnlijk toch onvoldoende
bew ijs in handen heeft om diverse betalingen, die in de maand voor datum
faillissement zijn verricht aan één crediteur, op grond van artikel 47 Fw te
vernietigen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-07-2018
1

03-03-2020
7

02-06-2020
8

11-09-2020
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
PM

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V: PM

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V: € 124.409,32

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V: € 129.636,11

13-07-2018
1

20-10-2018
2

05-09-2019
5

04-12-2019
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50.994,00

13-07-2018
1

€ 101.668,00

20-10-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM
€ 148.364,86

13-07-2018
1

04-12-2019
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Enkele w erknemers hebben eveneens een preferente vordering ingediend
maar de verw achting is dat zij (in ieder geval het grootste deel) hun vordering
vergoed krijgen. De curator heeft deze vordering als PM in de crediteurenlijst
opgenomen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-07-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

13-07-2018
1

43

20-10-2018
2

46

12-02-2019
3

47

04-06-2019
4

48

04-12-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 122.527,54

13-07-2018
1

€ 183.365,40

20-10-2018
2

€ 187.657,01

12-02-2019
3

€ 195.852,27

04-06-2019
4

€ 234.955,72

04-12-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

13-07-2018
1

Gelijktijdig met onderhavig verslag zal de curator verzoeken het faillissement
op te heffen w egens gebrek aan baten.

11-09-2020
9

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
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

13-07-2018
1

- onderzoek nadere activa
- afw ikkelingen debiteuren
- onderzoek rechtmatigheden
- inventarisatie crediteuren
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

20-10-2018
2

- afw ikkelingen debiteuren
- onderzoek rechtmatigheden
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afw ikkelingen debiteuren
- onderzoek rechtmatigheden

12-02-2019
3

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afw ikkelingen debiteuren
- afw ikkeling rechtmatigheden

03-03-2020
7

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afw ikkeling rechtmatigheden

02-06-2020
8

Gelijktijdig met onderhavig verslag zal de curator verzoeken het faillissement
op te heffen.

11-09-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

13-07-2018
1

Gelijktijdig met onderhavig verslag zal de curator verzoeken het faillissement
op te heffen.

11-09-2020
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

