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Algemene gegevens
Naam onderneming
Apineon Naarden B.V.

12-04-2019
1

Eastern Sign B.V.

19-06-2019
2

Gegevens onderneming
Gefailleerde handelde eveneens onder de namen:

12-04-2019
1

API NEON NAARDEN
API-NEON SIGNS & DISPLAYS
API SIGNS & DISPLAYS
API INDOOR & OUTDOOR VISUAL COMMUNICATIONS
API SIGNS & DISPLAYS/NEON & PROJECTS
Statutair gevestigd te Naarden en kantoorhoudende te (1313 LC) Almere aan
de Zw enkgrasstraat 5.
Het faillissement van Eastern Sign B.V. is op 28 mei 2019 uitgesproken, w aarbij
mr. J.A.M. van Dieren eveneens tot curator is aangesteld. Vanw ege de grote
verw evenheid en samenhang tussen de faillissementen van Apineon Naarden
B.V. en Eastern Sign B.V. vindt met ingang van dit verslag geconsolideerde
verslaglegging plaats.

Activiteiten onderneming

19-06-2019
2

Activiteiten onderneming
Het in- en verkopen van binnen- en buitenreclame, signs en displays.

12-04-2019
1

Eastern Sign B.V. fungeerde als holdingmaatschappij en verrichtte feitelijk geen
w erkzaamheden. Er w as één w erknemer in dienst, die feitelijk zijn
w erkzaamheden voor Apineon verrichtte.

19-06-2019
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 180.696,15

€ 25.941,71

2018

€ 2.311.979,58

€ -206.140,35

2017

€ 2.373.667,00

€ -258.300,00

€ 1.208.937,00

2016

€ 2.730.024,00

€ -138.884,00

€ 1.282.857,00

Toelichting financiële gegevens
De bestuurder heeft de financiële administratie (digitaal) bij de curator
aangeleverd. De cijfers onder omzet betreft de netto-omzet. De cijfers over
2016 en 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening 2017, de cijfers 2018 en 2019
(tot aan datum faillissement) aan de kolommenbalansen. Daar is het
balanstotaal niet (duidelijk) uit te destilleren.

12-04-2019
1

De curator heeft tevens Nederpel De Block & Partners ("NDB") ingeschakeld om
de
administratie veilig te stellen, hetgeen inmiddels is gebeurd. NDB zal een
rapport uitbrengen aan de curator over de administratie.
Bovenstaande gegevens zien op het faillissement van Apineon Naarden B.V.
Hieronder volgen de financiële gegevens van Eastern Sign B.V. De genoemde
omzet betreft de netto-omzet. De cijfers zijn ontleend aan de
kolommenbalansen.
2019
W inst en verlies: - € 237,83
2018
Omzet: € 115.000
W inst en verlies: € 2.422,58
2017
Balans: € 285.190 (jaarrekening 2017)
Omzet: € 150.000
W inst en verlies: - € 33.351,07

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-06-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

12-04-2019
1

Toelichting
Zie voor een nadere toelichting onderdeel "2. Personeel".
1

19-06-2019
2

Toelichting
Bij Eastern Sign B.V. w as op datum faillissement één w erknemer in loondienst.
Zie voor een nadere toelichting onderdeel "2. Personeel".

Boedelsaldo
€ 75.078,21

12-04-2019
1

€ 0,00

19-06-2019
2

Toelichting
Apineon Naarden B.V.
€ 84.520,31
Eastern Sign B.V.
€ 0,00

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 100.144,88, Eastern Sign B.V. € 0,00

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 79.666,86, Eastern Sign B.V. € 0,00

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 80.632,58, Eastern Sign B.V. € 0,00

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 80.633,26, Eastern Sign B.V. € 0,00

Verslagperiode

19-09-2019
3

17-12-2019
4

17-03-2020
5

16-06-2020
6

Verslagperiode
van
11-3-2019

12-04-2019
1

t/m
11-4-2019
van
12-4-2019

19-06-2019
2

t/m
18-6-2019
van
19-8-2019

19-09-2019
3

t/m
18-9-2019
van
19-9-2019

17-12-2019
4

t/m
17-12-2019
van
17-12-2019

17-03-2020
5

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

16-06-2020
6

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020
t/m
14-9-2020

Bestede uren

15-09-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

122 uur 54 min

2

82 uur 54 min

3

0 uur 36 min

4

38 uur 27 min

5

39 uur 23 min

6

9 uur 45 min

7

18 uur 24 min

totaal

312 uur 23 min

Toelichting bestede uren
Algemeen
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden.
De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag w elke is te
raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

12-04-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 5 maart 2019 is surseance van betaling verleend aan Apineon Naarden B.V.
Op 11 maart 2019 is de verleende surseance van betaling ingetrokken onder
het gelijktijdig uitspreken van het faillissement. De onderneming van
gefailleerde richt zich op de in- en verkoop van binnen- en buitenreclame, signs
en displays.
Gefailleerde is opgericht op 20 oktober 1976. Het betreft een familiebedrijf dat
sinds 1948 bestaat.
Gefailleerde is onderdeel van een groep vennootschappen. Enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Tussen Domein B.V., w aarvan
Brand Monkeys B.V. enig aandeelhouder is en w aarvan R. de W ild Beheer B.V.
enig bestuurder is. De heer R. de W ild is bestuurder van R. de W ild Beheer B.V.
De aandelen in Brand Monkeys B.V. w orden gehouden door Domein Beheer
B.V. (20%) en R. de W ild Beheer B.V. (80%).

12-04-2019
1

Tussen Domein B.V. heeft naast gefailleerde nog tw ee 100%
dochtervennootschappen, namelijk Display Tech Europe B.V. en Eastern Sign
B.V. Deze vennootschappen zijn niet in staat van faillissement verklaard.

Op 28 mei 2019 is het faillissement uitgesproken van Eastern Sign B.V. Eastern
Sign B.V. is een zustermaatschappij van Apineon Naarden B.V. Eastern Sign
B.V. is op 14 december 1979 opgericht en fungeerde als financiële holding.

19-06-2019
2

Net als voor Apineon Naarden B.V. geldt voor Eastern Sign B.V. dat Tussen
Domein B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder w as er op datum faillissement geen sprake
van lopende procedures. Daarvan is ook niet gebleken.

12-04-2019
1

Ook in het faillissement van Eastern Sign B.V. is er volgens opgave van de
bestuurder op datum faillissement geen sprake van lopende procedures.
Daarvan is ook niet gebleken.

19-06-2019
2

1.3 Verzekeringen
Op datum faillissement w as sprake van een aantal lopende gebruikelijke
bedrijfsverzekeringen. Deze zijn (nog) niet beëindigd in verband met de te
realiseren doorstart en de aanw ezige activa. De verzekeringen zullen op korte
termijn w orden beëindigd en een eventuele restitutie zal w orden
geïncasseerd.

12-04-2019
1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsverzekeringen voor
Eastern Sign B.V. afgesloten. Daarvan is ook niet gebleken.

19-06-2019
2

1.4 Huur
Gefailleerde is partij bij een huurovereenkomst met betrekking tot een
bedrijfsruimte te Almere. Het geheel maakt onderdeel uit van een groter
geheel aan bedrijfspanden, dat voor het overige gehuurd w ordt door aan haar
gelieerde vennootschappen. De huurovereenkomst loopt nog tot 1 december
2019. De huurprijs bedraagt EUR 2.173,12 per maand. Met toestemming van
de rechter-commissaris is de huurovereenkomst opgezegd.

12-04-2019
1

Naar de curator begrijpt zal de huurovereenkomst mogelijk w orden
overgenomen door een gelieerde partij. De curator heeft aangegeven hiermee
in beginsel in te kunnen stemmen, met dien verstande dat het nog w el
mogelijk moet zijn de zich in het pand bevindende activa van gefailleerde te
gelde te maken (zie ook hierna onder "3. Activa").
De bestuurder heeft laten w eten dat de (opgezegde) huurovereenkomst van
Apineon Naarden B.V. is overgenomen door de doorstartende partij.
Volgens opgave van de bestuurder heeft Eastern Sign B.V. geen
huurovereenkomst gesloten. Daarvan is ook niet gebleken.

19-06-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is van oorsprong een familiebedrijf dat in 1948 is opgericht.
Gefailleerde drijft een onderneming die zich richt op de in- en verkoop van
binnen- en buitenreclame, signs en displays voor de zakelijke markt. De
bestuurder van gefailleerde heeft tijdens de eerste bespreking het volgende
verklaard over de oorzaken van het faillissement.

12-04-2019
1

Vanaf 2017 hebben de bestuurders/aandeelhouders van R. de W ild Beheer
B.V., in haar hoedanigheid van aandeelhouder van 4Brands B.V., en de
bestuurders/aandeelhouders van Domein Beheer B.V. gesprekken gevoerd
over een samenvoeging van de bedrijven. Naar aanleiding van deze
gesprekken heeft in 2018 een fusie / aandelenruil plaatsgevonden. Als gevolg
daarvan is een aandelenverhouding van 80% (R. de W ild Beheer B.V.) en 20%
(Domein Beheer B.V., in de perso(o)n(en) van de voormalig aandeelhouder(s))
ontstaan. De heer R. de W ild is vanaf 9 mei 2018 (middellijk) bestuurder van
gefailleerde. Tussen de meerder- en minderheidsaandeelhouder is een
aandeelhoudersconflict ontstaan. Dit conflict, althans de onderw erpen van
discussie, zou (onder andere) tot liquiditeitsproblemen hebben geleid.
Daarnaast is volgens de bestuurder sprake van een sterk teruggelopen omzet.
Daardoor konden de hoge vaste lasten, w aaronder de personeelskosten, niet
meer w orden voldaan. Op het moment dat de Rabobank de
kredietovereenkomst opzegde, haar pandrecht openbaar maakte en
debiteuren als gevolg hiervan aan de bank moesten betalen, w as een
surseance/faillissement volgens de bestuurder onvermijdelijk. De bestuurder
heeft in eerste instantie surseance van betaling aangevraagd omdat de
minderheidsaandeelhouder niet instemde met het aanvragen van een
faillissement. De minderheidsaandeelhouder had aangegeven dat zij
onvoldoende inzicht had in de financiële situatie van de vennootschap om te
beoordelen of een faillissement de aangew ezen w eg w as.
Voortzetting van de surseance van betaling bleek niet zinvol, met name omdat
de te realiseren inkomsten op korte termijn de lopende kosten niet zouden
dekken. De bew indvoerder heeft samen met toestemming van het bestuur
verzocht om de surseance van betaling in te trekken onder het gelijktijdig
uitspreken van het faillissement. De minderheidsaandeelhouder heeft
ingestemd met intrekking van de surseance van betaling, maar heeft
aangegeven dat zij onvoldoende w as geïnformeerd om een beslissing te
nemen over het al dan niet instemmen met het gelijktijdig uitspreken van het
faillissement.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Het faillissement van Eastern Sign B.V. is uitgesproken op verzoek van de
enige w erknemer, aangezien zijn salaris vanaf januari 2019 niet meer w erd
voldaan. Eastern Sign B.V. dreef geen onderneming en verrichtte geen
activiteiten. De enige w erknemer verrichtte w erkzaamheden ten behoeve van
Apineon Naarden B.V. en vanuit die vennootschap w erd zijn salaris ook
uiteindelijk betaald. Bij gebreke van betaling vanuit Apineon Naarden B.V. w as
het onmogelijk het salaris van de betreffende w erknemer nog te voldoen.

19-06-2019
2

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement
van Eastern Sign B.V. met name in samenhang met het faillissement van
Apineon Naarden B.V.
Op het moment dat de discussie met de bestuurder en oud-bestuurder volledig
zin uitgekristalliseerd en duidelijk is w at de standpunten zijn ten aanzien van

16-06-2020
6

de diverse vraagpunten (zie onderdeel 7.1), zal de curator zijn visie op de
oorzaken van het faillissement uiteenzetten. Naar verw achting zal dat in het
volgende verslag zijn.
De discussie met de huidig bestuurder is nagenoeg afgerond, maar de
discussie met de oud bestuurder op diverse punten is nog gaande (zie
onderdeel 7.1). Zodra ook dat laatste onderdeel is afgerond, zal de curator
zijn visie op de oorzaken van het faillissement uiteenzetten.

15-09-2020
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

12-04-2019
1

Toelichting
Alle arbeidsovereenkomsten zijn op 11 maart 2019 opgezegd. De w erknemers
zijn bij het UW V aangemeld om hun loonvordering kenbaar te maken.
Personeelsleden
1

19-06-2019
2

Toelichting
Bij Eastern Sign B.V. w as op datum faillissement één w erknemer in loondienst.
Een eerder verzoek van deze w erknemer om in aanmerking te komen voor de
loongarantieregeling van het UW V kon niet in behandeling w orden genomen
nu er nog sprake w as van een lopende arbeidsovereenkomst. De w erknemer
heeft vervolgens het faillissement van de vennootschap aangevraagd. De
arbeidsovereenkomst is door de curator op 29 mei 2019 opgezegd en de
w erknemer is bij het UW V aangemeld om zijn loonvordering in behandeling te
nemen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

12-04-2019
1

Personeelsleden
1

19-06-2019
2

Toelichting
Betreft Eastern Sign B.V.

2.3 Ontslagaanzegging

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-2-2020

9

13-12-2019

1

totaal

10

Toelichting

w erknemer Eastern Sign B.V.

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode(s) zullen bestaan uit:

12-04-2019
1

- eventuele nadere contacten met w erknemers;
- contacten UW V.
Afgew ikkeld.

19-09-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

12-04-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Aanvankelijk heeft de bestuurder er opgaaf van gedaan dat gefailleerde de
eigendom heeft van een aantal (deels verouderde) machines. De meeste
daarvan staan in het bedrijfspand in Almere, maar enkele zeefdrukapparaten
bevinden zich nog in het oude bedrijfspand in Naarden.

12-04-2019
1

Nader onderzoek in de administratie heeft uitgew ezen dat er een gerede kans
is dat de machines toch geen eigendom zijn van gefailleerde, maar van een
gelieerde onderneming. De curator onderzoekt een en ander nader en heeft
overleg met (de bestuurder van) de gelieerde onderneming en (mogelijk)
pandhouder Rabobank.
Op dit moment onderzoekt de curator de eigendomssituatie rondom deze
machines. De inventaris maakt geen deel uit van de doorstart. Indien de
machines eigendom zijn van gefailleerde, zal de curator deze separaat
verkopen.
Nader onderzoek heeft uitgew ezen dat de machines geen eigendom zijn van
Apineon Naarden B.V., maar van een gelieerde vennootschap.

19-06-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de fiscus haar
bodemvoorrecht doen gelden. Het is w el de vraag of de betreffende machines
eigendom zijn van gefailleerde (zie onder 3.3).

12-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator doet nader onderzoek naar de eigendomssituatie van de machines
en heeft overleg met betrokkenen.

12-04-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

19-06-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsvoorraad

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over een beperkte (handels(voorraad. De voorraad
maakte in eerste instantie geen onderdeel uit van de doorstart. Na afronding
van de doorstart (voor een nadere beschrijving zie het onderdeel "6
Voortzetten / doorstart onderneming"), heeft de doorstartende partij
aangegeven alsnog de voorraad over te w illen nemen. Er is een bedrag van
EUR 10.000,- overeengekomen, w aarvan een bedrag van EUR 2.500,- ineens
en het restant over 4 w eken zal w orden betaald. Ten tijde van het uitbrengen
van dit verslag diende de afspraak nog nader schriftelijk uit te w orden gew erkt
en te w orden geëffectueerd.

12-04-2019
1

Er w as tevens sprake van een beperkte onderhanden w erkpositie. Dit is
meegenomen onder de noemer "goodw ill" in de activaovereenkomst die is
gesloten in het kader van de doorstart. De curator achtte het niet opportuun
vanuit de boedel bepaalde w erkzaamheden af te maken.
De afspraak met de doorstartende partij, om de voorraad van Apineon
Naarden B.V. over te nemen voor een bedrag van EUR 10.000,--, is
geëffectueerd en het bedrag is ontvangen.

19-06-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Afw ikkeling verkoop voorraad.

12-04-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

19-06-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo rekening

€ 58.302,93

totaal

€ 58.302,93

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank N.V. Zij w as tevens
kredietnemer van deze partij. Dit w as zij sinds de fusie / aandelenruil medio
2018, daarvoor w as gefailleerde al kredietnemer van Rabobank.
Op enig moment medio 2018 is er tussen de rekening bij Rabobank en ING een
zogenaamde 'overstapservice' actief gew orden. Dit houdt in dat betalingen op
de Rabobank rekening automatisch w orden doorbetaald op de ING rekening.
Dit is bijvoorbeeld ook gebeurd met betalingen van debiteuren die na
openbaarmaking van het pandrecht door Rabobank op de ING rekening
hebben betaald.
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het creditsaldo ter hoogte
van EUR 58.302,93 in de boedel valt. Het bedrag is door ING overgemaakt op
de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
- In beginsel afgew ikkeld.

12-04-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Handelsdebiteuren (Apineon)
Rekening-courant vordering Tussen
Domein B.V. (ES)
Rekening-courant vordering Display Tech
Europe B.V. (Apineon)
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 88.249,70

€ 27.718,78

€ 4.585,27

€ 278.640,87

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.913,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 390.803,57

€ 27.718,78

€ 4.585,27

Toelichting debiteuren
Van de bestuurder hebben w ij sinds het verlenen van de surseance van
betaling verschillende debiteurenlijsten ontvangen. De laatste lijst sloot op
EUR 106.555,73. Volgens opgave van de bestuurder is slechts dit deel van de
debiteurenportefeuille inbaar omdat enkele grote opdrachtgevers zich hebben
teruggetrokken.

12-04-2019
1

De curator komt op basis van de meest recent ontvangen debiteurenlijst en de
reeds verrichte betalingen tot de conclusie dat er op dit moment circa EUR
88.000,-- inbaar zou moeten zijn.
Pandhouder Rabobank heeft haar pandrecht op de debiteuren enkele
maanden voor het uitspreken van het faillissement openbaar gemaakt. De
curator heeft overleg gevoerd met de pandhouder over de inning.
Met de pandhouder is (met toestemming van de rechter-commissaris)
overeenstemming bereikt over de boedelbijdrage. Deze bedraagt 20 % voor
debiteuren tot EUR 5.000,-, 15 % voor debiteuren van EUR 5.000,- tot EUR
10.000,- en 10 % voor debiteuren boven EUR 20.000,-. De curator zal de inning
van de debiteuren op zeer korte termijn ter hand nemen.
De curator is momenteel doende met de inning van de debiteuren van Apineon
Naarden B.V.
Volgens opgave van de bestuurder heeft Eastern Sign B.V. geen vorderingen,
behoudens mogelijke rekening-courantvorderingen op diverse
vennootschappen van de groep, w aaronder moedermaatschappij Tussen
Domein B.V.. De curator zal een en ander aan de hand van de ontvangen
administratie onderzoeken.

19-06-2019
2

Het is de curator gebleken dat tussen Eastern Sign B.V. en andere
vennootschappen van de groep rekening-courantverhoudingen bestaan.
Eastern Sign B.V. heeft een vordering van EUR 278.640,87 op
moedermaatschappij Tussen Domein B.V. De curator heeft hierover nadere
vragen gesteld aan de bestuurder en zal in overleg treden met de bestuurder
over betaling van deze vordering.

19-09-2019
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden met
betrekking tot de inning van de debiteuren van Apineon Naarden B.V.
voortgezet. De inning is nagenoeg voltooid en heeft geleid tot bijschrijving van
een bedrag van EUR 24.487,44 op de faillissementsrekening. Dit bedrag is
lager dan verw acht. De belangrijkste reden daarvoor is dat de grootste
vordering van EUR 57.710,-- niet inbaar bleek te zijn. Verder bestond met een
aantal debiteuren een geschil. Met deze debiteuren is een regeling getroffen.
Zodra de debiteureninning van Apineon Naarden B.V. is voltooid, zal
verslaglegging en eindafrekening met pandhouder Rabobank plaatsvinden. Bij
de bovenstaande boedelbijdrage is uitgegaan van volledige nakoming door de
debiteuren w aarmee een regeling over meerdere termijnen is gesloten. De
incasso zal naar verw achting in de komende verslagperiode w orden afgerond.
De afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteureninning voltooid. In
totaal is er een bedrag van EUR 27.718,78 bijgeschreven op de
faillissementsrekening. De boedelbijdrage die de curator met Rabobank is
overeengekomen bedraagt EUR 4.585,27. De eindafrekening met Rabobank
heeft plaatsgevonden.

17-12-2019
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Ten aanzien van de vordering op Tussen Domein B.V. heeft de curator de
bestuurder aangeschreven (tezamen met een aantal andere vraagpunten
aangaande de administraties, zie onderdeel 7.1). In reactie hierop is
aangegeven dat er geen uitspraak kan w orden gedaan over de hoogte van de
vordering, omdat er ten tijde van de aandelenoverdracht afgesproken is dat er
conform een bestendige gedragslijn verrekend zou w orden tussen
vennootschappen en dit (mogelijk) administratief (nog) niet is verw erkt. De
curator zal zich verder beraden op een reactie nadat hij alle relevante
informatie heeft ontvangen in het kader van de in onderdeel 7.1 genoemde
brieven.
De curator heeft de reactie van de bestuurder ten aanzien van de vordering
van ES op Tussen Domein B.V. en de overige relevante informatie nader
bestudeerd. De curator is tot de conclusie gekomen dat de administratie geen
aanleiding geeft om te tw ijfelen aan de juistheid van de vordering op Tussen
Domein B.V. en dat van verrekening met andere vorderingen ook niet is
gebleken. De curator heeft de bestuurder daarom verzocht om tot betaling
over te gaan.
Naast de rekening-courant verhouding tussen ES en Tussen Domein B.V.
bestaat ook tussen Apineon en zustermaatschappij Display Tech Europe B.V.
een rekening-courant verhouding. Voor zover bij de curator bekend, drijft
Display Tech Europe B.V. geen onderneming en w orden er geen activiteiten
verricht door deze vennootschap. Apineon heeft een vordering van EUR
23.913,-- op Display Tech Europe B.V. De curator heeft de bestuurder (ook)
over deze vordering nadere vragen gesteld. De bestuurder heeft aangegeven
dat (ook) deze vordering verrekend zou moeten zijn en dat er daarom geen
vordering is als deze afspraken juist zijn of w orden verw erkt. De curator heeft
(ook) over deze vordering laten w eten dat uit de administratie niet van
verrekening blijkt en dat de curator er daarom van uitgaat dat Apineon een
vordering op Display Tech Europe B.V. heeft. De curator heeft de bestuurder

17-03-2020
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verzocht om tot betaling over te gaan.
De curator is in overleg met de bestuurder over (de w ijze van voldoening van)
de vorderingen van ES op Tussen Domein B.V. en van Apineon op Display Tech
Europe B.V. Zie voor een nadere toelichting onderdeel 7.1.

16-06-2020
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De curator heeft in principe overeenstemming met de bestuurder over
afw ikkeling van (de vorderingen van ES op) Tussen Domein B.V. en van (de
vordering van Apineon op) Display Tech Europe B.V. Zie voor een nadere
toelichting onderdeel 7.1.

15-09-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode bestaan uit:
- inning debiteuren;

12-04-2019
1

De w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode bestaan uit:
- inning debiteuren;
- onderzoek en verdere w erkzaamheden rekening-courant verhoudingen
groepsmaatschappijen.

19-06-2019
2

De w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode bestaan uit:
- voortgang onderzoek en opvolging rekening-courant vordering moeder (ES);
- inning debiteuren (Apineon);
- verslaglegging en eindafrekening met pandhouder Rabobank (Apineon).

19-09-2019
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- voortgang onderzoek en opvolging rekening-courant vordering moeder (ES).

17-12-2019
4

De w erkzaamheden zullen de komende verslagperiode bestaan uit:
- inning rekening-courant vordering moeder (ES) en zuster (Apineon).

17-03-2020
5

- voortgang / opvolging inning van de rekening-courant vordering moeder (ES)
en zuster (Apineon).

16-06-2020
6

W erkzaamheden zijn (in beginsel) afgew ikkeld.

15-09-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 95.184,10
Toelichting vordering van bank(en)
Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij
Rabobank en bij ING, die aan gefailleerde een krediet hadden verstrekt. De
rekening bij ING vertoonde een creditstand (zie ook par. 3.8 van dit verslag).
ING heeft het creditsaldo op de rekening overgemaakt en zal geen vordering in
het faillissement indienen. De vordering van Rabobank op datum faillissement

12-04-2019
1

bedroeg EUR 95.184,10.
Daarnaast hield gefailleerde bankrekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. aan. De
bank heeft aangegeven geen vordering in te dienen.

Toelichting vordering van bank(en)
Eastern Sign B.V. bankierde bij Rabobank, althans w as hoofdelijk aansprakelijk
voor de betreffende financiering. De Rabobank heeft vooralsnog geen
vordering ingediend. De curator zal ter zake rappelleren.

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat zij een minimale vordering
heeft op Eastern Sign B.V. en dat zij geen vordering zal indienen. W el is
Eastern Sign B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van Apineon Naarden
B.V. aan Rabobank.
€ 50.742,35

19-06-2019
2

19-09-2019
3

16-06-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Na uitw inning van haar zekerheden heeft Rabobank een restantvordering ter
hoogte van bovengenoemd bedrag ingediend.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had ten aanzien van een auto een financial leasecontract
afgesloten. Er bleek geen sprake van overw aarde en het contract is met
instemming van de curator overgenomen door een gelieerde vennootschap.

12-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht gevestigd op de debiteuren en inventaris.
Voorraden zijn niet verpand.

12-04-2019
1

Desgevraagd heeft Rabobank kenbaar gemaakt dat door Eastern Sign B.V.
geen zekerheden zijn gevestigd.

19-09-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Met Rabobank zijn afspraken gemaakt over de inning van de debiteuren (zie
onderdeel "4. Debiteuren"). Voor het overige lijkt er voor nu geen aanleiding
afspraken te maken omtrent de verpande inventaris, nu het zeer w el mogelijk
lijkt dat deze geen eigendom is van failliet.

12-04-2019
1

De debiteureninning is afgerond (zie par. 4.1). Aangezien de machines geen
eigendom blijken te zijn van failliet (zie par. 3.3), zijn er geen afspraken
gemaakt omtrent de verpande inventaris.

17-12-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tw ee leveranciers gemeld die zich beroepen op een (mogelijk)
eigendomsvoorbehoud. De leveranciers zijn doorverw ezen naar de
doorstarter.

12-04-2019
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een retentierecht
beroepen.

12-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een recht van
reclame beroepen.

12-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De totale boedelbijdrage ten aanzien van de geinde debiteuren is nog
onbekend, omdat nog moet blijken w elk percentage geïnd kan w orden.
€ 4.585,27

12-04-2019
1

17-12-2019
4

Toelichting
De boedelbijdrage voor de debiteureninning bedraagt EUR 4.585,27 (zie par.
4.1).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen bestaan uit:

12-04-2019
1

- afw ikkeling eventuele eigendomsvoorbehouden in overleg met doorstarter.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen bestaan uit:

19-06-2019
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- contacten Rabobank in verband met positie Eastern Sign B.V.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen bestaan uit:

19-09-2019
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- afw ikkelen debiteureninning en boedelbijdrage Rabobank.
Afgew ikkeld.

17-12-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft onderzocht of het voortzetten / afmaken van de
w erkzaamheden in het belang van de boedel zou kunnen zijn. Dat w as naar
zijn mening niet het geval en er heeft dan ook geen voortzetting van de
onderneming plaatsgevonden.

12-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Eastern Sign B.V. dreef geen onderneming en verrichtte geen activiteiten,
w aardoor voortzetting niet tot de mogelijkheden behoorde.

19-06-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vanaf de omzetting van de surseance naar faillissement heeft de curator
getracht om een doorstart te realiseren. Vier partijen hebben zich bij de
curator gemeld met interesse in een doorstart. Van de geïnteresseerde
partijen hebben tw ee partijen een bod uitgebracht op (samengevat) de naam /
goodw ill van de onderneming.

12-04-2019
1

De doorstart is uiteindelijk, met toestemming van de rechter-commissaris,
gegund aan R. de W ild Beheer B.V. Deze partij neemt de immateriële activa
(goodw ill, (domein)naam, etc) over voor een bedrag van in totaal EUR 22.500,- , w aarvan een bedrag van EUR 3.750,- voorw aardelijk is in verband met de
(definitieve) overdracht van de domeinnaam. Deze partij biedt als onderdeel
van de doorstart ook 3 w erknemers een nieuw e arbeidsovereenkomst aan. Tot
slot heeft de doorstarter uiteindelijk nog de voorraad gekocht voor een bedrag
van EUR 10.000,- (zie onderdeel "3. Activa").
Eastern Sign B.V. dreef geen onderneming en verrichtte geen activiteiten,
w aardoor een doorstart evenmin tot de mogelijkheden behoort.

19-06-2019
2

De curator is nog in overleg met de doorstartende partij hoe de definitieve
overdracht van de domeinnaam te bew erkstelligen.

19-09-2019
3

In overleg met de doorstartende partij heeft de curator de houder van de
domeinnaam in de afgelopen verslagperiode schriftelijk verzocht om de
domeinnaam over te dragen. De houder van de domeinnaam heeft
aangegeven te menen hiertoe niet gehouden te zijn. De curator beraadt zich
op een reactie.

17-12-2019
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De curator is met de huidig bestuurder in overleg over het al dan niet
ondernemen van actie richting de houder van de domeinnaam om overdracht
te bew erkstelligen.

17-03-2020
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De houder van de domeinnaam heeft de domeinnaam nog niet uit eigen
bew eging overgedragen. Momenteel beraadt de curator zich in overleg met de
doorstarter of, en zo ja w elke, vervolgstappen nog opportuun zouden kunnen
zijn.

16-06-2020
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De curator heeft meerdere malen contact gezocht met de doorstarter om te
overleggen over eventuele vervolgstappen voor de overdracht van de
domeinnaam. De doorstarter is hier niet (inhoudelijk) op in gegaan. De
curator acht het niet opportuun om zelf nadere stappen te nemen. Hij heeft
het initiatief voor eventuele nadere stappen daarom bij de doorstarter
gelegd.

15-09-2020
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6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor de doorstart.

12-04-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 28.750,00

12-04-2019
1

Toelichting
Dit betreft het bedrag voor de immateriële activa inclusief de voorw aardelijke
vergoeding in verband met de domeinnaam en de koopsom voor de voorraad.

Toelichting
De voorw aardelijke vergoeding van EUR 3.750,-- in verband met de
domeinnaam is nog niet aan de boedel voldaan. De curator is nog in overleg
met de doorstartende partij hoe de definitieve overdracht van de domeinnaam
te bew erkstelligen.

Toelichting
De voorw aardelijke vergoeding van EUR 3.750,-- in verband met de
domeinnaam is nog niet aan de boedel voldaan (zie voor een toelichting par.
6.4).

Toelichting
De voorw aardelijke vergoeding van EUR 3.750,-- in verband met de
domeinnaam is nog niet aan de boedel voldaan (zie voor een toelichting
onderdeel 6.4).

Toelichting
Er zijn geen veranderingen sinds het laatste verslag. De voorw aardelijke
vergoeding van EUR 3.750,-- in verband met de domeinnaam is nog niet aan
de boedel voldaan. Zie voor een verdere toelichting onderdeel 6.4.

Toelichting
Er zijn geen veranderingen sinds het laatste verslag. Zoals toegelicht in
onderdeel 6.4, zal de curator niet zelfstandig nadere stappen nemen voor
overdracht van de domeinnaam.

19-09-2019
3

17-12-2019
4

17-03-2020
5

16-06-2020
6

15-09-2020
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Dit is niet van toepassing, nu de voorraad niet w as verpand.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

12-04-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De verkoop van de voorraad en afw ikkeling hiervan dient in de komende
verslagperiode te w orden geëffectueerd.

12-04-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

19-06-2019
2

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen bestaan uit:

19-09-2019
3

- overleg doorstarter en bew erkstelligen overdracht domeinnaam.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen bestaan uit:

17-12-2019
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- reactie / innemen standpunt ten aanzien van overdracht domeinnaam.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen bestaan uit:

17-03-2020
5

- (overleg met huidig bestuurder over) reactie / innemen standpunt ten
aanzien van overdracht domeinnaam.
- overleg met doorstarter over eventuele vervolgstappen ten aanzien van
overdracht domeinnamen.

16-06-2020
6

W erkzaamheden zijn (in beginsel) afgew ikkeld.

15-09-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van de bestuurder van gefailleerde in digitale
vorm ontvangen en ook zelf veilig gesteld met behulp van het door hem
ingeschakelde Nederpel De Block & Partners. Laatstgenoemde partij heeft met
toestemming van de rechter-commissaris een infoscan van de administratie
gemaakt. Nederpel De Block zal tevens de servers veiligstellen, mits de
rechter-commissaris daarvoor toestemming geeft.

12-04-2019
1

De curator onderzoekt in hoeverre de administratie juist en volledig is en of het
bestuur van gefailleerde heeft voldaan aan de administratieplicht.
NDB heeft recent een rapport uitgebracht over de administratie van Apineon
Naarden B.V. De curator neemt dit rapport mee in zijn onderzoek.
De curator heeft de boekhouding van de bestuurder van Eastern Sign B.V. in
digitale vorm ontvangen. Gezien de omvang van de onderneming en haar
activiteiten gaat het slechts om een beperkt aantal stukken. NDB heeft op
verzoek van de curator kort naar gekeken en een aantal punten benoemd die
bij het onderzoek in het faillissement van Eastern Sign B.V. en Apineon
Naarden B.V. van belang zouden kunnen zijn.
In de komende verslagperiode zal de curator een aantal (voorlopige)

19-06-2019
2

bevindingen en vraagpunten voorleggen aan de (middellijk) (voormalig)
bestuurder(s) van gefailleerden.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator naar aanleiding van het
onderzoek naar de administratie een uitgebreide vragenbrief met een
aanzienlijk aantal bijlagen aan de huidige bestuurder en oud bestuurder
verzonden. De huidige bestuurder heeft daar reeds inhoudelijk op gereageerd.
De oud bestuurder heeft aangegeven op korte termijn op deze brief te zullen
reageren.

19-09-2019
3

De reactie van de oud bestuurder heeft uiteindelijk vrij lang op zich laten
w achten. Uiteindelijk is een inhoudelijke reactie ontvangen.

17-12-2019
4

De curator heeft de reacties van de huidig bestuurder en oud bestuurder
bestudeerd en heeft beiden verzocht om aanvullende stukken. De curator
heeft een deel van deze stukken ontvangen. De curator w acht de overige
aanvullende stukken af en zal zich dan beraden over het vervolg.
De curator heeft recent de aanvullende stukken van de huidig bestuurder en
de oud bestuurder ontvangen en deze stukken bestudeerd. Dit heeft geleid tot
een tw eede brief aan de huidig bestuurder en de oud bestuurder.

17-03-2020
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W at betreft de huidig bestuurder is een aantal punten afdoende beantw oord.
De curator is tot een aantal conclusies gekomen. Het betreft onder meer de
rekening-courant verhoudingen met de moeder (ES) en zuster (Apineon). De
curator is tot de conclusie gekomen dat ES en Apineon (aanzienlijke)
vorderingen hebben op respectievelijk de moeder en een zustermaatschappij.
Zie hierover ook onderdeel 4.1. Voorts is de curator over één punt tot een (al
dan niet) voorlopige conclusie gekomen. De curator heeft de huidig bestuurder
in de gelegenheid gesteld om op deze voorlopige conclusie te reageren.
W at betreft de oud bestuurder is de curator deels tot (al dan niet) voorlopige
conclusies gekomen. De curator heeft de oud bestuurder in de gelegenheid
gesteld om op deze voorlopige conclusies te reageren. Over een aantal punten
acht de curator zich nog onvoldoende geïnformeerd om tot een (al dan niet
voorlopige) conclusie te komen. De curator heeft de oud bestuurder over deze
punten nadere vragen gesteld.
De curator verw acht in de komende verslagperiode de ziensw ijzen van de
huidig bestuurder en de oud bestuurder en de gevraagde aanvullende
informatie te ontvangen. De curator zal zich dan beraden over het vervolg.
De huidig bestuurder heeft schriftelijk gereageerd op de voorlopige conclusies
van de curator. Naar aanleiding daarvan heeft recent een telefonische
bespreking plaatsgevonden tussen de curator en de huidig bestuurder over
onder meer de vorderingen in rekening-courant (zie hierover ook onderdeel
4.1). Daarnaast is gesproken over een aanzienlijke betaling vrij kort voor
datum faillissement, w aarover discussie bestaat. Op dit moment voeren de
curator en de huidig bestuurder overleg over een minnelijke afw ikkeling van
deze geschilpunten. De curator verw acht dat dit overleg in de komende
verslagperiode w ordt afgerond.

16-06-2020
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De oud bestuurder heeft een advocaat ingeschakeld na de laatste brief van de
curator. De betreffende advocaat heeft diverse malen een inhoudelijke reactie
toegezegd, maar dit heeft vertraging opgelopen. De curator heeft contact met
de betreffende advocaat en verw acht op korte termijn een inhoudelijke reactie
te ontvangen. De discussie spitst zich met name toe op de rekening-courant
verhouding tussen Apineon en ES en een tw eetal aan de oud-bestuurder
gelieerde vennootschappen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader overleg gevoerd met
de huidig bestuurder over de afw ikkeling van de openstaande geschilpunten,
te w eten de vorderingen in rekening-courant (zie hierover ook onderdeel 4.1)
en de betaling kort voor datum faillissement (het ging daarbij om een
betaling groot EUR 50.000,-). De curator heeft - met goedkeuring van de
rechter-commissaris - met de huidig bestuurder overeenstemming bereikt
over een minnelijke regeling. Deze regeling houdt op hoofdlijnen in dat de
huidig bestuurder, althans de partij die het bedrag van EUR 50.000,- heeft
ontvangen, in verband met die betaling EUR 27.500,-- aan de boedel van
Apineon voldoet tegen finale kw ijting. Er zijn ook afspraken gemaakt over de
afw ikkeling van (de vorderingen in rekening-courant van Apineon en ES op
respectievelijk) Display Tech Europe B.V. en Tussen Domein B.V. De curator
heeft de huidig bestuurder een concept vaststellingsovereenkomst
voorgelegd. De curator is nog in afw achting van zijn reactie en
ondertekening. De curator verw acht dat dit op korte termijn w ordt afgerond.

15-09-2020
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De reactie van de oud bestuurder op de laatste brief van de curator heeft
lang op zich laten w achten. Uiteindelijk heeft de advocaat van de oud
bestuurder eind augustus 2020 uitgebreid schriftelijk gereageerd. De curator
is momenteel doende om deze reactie inclusief bijlagen te bestuderen en zal
zich daarna beraden over het vervolg.

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 21 juni 2018
2016: 6 november 2017
2015: 28 november 2016

12-04-2019
1

Eastern Sign B.V.:
2017: 21 juni 2018
2016: 6 november 2017
2015: 28 november 2016

19-06-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

12-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestort kapitaal bedraagt EUR 45.378,--. Een eventuele vordering uit
hoofde van de stortingsplicht is al verjaard, de curator zal hiernaar dan ook
geen nader onderzoek meer doen.

12-04-2019
1

Eastern Sign B.V.:
Het gestort kapitaal bedraagt EUR 18.000,--. Een eventuele vordering uit
hoofde van de stortingsplicht is al verjaard, de curator zal hiernaar dan ook
geen nader onderzoek meer doen.

19-06-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator zal de volledige reacties van de (oud) bestuurder(s) op zijn
vragenbrieven afw achten (zie par. 7.1). De curator zal daarna zich daarna een
oordeel vormen, al dan niet na het stellen van aanvullende vragen.

Toelichting
Zie par. 7.1.

Toelichting
Zie par. 7.1.

Toelichting
Nog in onderzoek, zie par. 7.1.

Toelichting
Ten aanzien van de huidig bestuurder is dit onderzoek in beginsel afgerond.
Ten aanzien van de oud bestuurder is dit nog in onderzoek. Zie ook
onderdeel 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

12-04-2019
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19-09-2019
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17-12-2019
4

17-03-2020
5

16-06-2020
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15-09-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

12-04-2019
1

19-09-2019
3

Toelichting
Zie par. 7.1 en 7.5.
In onderzoek

17-12-2019
4

Toelichting
Zie par. 7.1.
In onderzoek

17-03-2020
5

Toelichting
Zie par 7.1.
In onderzoek

16-06-2020
6

Toelichting
Nog in onderzoek, zie par. 7.1.
In onderzoek

15-09-2020
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Toelichting
Ten aanzien van de huidig bestuurder is dit onderzoek in beginsel afgerond.
Ten aanzien van de oud bestuurder is dit nog in onderzoek. Zie ook
onderdeel 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake geen
uitspraken doen.

12-04-2019
1

Zie par. 7.1 en 7.5.

19-09-2019
3

Zie par. 7.1.

17-12-2019
4

Zie par. 7.1.

17-03-2020
5

Nog in onderzoek, zie par. 7.1.

16-06-2020
6

Ten aanzien van de huidig bestuurder is dit onderzoek in beginsel afgerond.
Ten aanzien van de oud bestuurder is dit nog in onderzoek. Zie ook
onderdeel 7.1.

15-09-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is door de curator ontvangen. In de komende verslagperiode
zal hij aan de hand van de administratie en de rapportage van Nederpel De
Block onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan en / of sprake is
van kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

12-04-2019
1

Het onderzoek w ordt in de komende periode gecontinueerd. In de komende
verslagperiode zal de curator een aantal (voorlopige) bevindingen en
vraagpunten voorleggen aan de (middellijk) (voormalig) bestuurder(s) van
gefailleerden.

19-06-2019
2

- beoordelen reacties (oud) bestuurder(s);
- vormen oordeel omtrent administratie en overige punten rechtmatigheid;
- eventuele nadere correspondentie/overleg met (oud) bestuurder(s).

19-09-2019
3

- beoordelen nadere stukken;
- verder beoordelen reacties (oud) bestuurder(s);
- vormen oordeel omtrent administratie en overige punten rechtmatigheid;
- eventuele nadere correspondentie/overleg met (oud) bestuurder(s).

17-12-2019
4

- beoordelen reacties (oud) bestuurder(s);
- vormen oordeel omtrent administratie en overige punten rechtmatigheid;
- eventuele nadere correspondentie/overleg met (oud) bestuurder(s).

17-03-2020
5

- beoordelen reactie oud bestuurder;
- vormen oordeel omtrent administratie en overige punten rechtmatigheid;
- eventuele nadere correspondentie / overleg met (oud) bestuurders.

16-06-2020
6

- definitief vastleggen minnelijke regeling met huidig bestuurder en toezien
op de nakoming daarvan;
- beoordelen reactie oud bestuurder;
- vormen definitief oordeel omtrent administratie en overige punten
rechtmatigheid;
- eventuele nadere correspondentie / overleg met (oud) bestuurders.

15-09-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 93.330,60

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 100.002,38
Eastern Sign B.V.: € 11.277,01

12-04-2019
1

17-12-2019
4

17-03-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 40.310,00

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 112.891,=
Eastern Sign B.V.: € 3.521,=

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 113.098,= Eastern Sign B.V.: € 3.521,=

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 121.181,=

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 121.440,=
Eastern Sign B.V.: € 3.521,=

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 121.704,62
Eastern Sign B.V.: € 3.521,=

12-04-2019
1
19-06-2019
2

19-09-2019
3

17-12-2019
4

17-03-2020
5

15-09-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 85.403,38

Toelichting
Eastern Sign B.V.: € 24.962,59

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 85.403,38
Eastern Sign B.V.: € 24.962,59

8.4 Andere pref. crediteuren

12-04-2019
1

17-12-2019
4

17-03-2020
5

16-06-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 95.184,10 (separatist)
Eastern Sign B.V.: --

Toelichting
Ten aanzien van de vordering van de pandhouder kan nog de opbrengst van
de zekerheden in mindering w orden gebracht. Door de bank is nog geen
aangepaste vordering ingediend.

19-06-2019
2

17-03-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: 47
Eastern Sign B.V.: nog geen ingediend

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: 50 Eastern Sign B.V.: 1

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: 52

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: 54
Eastern Sign B.V.: 1

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: 55
Eastern Sign B.V.: 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

12-04-2019
1
19-06-2019
2

19-09-2019
3

17-12-2019
4

17-03-2020
5

16-06-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.937,71

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 405.089,63
Eastern Sign B.V.: nog geen ingediend

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 418.119,30 Eastern Sign B.V.: € 1.129,58

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 418.372,38

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 480.132,10
Eastern Sign B.V.: € 1.129,58

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 530.874,45
Eastern Sign B.V.: € 1.129,58

Toelichting
Apineon Naarden B.V.: € 531.418,03
Eastern Sign B.V.: € 1.129,58

12-04-2019
1
19-06-2019
2

19-09-2019
3

17-12-2019
4

17-03-2020
5

16-06-2020
6

15-09-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. De curator heeft op dit moment
nog geen zicht op w elke w ijze de faillissementen zullen w orden afgew ikkeld.

12-04-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.

12-04-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door de curator geen procedures aanhangig gemaakt.

12-04-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

12-04-2019
1

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- inning debiteuren;
- onderzoek eigendomssituatie inventaris;
- afw ikkeling verkoop voorraad;
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

19-06-2019
2

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen (beiden);
- inning debiteuren (Apineon);
- onderzoek en opvolging rekening-courant vordering moeder (ES);
- onderzoek en opvolging administratie en oorzaken faillissement (beiden);
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen (beiden);
- voortgang, verslaglegging en eindafrekening inning debiteuren (Apineon);
- voortgang onderzoek en opvolging rekening-courant vordering moeder (ES);
- afw ikkelen overdracht domeinnaam;
- beoordelen reactie (oud) bestuurder(s) in verband met vragen omtrent
administratie/rechtmatigheid (beiden);
- vormen oordeel omtrent administratie/rechtmatigheid (beiden);
- eventuele verdere correspondentie/overleg (oud) bestuurder(s) (beiden);
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

19-09-2019
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De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

17-12-2019
4

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen (beiden);
- voortgang onderzoek en opvolging rekening-courant vordering moeder (ES);
- reactie / standpunt overdracht domeinnaam (Apineon);
- beoordelen reactie (oud) bestuurder(s) in verband met vragen omtrent
administratie/rechtmatigheid (beiden);
- vormen oordeel omtrent administratie/rechtmatigheid (beiden);
- eventuele verdere correspondentie/overleg (oud) bestuurder(s) (beiden);
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden (beiden).
- voortgang onderzoek en opvolging rekening-courant vordering moeder (ES)
en zuster (Apineon);
- (overleg met bestuurder over) reactie / standpunt overdracht domeinnaam
(Apineon);
- beoordelen reactie (oud) bestuurder(s) in verband met vragen omtrent
administratie/rechtmatigheid (beiden);
- vormen oordeel omtrent administratie/rechtmatigheid (beiden);
- eventuele verdere correspondentie/overleg (oud) bestuurder(s) (beiden);
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden (beiden).

17-03-2020
5

- discussie huidige bestuurder ten aanzien van de afw ikkeling van de rekeningcourant vorderingen moeder (ES) en zuster (Apineon) en betaling kort voor
datum faillissement;
- overleg met doorstarter over (eventuele) vervolgstappen ten aanzien van
overdracht domeinnamen (Apineon);
- verkrijgen en beoordelen reactie (advocaat van) oud bestuurder in verband
met vragen omtrent administratie/rechtmatigheid (beiden);
- vormen oordeel omtrent administratie en overige punten rechtmatigheid
(beiden);
- eventuele nadere correspondentie / overleg met (oud) bestuurders (beiden);
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden (beiden).

16-06-2020
6

- definitief vastleggen minnelijke regeling met huidig bestuurder en toezien
op de nakoming daarvan (beiden);
- beoordelen reactie oud bestuurder (beiden);
- vormen oordeel omtrent administratie en overige punten rechtmatigheid
(beiden);
- eventuele nadere correspondentie / overleg met (oud) bestuurders
(beiden);
- de gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden (beiden).

15-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavige faillissement.

12-04-2019
1

De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afw ikkeling van het
onderhavige faillissement.

19-06-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2020

15-09-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissement w ordt behandeld door;
Mr. J.A.M. van Dieren
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen
Bijlagen

12-04-2019
1

