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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Campen Bayards B.V.

18-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Campen
Bayards B.V., (statutair) gevestigd te (8243 PN) Lelystad aan de Kolkw eg 6,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 68995563, tevens
handelend onder de naam Bayards Build (hierna: "VCB").

18-03-2020
1

Activiteiten onderneming
VCB is een onderneming die zich bezighoudt met aluminium. De
w erkzaamheden variëren van het buigen van aluminium, de productie van
aluminiumw erken ten behoeve van de infra tot de aan- en verkoop van
aluminium.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 5.295.000,00

€ -1.286.000,00

€ 1.650.515,00

2017

€ 3.742.000,00

€ 35.000,00

€ 1.506.821,00

2019

€ 4.964.000,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 2.194.457,00

18-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Het boekjaar 2017 loopt vanaf 19 juni 2017. VCB is toen opgericht. De cijfers
over 2019 zijn gebaseerd op interne rapportages.

18-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

18-03-2020
1

Toelichting
Over 2018 conform de laatste jaarrekening.

Boedelsaldo
€ 0,00

18-03-2020
1

Toelichting
De inkomsten in de voortzettingsperiode zijn allemaal binnengekomen op de
bankrekening van VCB bij ABN. In de komende verslagperiode kan een
afrekening met ABN plaatsvinden.
€ 285.838,66

18-06-2020
2

Toelichting
Met ABN heeft een tussentijdse afrekening plaatsgevonden. Nog niet alle
inkomsten van de voortzettingsperiode zijn ontvangen. De verw achting is dat
in de komende verslagperiode de afrekening kan w orden afgerond en de
boedel nog aanvullende bedragen van ABN ontvangt.
€ 328.052,05

18-09-2020
3

Toelichting
De afrekening met ABN heeft plaatsgevonden.
€ 335.809,36

18-12-2020
4

€ 330.134,28

18-03-2021
5

€ 130.509,97

28-05-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-2-2020

18-03-2020
1

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

18-06-2020
2

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

18-09-2020
3

t/m
17-9-2020
van
18-9-2020

18-12-2020
4

t/m
18-9-2020
van
15-12-2020

18-03-2021
5

t/m
14-3-2021
van
15-3-2021

28-05-2021
6

t/m
27-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

180 uur 35 min

2

117 uur 35 min

3

45 uur 20 min

4

9 uur 35 min

5

12 uur 30 min

6

9 uur 40 min

totaal

375 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van VCB is Bayards B.V. (hierna: "Bayards").

18-03-2020
1

De bestuurder van VCB is Aluminium Consultancy & Management Group B.V.
(hierna: "ACMG"). De bestuurders van ACMG zijn de heer D.W .S. Mackintosh
(alleen bevoegd) en mevrouw A.M. Mackintosh (gezamenlijk bevoegd).
VCB behoort tot de "Bayards-groep", bestaande uit de moedervennootschap
Bayards Holding B.V., haar 100% dochtervennootschap Bayards en (in
Nederland) de 100% dochtervennootschappen Bayards Up B.V., Bayards
Aluminium Constructies B.V., Bayards Dintelmond B.V. en VCB.

1.2 Lopende procedures
VCB is niet betrokken bij procedures.

18-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
VCB had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn afgesloten via
Bayards en Bayards heeft voor betaling zorggedragen. Daarnaast liepen een
aantal verzekeringen voor rollend materieel en transport op naam van VCB.
Hiervan heeft de curator gezorgd dat de premies zijn betaald. Gelet op het
voorgaande is er dekking voor de periode dat de activiteiten w orden
voortgezet.

18-03-2020
1

Er is sprake van een BCA-polis. Daarover vindt overleg plaats met het bestuur.
Het bestuur heeft besloten uitloopdekking voor de BCA-polis te kopen.
Premierestituties zijn niet aan de orde.

18-06-2020
2

1.4 Huur
VCB huurt een pand aan de Kolkw eg 6 te Lelystad. De huur bedraagt €
27.266,97 excl. BTW per maand en is betaald tot en met januari 2020. De
curator heeft de huurovereenkomst met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd, w aardoor de huurovereenkomst tegen eind mei 2020
eindigt. De verhuurder heeft geen zekerheden verkregen.

18-03-2020
1

Eind mei 2020 is de gehuurde bedrijfsruimte aan de verhuurder opgeleverd.

18-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft het volgende toegelicht:

18-03-2020
1

De onderneming van VCB is in 2017 gekocht uit het faillissement van Van
Campen Industries B.V. Sinds de oprichting van VCB in 2017 is zij verlieslatend
gew eest. Het is de afgelopen drie jaren niet gelukt om de onderneming
rendabel te maken. Er bestond geen uitzicht op verbetering.
Op 14 februari 2020 heeft VCB besloten haar eigen faillissement aan te gaan
vragen. Dit faillissement is op 18 februari 2020 uitgesproken. De curator zal
onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. In dat
kader heeft een aantal inventariserende gesprekken plaatsgevonden.

18-06-2020
2

De oorzaak van het faillissement is nog in onderzoek. De curator verw acht bij
de volgende verslaglegging een nadere toelichting te kunnen geven.

18-09-2020
3

Het oorzakenonderzoek is afgerond. In een volgend verslag verw acht de
curator zijn bevindingen te kunnen delen.

18-12-2020
4

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement. De
curator heeft geconcludeerd dat een tegenzittende markt - die medio 2017 bij
de doorstart niet kon w orden voorzien - een belangrijke oorzaak van het
faillissement is. Dit houdt onder andere verband met het feit dat de overheid
minder is gaan investeren als gevolg van de PFAS- en stikstofproblematiek. De
curator beschouw t het faillissement als een gevolg van deze en andere
omstandigheden, w aarbij de tegenzittende markt de belangrijkste
omstandigheid is.

18-03-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

18-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

18-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-2-2020

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel ontslagen. Daarnaast is een collectieve intake
met het UW V georganiseerd.

18-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

18-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

18-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris (5% van de opbrengst)

€ 12.880,50

€ 41.800,00

totaal

€ 12.880,50

€ 41.800,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris en bedrijfsmiddelen w orden gehuurd van Bayards. Bayards heeft
deze in 2017 gekocht van de curator van Van Campen Industries B.V. De
inventaris en bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd in opdracht van pandhouder ABN.

18-03-2020
1

De inventaris is via een internetveiling verkocht via Troostw ijk. De inventaris
w as grotendeels eigendom van Bayards. In overleg met Bayards is
afgesproken dat Bayards 5% van de verkoopopbrengst zal betalen aan de
boedel van Van Campen Bayards, omdat een beperkt deel van de inventaris
w el eigendom w as van Van Campen Bayards. De afrekening van de
veilingorganisatie volgt vermoedelijk in de tw eede helft van juni.

18-06-2020
2

Van de opbrengst van de inventariszaken heeft de boedel € 12.880,50 excl.
BTW ontvangen. De ontvangen boedelbijdrage voor het meew erken aan de
verkoop van de inventaris (ten behoeve van Bayards B.V.) bedraagt €
41.800,= excl. BTW .

18-09-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

18-03-2020
1

Omdat de inventariszaken grotendeels geen eigendom w aren van Bayards
speelt het bodemvoorrecht niet. Omdat een beperkt deel w el eigendom van
Van Campen Bayards B.V. w as, is afgesproken dat de boedel 5% van de
opbrengst van de inventariszaken zal ontvangen.

18-06-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie rechten van derden.

18-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad W intertrust

€ 50.000,00

€ 12.500,00

voorraad Internetveiling

€ 84.413,00

€ 21.348,80

schikking Lingense Alliantie

€ 30.000,00

€ 4.500,00

€ 164.413,00

€ 38.348,80

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is in opdracht van pandhouder ABN getaxeerd.

18-03-2020
1

Een integrale doorstart heeft niet plaatsgevonden.

18-06-2020
2

Een deel van de voorraad is voor € 50.000,= excl. BTW verkocht aan
W intertrust. Dit betroffen goederen die specifiek voor deze klant w aren
gemaakt. De boedel heeft een boedelbijdrage van 25% ontvangen.
Het restant van de voorraad is via een internetveiling verkocht. De afrekening
daarvan moet nog plaatsvinden.
In het onderhanden w erk zat nog een lopende opdracht met Lingense
Alliantie. Met Lingense Alliantie is een schikking getroffen op grond w aarvan €
30.000,= excl. BTW is betaald. De boedel heeft een boedelbijdrage van 15%
ontvangen.

De voorraden zijn op een internetveiling verkocht. De opbrengst bedraagt €
84.413,= excl. BTW . ABN heeft een boedelbijdrage van € 21.348,80 excl. BTW
voldaan.

18-09-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraad en rechten van derden.

18-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Subsidie praktijkleren

€ 1.143,60

Verkoop mallen

€ 1.992,50

€ 597,75

Auto en aanhanger

€ 5.710,00

€ 571,00

Kasgeld
Verkoop tekeningen en ontw erpen
totaal

Toelichting andere activa

€ 22,14
€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 13.868,24

€ 2.168,75

Toelichting andere activa
VCB is eigenaresse van een auto en aanhanger. Deze zijn in opdracht van
pandhouder ABN getaxeerd.

18-03-2020
1

De auto en aanhanger zijn via een internetveiling verkocht. De afrekening
daarvan moet nog plaatsvinden.

18-06-2020
2

Tekeningen en ontw erpen voor een klant zijn voor € 5.000,= excl. BTW
verkocht aan die klant. De boedel heeft een boedelbijdrage van 20%
ontvangen.
Mallen zijn verkocht aan een andere klant. Hiervoor is € 1.992,50 excl. BTW
betaald. De boedel heeft een boedelbijdrage van 30% ontvangen.
De opbrengst van de auto en aanhanger bedraagt € 5.710,=. De boedel heeft
een boedelbijdrage van 10% ontvangen.

18-09-2020
3

De opbrengst van afgevoerd schroot bedraagt € 40.071,60. Hierover is geen
BTW verschuldigd, omdat de BTW is verlegd. De boedel heeft een
boedelbijdrage van 10% ontvangen.
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 1.143,60 in verband met
subsidie Praktijkleren ontvangen.

18-03-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie eigendommen derden.

18-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 1.073.904,68

€ 632.471,21

€ 37.624,23

totaal

€ 1.073.904,68

€ 632.471,21

€ 37.624,23

Toelichting debiteuren
Het bovenstaande bedrag betreft het openstaande bedrag per datum
faillissement. Met pandhouder ABN is afgesproken dat de boedel de incasso
van openstaande vorderingen ter hand pakt.
Van het geïnde bedrag betreft € 220.132,48 een betaling van één debiteur. Dit
betrof een opdracht die de boedel niet kon afmaken. Het ging om verkoop van
goederen die bij een leverancier w aren ingekocht. De debiteur heeft verrekend
met diverse schadeposten. Om dit bedrag te kunnen innen heeft ABN een
bedrag van € 217.835,33 aan de leverancier betaald. Per saldo is de
opbrengst hiervan dus maar € 2.290,15.

18-03-2020
1

Met ABN is afgesproken dat (voor zover sprake is van verpande debiteuren) de
boedel een boedelbijdrage van 10% ontvangt. De boedel is niet gehouden om
de debiteurenincasso af te maken.
Bij overige debiteuren is tot op heden € 126.509,50 geïnd.
Tot op heden zijn de volgende betalingen ontvangen:
* € 220.132,48 op een vordering die in het vorige verslag specifiek is
beschreven.
* € 335.051,97 op de rekening bij ABN w aarin ook bedragen zitten als gevolg
van door de curator getroffen schikkingen.
* € 15.636,33 op de boedelrekening door één debiteur als gevolg van een
schikking. Dit bedrag komt geheel toe aan de boedel, omdat sprake w as van
een verpandingsverbod met goederenrechtelijke w erking.

18-06-2020
2

Voor het overige loopt de debiteurenincasso nog. Dit hangt deels samen met
de incasso van de w erkzaamheden uit de voortzettingsperiode.
Voor het overige loopt de debiteurenincasso nog. De curator en ABN zijn
overeengekomen dat de boedel de debiteurenincasso opstart tegen een
boedelbijdrage van 10%. Voor w at betreft de debiteur die € 220.132,48
betaalde geldt dit percentage alleen voor het gerealiseerde surplus.
Bij de vorige verslaglegging w as de status als volgt:
* € 220.132,48 op een vordering die in het eerste verslag specifiek is
beschreven.
* € 335.051,97 op de rekening bij ABN w aarin ook bedragen zitten als gevolg
van door de curator getroffen schikkingen.
* € 15.636,33 op de boedelrekening door één debiteur als gevolg van een
schikking. Dit bedrag komt geheel toe aan de boedel, omdat sprake w as van
een verpandingsverbod met goederenrechtelijke w erking.

18-09-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is de curator bij een drietal nog openstaande
vorderingen tot een afronding gekomen.
* Een debiteur had een bedrag van € 10.343,12 voldaan op de
derdengeldrekening van de curator. Dit bedrag stond geparkeerd tot zekerheid
van eventuele claims in de periode van drie maanden na montage. Inmiddels is
dit bedrag vrijgevallen en dit bedrag overgeboekt op de boedelrekening.
* Met tw ee debiteuren is een schikking getroffen op grond w aarvan deze
debiteuren respectievelijk € 17.500,= en en € 6.050,= op de boedelrekening
hebben betaald.
Het totale geïncasseerde bedrag komt daardoor op € 604.713,90. Met ABN
heeft een afrekening plaatsgevonden. Voor zover geen sprake w as van
verpandingsverboden heeft de boedel een boedelbijdrage van 10%
ontvangen. Voor zover sprake w as van verpandingsverboden heeft ABN dat
erkend en zijn de volledige ontvangsten naar de boedel gegaan. De opbrengst
van debiteurenvorderingen die niet w aren verpand bedraagt € 20.022,55. De
opbrengst van verpande debiteurenvorderingen bedraagt € 584.691,31.
Thans loopt de incasso nog van een vijftal vorderingen.

De afgelopen verslagperiode is nog een bedrag van € 7.757,31 geïncasseerd.
Thans loopt de incasso nog van een tw eetal vorderingen. Deze debiteuren

18-12-2020
4

betw isten de vorderingen van de curator inhoudelijk. De curator verw acht in de
komende verslagperiode nader overleg met deze debiteuren te hebben om te
bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort.

Het ontvangen bedrag van € 7.757,31 viel onder het pandrecht van ABN. Dit
bedrag is minus de boedelbijdrage van 10% overgemaakt aan ABN.

18-03-2021
5

Bij tw ee debiteuren liep de incasso nog. Bij één van deze debiteuren is naar
aanleiding van een gevoerd verw eer vastgesteld dat verdere incasso niet
opportuun is. Bij de andere debiteur loopt de incasso nog. De curator is in
afw achting van een inhoudelijke reactie van de debiteur. De advocaat van de
debiteur heeft toegezegd in maart 2021 inhoudelijk te reageren.
Met de laatste debiteur is een schikking getroffen op grond w aarvan een
bedrag van € 20.000,= aan de boedel is betaald. Deze vordering w as niet
verpand, omdat sprake w as van een verpandingsverbod met
goederenrechtelijke w erking.

28-05-2021
6

De debiteurenincasso is hiermee afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse incassow erkzaamheden.

18-03-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 9.197.473,16

18-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN heeft financiering verstrekt aan de gehele Bayards-groep. Per 18 februari
2020 had ABN een bedrag van € 9.197.473,16 van de Bayards-groep te
vorderen. € 2.290.531,40 hiervan betrof een debetstand op de bankrekening
van VCB. ABN heeft de gehele vordering w aarvoor VCB hoofdelijk aansprakelijk
is ingediend in het faillissement.

Toelichting vordering van bank(en)
Door de inning van debiteuren en overige uitw inning is de debetstand op de
bankrekening van Van Campen Bayards B.V. inmiddels teruggelopen tot €
1.943.343,56.
€ 1.834.038,75
Toelichting vordering van bank(en)
Door de inning van debiteuren, afrekening met de bank en uitw inning van de
pandrechten op activa is de debetstand op de bankrekening van Van Campen
Bayards B.V. inmiddels teruggelopen tot € 1.834.038,75. Deze stand zal naar
verw achting nog verder teruglopen als gevolg van debiteurenincasso en het
feit dat Bayards nog een bedrag aan ABN gaat afdragen in verband met de

18-06-2020
2

18-09-2020
3

opbrengst van de inventariszaken.

5.2 Leasecontracten
VCB huurt de inventaris/bedrijfsmiddelen van Bayards. Bayards heeft
toegezegd na datum faillissement geen kosten meer in rekening te brengen.

18-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN heeft pandrechten op voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen en IErechten.

5.4 Separatistenpositie

18-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Over de uitw inning vindt tussen ABN en de boedel goed overleg plaats.

18-03-2020
1

In het kader van de bedrijfsvoortzetting en debiteurenincasso w ordt zoveel als
mogelijk geïncasseerd op de rekening bij ABN. Met toestemming van de
rechter-commissaris zijn afspraken gemaakt over de verdeling van deze
opbrengsten. Hierbij geldt:
1) Inkomsten die binnenkomen vanw ege w erkzaamheden die gefactureerd zijn
voor faillissement verdelen ABN en de boedel als volgt:
a) Voor zover sprake is van een pandrecht een boedelbijdrage van 10%. Voor
zover geen sprake is van een pandrecht zijn deze volledig voor de boedel.
b) De instandhoudingskosten van de voorzetting (o.a. gas, w ater, licht,
dw angcrediteur, verzekering, ICT) komen geheel voor rekening van ABN.
2) Inkomsten die binnenkomen vanw ege w erkzaamheden die gefactureerd zijn
na het faillissement verdelen ABN en de boedel als volgt:
a) De BTW komt toe aan de boedel en deze zal door de boedel moeten w orden
afgedragen.
b) Over de bedragen exclusief BTW w orden naar rato van de opbrengst de
kosten omgeslagen. Directe kosten w orden eerst in mindering gebracht op het
betreffende deel van de opbrengst. De overige algemene kosten w orden naar
rato omgeslagen over alle opbrengsten die na faillissement zijn gefactureerd.
c) Na omslag van de kosten is de verdeling als volgt. Boedeldebiteuren zijn na
omslag van de kosten voor de boedel. Verpande debiteuren zijn na omslag van
de kosten voor ABN. Voor zover sprake is van onderhanden w erk en een
pandrecht van ABN op de betreffende vordering geldt dat als de boedel nog
w erkzaamheden moet doen, de opbrengst na omslag van de kosten verdeeld
w ordt tussen ABN en boedel in de verhouding w aarin de w erkzaamheden voor
respectievelijk na faillissement zijn uitgevoerd.
Over de uitw inning van de zekerheidsrechten op roerende zaken zijn nog geen
afspraken gemaakt. Daarover volgt nog overleg.
Met Bayards en ABN zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de verpande
voorraad, auto, aanhanger en de inventaris die slechts voor een klein deel
eigendom van VCB is.
De afspraak is dat de boedel een boedelbijdrage van € 55.000,= te
vermeerderen met 10% van de opbrengst exclusief BTW van de voorraad, auto
en aanhanger zal ontvangen. De gehele BTW gaat naar de boedel. Van de
opbrengst van de inventaris - w aarbij Bayards de verkoper is - ontvangt de
boedel 5%. Daarnaast w orden alle directe kosten - voor zover de boedel die
zou maken - aan de boedel vergoed.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-06-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Rechten van derden zijn/w orden in kaart gebracht en w aar mogelijk w orden
eigendommen van derden al uitgeleverd.

18-03-2020
1

De rechten van derden zijn afgew ikkeld.

18-06-2020
2

5.6 Retentierechten
Diverse onderaannemers oefenen/oefenden retentierecht uit op materialen
van (klanten van) VCB. De curator heeft in overleg met deze partijen een
oplossing bereikt of voert nog overleg. Vooralsnog is de curator niet tot
opeising overgegaan.

18-03-2020
1

Een coatbedrijf oefende een retentierecht uit op een deel van de voorraad ten
behoeve van een klant. Nadat deze retentor de curator een termijn had
gesteld, heeft de curator aan de retentor laten w eten niet tot lossing of
opeising van goederen over te gaan.

18-06-2020
2

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

18-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Aan derden zijn vooralsnog geen boedelbijdrage gevraagd voor het
terugleveren van hun eigendommen. Voor de verdeling van de opbrengst uit
voortzetting en debiteurenincasso zie hiervoor onder sub 5.4.

Toelichting
Aan derden zijn geen boedelbijdragen gevraagd voor het mogen ophalen van
hun eigendommen. Voor de verdeling van de opbrengst uit voortzetting en
debiteurenincasso zie hiervoor onder 4.1 en 5.4 en hierna onder 6.2.

Toelichting
De ontvangen boedelbijdragen zijn, afhankelijk van w aarop zij betrekking
hebben, verantw oord onder 3, 4 of 6 van dit verslag.

18-03-2020
1

18-06-2020
2

18-09-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met betrokkenen en inventarisatie van de posities van partijen.

18-03-2020
1

In overleg met ABN en Bayards zijn de activa te gelde gemaakt. De afrekening
van de veilingorganisatie w ordt op korte termijn verw acht.

18-06-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator zet met toestemming van de rechter-commissaris de
bedrijfsactiviteiten voort tot maximaal eind maart. Deze bedrijfsvoortzetting is
mogelijk, nadat ABN het NTAB heeft ingeschakeld om een doorrekening van de
lopende projecten te maken. Op basis van een begroting is de
bedrijfsvoortzetting gestart. Alle inkomsten zijn vooralsnog binnengekomen op
de bankrekening bij ABN. Dit betreft zow el inkomsten uit
debiteurenvorderingen als inkomsten uit de voortzetting. Een nadere
uitsplitsing van de inkomsten en een verdeling van de opbrengsten na aftrek
van de gemaakte kosten zal eerst in de komende verslagperiode plaatsvinden.

18-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
In de periode van 18 februari tot en met 13 maart 2020 hebben de volgende
mutaties op de bankrekening bij ABN plaatsgevonden.

18-03-2020
1

Een bijschrijving van € 220.125,48 en een afschrijving van € 217.835,33 houdt
verband met een debiteur, zie hiervoor sub 4. Per saldo is de opbrengst
daarvan € 2.290,15.
De kosten die tot en met 16 maart 2020 zijn betaald in het kader van de
voortzetting bedragen € 86.629,01.
De totale bijschrijvingen bedragen € 163.332,79. Dit bedrag heeft deels
betrekking op ontvangsten van debiteuren en deels betrekking op
ontvangsten in het kader van de bedrijfsvoortzetting. Een uitsplitsing zal de
komende verslagperiode w orden gemaakt.
De voorlopige cijfers zijn als volgt:
In totaal is tot op heden geïnd € 231.831,65 inclusief BTW dat na faillissement
is gefactureerd. Met ABN is afgesproken dat dit bedrag naar rato van w anneer
de w erkzaamheden hebben plaatsgevonden zal w orden verdeeld. Daarbij
ontvangt ABN het deel van voor faillissement voor zover verpand en exclusief
BTW en na aftrek van de gemaakte kosten. De boedel ontvangt het overige en
over dat deel zullen de gemaakte kosten ook w orden omgeslagen. In deze
kosten w orden ook de kosten van het ingezette personeel, het bedrijfspand
en de curator meegenomen.
Daarnaast is een bedrag van € 40.071,60 gerealiseerd als opbrengst van
afgevoerd schroot. Dit is opbrengst w aarvan de BTW is verlegd. De curator
overlegt met ABN over de verdeling van dit bedrag.
De betaalde out of pocket-kosten bedragen tot op heden:
* € 55.713,35 die w ordt omgeslagen over de opbrengst van de
voortzettingsperiode. Dit ziet voornamelijk op projectspecifieke inkoop.
* € 38.829,17 die geheel voor rekening van ABN komt. Dit betreft de vaste
kosten en dw angcrediteuren. ABN neemt deze kosten geheel voor haar
rekening, omdat daarmee de debiteuren beter incasseerbaar zijn.

18-06-2020
2

De financiële afw ikkeling van de voortzetting heeft plaatsgevonden. In totaal is
na datum faillissement € 260.760,95 gefactureerd en geïnd. Hiervan is €
176.912,88 toe te rekenen aan w erkzaamheden die na faillissement hebben
plaatsgevonden en € 83.848,07 aan w erkzaamheden die voor faillissement
hebben plaatsgevonden.

18-09-2020
3

De totale out of pocket kosten bedroegen € 55.810,35, zodat er een
cashresultaat van € 204.950,60 is gerealiseerd. Hiervoor zijn w el boedelkosten
gemaakt die voor de afrekening tussen ABN en de boedel als volgt zijn
vastgesteld:
€ 57.885,53 voor de inzet van personeel.
€ 37.754,31 voor het gebruik van het bedrijfspand.
€ 25.000,= voor de kosten van de curator en zijn kantoorgenoten.
Alle kosten zijn omgeslagen over de delen die ABN en de boedel ontvingen.
Het resultaat daarvan is:
* ABN ontving per saldo € 33.446,01.
* De boedel ontving per saldo € 100.936,11 voor de dekking van kosten.
* De boedel ontving per saldo € 70.568,48 als netto opbrengst.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Opstellen begroting, overleg NTAB en ABN, afstemming met personeel, klanten
en leveranciers.

18-03-2020
1

Incasso vorderingen, betaling kosten en het opstellen en uitvoeren van de
eindafrekening met ABN.

18-09-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. In dat kader
is een bidbook opgesteld en aan geïnteresseerde partijen de kans geboden
om te bezichtigen. Verder hebben diverse overleggen met geïnteresseerde
partijen plaatsgevonden en is nadere informatie aangeleverd. Inmiddels is
duidelijk gew orden dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

18-03-2020
1

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

18-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

18-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie voor de systematiek hiervoor sub 5.4.
€ 37.907,60

18-03-2020
1

18-09-2020
3

Toelichting
De boedel ontving per saldo € 100.936,11 voor de dekking van kosten.
Daarvan komt naar rato € 37.907,60 voor rekening van ABN.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen bidbook en overleg met geïnteresseerden.

18-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de digitale administratie ontvangen. Deze is bijgew erkt tot
datum faillissement. In de komende periode maakt de curator afspraken over
de bew aring van de fysieke administratie.

18-03-2020
1

De curator heeft met Bayards afgesproken dat de fysieke administratie bij
Bayards zal w orden bew aard.

18-06-2020
2

Aan de administratieplicht is voldaan.

18-03-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 18 juli 2018.
2018: 30 december 2019.
2019: Niet gedeponeerd.

18-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

18-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

18-03-2020
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

18-12-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator gaat dit onderzoeken.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator verw acht hierover in het volgende verslag nader te kunnen
berichten.
Nee

18-03-2020
1

18-06-2020
2

18-12-2020
4

18-03-2021
5

Toelichting
De curator heeft niet vastgesteld dat sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur. Na een ronde inventariserende gesprekken ziet de curator, mede
gelet op hetgeen hiervoor onder 1.5 is opgenomen, geen aanleiding om nader
onderzoek te doen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-03-2020
1

Toelichting
Zie hiervoor sub 7.5.
Nee

18-03-2021
5

Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan en daarbij is niet gebleken van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden opgestart.

18-03-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

18-03-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de afgelopen verslagperiode hebben eerste inventariserende gesprekken
met betrokkenen plaatsgevonden.

18-06-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft onderzoek in de financiële administratie
plaatsgevonden en is nadere informatie opgevraagd bij en ontvangen van
Bayards. De curator verw acht ik de komende verslagperiode tot een afronding
van het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen komen.

18-09-2020
3

De curator verw acht hierover in het volgende verslag nader te kunnen
berichten.

18-12-2020
4

Afronding rechtmatigheidsonderzoek.

18-03-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 112.631,38

18-03-2020
1

Toelichting
Huur: € 112.631,38.
UW V: Nog niet bekend.
Salaris curator: Nog niet bekend.
€ 210.004,78

18-12-2020
4

Toelichting
Huur: € 112.631,38.
UW V: € 97.373,40.
€ 219.624,31

18-03-2021
5

Toelichting
Huur: € 112.631,38
UW V: € 106.992,93

Toelichting
De boedelvorderingen zijn voor zover mogelijk al voldaan. Dit betreft een
bedrag van € 112.631,38 aan de verhuurder en een bedrag van €
106.992,93 aan het UW V.
Bij de afw ikkeling van het faillissement volgt nog een bedrag aan salaris
curator, BTW -afdracht door de boedel en griffierecht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-05-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vorderingen ingediend. Met de fiscus vindt overleg
plaats over het vaststellen van de fiscale positie en de noodzakelijke
aangiften.
€ 18.436,00

18-03-2020
1

18-06-2020
2

Toelichting
Tot op heden is voor € 18.436,= aan vorderingen ingediend. De verw achting is
dat dit bedrag de komende periode nog toeneemt.
€ 141.583,00

18-09-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 56.597,46

18-03-2020
1

18-12-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er zijn nog geen andere preferente crediteuren bekend.

18-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
39

18-03-2020
1

49

18-06-2020
2

50

18-09-2020
3

51

18-12-2020
4

53

18-03-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.512.114,16

18-03-2020
1

€ 10.769.869,48

18-06-2020
2

€ 10.769.920,58

18-09-2020
3

€ 10.770.059,97

18-12-2020
4

€ 10.782.882,47

18-03-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is vooralsnog niet bekend.

18-03-2020
1

Alle boedelvorderingen kunnen w orden voldaan. De hoogpreferente
vorderingen kunnen gedeeltelijk w orden voldaan. Het faillissement kan
derhalve vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

28-05-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het uitnodigen van de bekende crediteuren om hun vorderingen in te dienen
en het verw erken van de ingediende vorderingen.

18-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

18-03-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende periode de volgende onderw erpen ter hand
nemen:
a) Afw ikkeling rechten van derden.
b) Afronden voorzetting boedelperiode inclusief het beëindigen van de
afgegeven garanties.
c) Debiteurenincasso.
d) Verkoop roerende zaken.
e) Rechtmatigheidsonderzoek.
f) Inventarisatie crediteurenpositie.
g) Overige onderw erpen.

18-03-2020
1

De curator zal in de komende periode de volgende onderw erpen ter hand
nemen:
a) Financiële afw ikkeling van de voorzetting boedelperiode
b) Voortzetting/afronding debiteurenincasso.
c) Financiële afw ikkeling verkoop roerende zaken.
d) Rechtmatigheidsonderzoek.

18-06-2020
2

De curator zal in de komende periode de volgende onderw erpen ter hand
nemen:
a) Voortzetting/afronding debiteurenincasso.
b) Rechtmatigheidsonderzoek.

18-09-2020
3

De curator zal in de komende periode de volgende onderw erpen ter hand
nemen:
a) Voortzetting/afronding debiteurenincasso.
b) Rechtmatigheidsonderzoek.

18-12-2020
4

De curator zal in de komende periode de volgende onderw erpen ter hand
nemen:
a) Voortzetting/afronding debiteurenincasso.

18-03-2021
5

Afw ikkeling.

28-05-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-03-2020
1

Thans.

28-05-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

