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

4

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.17/14/104

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000000233:F001

Datum uitspraak:

13-05-2014

Curator:

Mr. I. Grijpma

R-C:

mr. H.J. Idzenga

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap SCHUURMANS KLEIN VUURWERK HOLDING B.V. (hierna: ³de
vennootschap´
Vestigingsadres:
Harlingertrekweg 85
8914 AV Leeuwarden
Correspondentieadres:
Postbus 271
8914 AV Leeuwarden
KvK-nr: 01062969

Activiteiten onderneming
Deze bestaan uit het zijn van houdster maatschappij respectievelijk het verkrijgen, houden en
vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen.
Omzetgegevens
2011: - € 7.883,-2010: € 0,-Het boekjaar loopt van 1 april t/m 31 maart van het daarop volgend jaar, de jaarrekening van
2011 ziet op de periode 1 april 2011 t/m 31 maart 2012.
Bron: (concept) jaarrekeningen

Personeel gemiddeld aantal
In de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedroeg het gemiddeld
aantal personeelsleden 0.
Saldo einde verslagperiode
€ 0,00
€ 0,00
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Verslagperiode
1 januari t/m 31 maart 2017
1 april t/m 30 juni 2017
1 juli t/m 30 september 2017
1 oktober t/m 31 december 2017
Bestede uren in verslagperiode
1,36
0,24
0,42
Bestede uren totaal
14,42
15,06
15,48
Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten
worden ontleend.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-01-2018

De vennootschap is opgericht op 18 februari 1992 en in het Handelsregister ingeschreven
sedert 21 februari 1992. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de
vennootschap naar het recht van de Britse Maagdeneilanden Hunter Pacific Limited en de
heer E. Vermeulen.
De vennootschap maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen.
De activiteiten van de vennootschap bestaan volgens de statuten uit het verwerven, bezitten
en vervreemden, houden en afstoten van deelnemingen in of op andere wijze deelnemen in
andere ondernemingen en het verwerven, bezitten en vervreemden van andere effecten, het
besturen en adviseren van andere vennootschappen en ondernemingen, en het verschaffen
van zekerheden aan derden ten behoeve van de financiering van deelnemingen en het
verstrekken van leningen.
De gefailleerde vennootschap is bestuurster van de besloten vennootschap Schuurmans Klein
Vuurwerk B.V. en de besloten vennootschap Beko Vuurwerk B.V. De
dochtervennootschappen zijn in staat van faillissement verklaard op 28 januari 2014. De
vennootschap houdt alle aandelen in deze vennootschappen.
Voor de vennootschap is in eerste instantie surseance van betaling aangevraagd wat is
toegewezen op 7 februari 2014. Bij beschikking van de rechtbank is op 13 mei 2014 de
surseance van betaling ingetrokken en de vennootschap in staat van faillissement verklaart.

1.2

Winst en verlies
2011: - € 163.019,-2010: - € 242.487,-Bron: (concept) jaarrekeningen

1.3

Balanstotaal
2011: € 9.460.694,-2010: € 7.653.709,-Bron: (concept) jaarrekeningen

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken bij procedure(s).

1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn er geen verzekeringen afgesloten.
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Huur
Volgens opgave van de directie zijn er geen huurovereenkomsten.

1.7

Oorzaak faillissement
De directie van de vennootschap heeft aangegeven dat aanhoudende verliezen als gevolg van
de economische recessie ertoe hebben geleid, dat het faillissement moest worden
aangevraagd van Schuurmans Klein Vuurwerk B.V.. Aangezien de vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk is voor schulden van Schuurmans Klein Vuurwerk richting de ING Bank is ook
voor de vennootschap het faillissement aangevraagd. De curator zal nader onderzoeken wat
de oorzaken zijn geweest die hebben geleid tot het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0

2.3

Datum ontslagaanzegging

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Niet van toepassing.
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3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving

11-01-2018

Als andere activa kunnen worden genoemd:
- handelsnaam
verslag 2
De andere activa van de vennootschap bestaan voorts uit aandelen in dochtervennootschap
Schuurmans Klein Vuurwerk B.V. en Beko Vuurwerk B.V., alsmede intercompany vorderingen
daarop. Deze dochtervennootschappen zijn failliet, zodat hieraan in beginsel geen waarde kan
worden toegekend.
3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
De curator verwacht niet dat er belangstelling is voor de andere activa.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Niet van toepassing.

4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De vordering van de bank bedraagt totaal EUR 3.335.246,27. Het betreft een gezamenlijke
financiering met de vennootschappen Schuurmans Klein Vuurwerk BV en Beko Vuurwerk BV.
De vennootschappen beschikten over zakelijke rekeningen, VV rekening, Euroflexlening, en
een rentevastlening. De vordering is door de curator voorlopig erkend.

5.2

Leasecontracten
De vennootschap heeft geen leaseovereenkomst(en) gesloten.
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Beschrijving zekerheden
In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de
vennootschap de navolgende zekerheden gesteld:
- recht van hypotheek, eerste in rang, op de onroerende zaken Harlingertrekweg 85 te
Leeuwarden en Albionstraat 36, 44, 46 te Tilburg.
- pandrecht, eerste in rang, op de roerende zaken van de vennootschap.
- pandrecht, eerste in rang, op de vorderingen op derden van de vennootschap.
- pandrecht, eerste in rang, op de voorraad van de vennootschap.

5.4

Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van
separatist. Tot op heden heeft de bank hiervan geen gebruik gemaakt, uitgezonderd de inning
van debiteuren.

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan

5.7

Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan

5.8

Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

4

Datum:

11-01-2018

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres
Harlingertrekweg 85. Voor de digitale administratieve vastlegging wordt gebruik gemaakt van
het softwarepakket Exact. De administratie (zowel de fysieke als de digitale) is op de volgende
wijze door de curator veilig gesteld: de curator heeft een back-up ontvangen van de digitale
administratie. De belangrijkste fysieke administratie is door de curator meegenomen.
verslag 3
De curator is gestart met het doen van onderzoek in de omvangrijke administratie van failliet
en haar dochterondernemingen. De curator verwacht de feitelijke bestuurder op korte termijn
te kunnen uitnodigen teneinde vragen te kunnen beantwoorden.
verslag 4
Op 1 april 2015 heeft er een bespreking plaats gehad tussen de curator en een kantoorgenoot
en 2 bestuurders van failliet, alsmede hun advocaat. De curator heeft met name vragen
gesteld naar aanleiding van hetgeen zij heeft aangetroffen in de administratie. Na deze
bespreking heeft de curator een brief gezonden aan de advocaat van de bestuurders. De
advocaat heeft aangegeven medio mei met een reactie te komen.
verslag 5
Medio juni heeft de advocaat van de bestuurders gereageerd op de brief van de curator. Deze
brief heeft de curator in bestudering en zal daar binnenkort op reageren.
verslag 6
De curator heeft, gelet op het verweer van de bestuurders, navraag gedaan bij diverse
debiteuren en anderen. De curator heeft bijna alle informatie binnen en zal een reactie
opstellen voor de advocaat van de bestuurders.
verslag 10-11
Verwezen wordt naar punt 7.5 van dit verslag.

verslag 12
Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.
verslag 13
Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.
verslag 14
Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.
7.2

Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig
gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.
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Stortingsverpl. Aandelen
verslag 3
De curator heeft vastgesteld dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
verslag 4
De curator heeft dit onderdeel in onderzoek en wacht op de reactie van de advocaat van de
bestuurders alvorens haar conclusie te trekken.
verslag 5-6
De curator heeft de reactie van de advocaat van de bestuurders in bestudering.
verslag 7
De curator heeft een concept brief opgesteld aan de advocaat van de bestuurders die in maart
verzonden wordt.
verslag 6
De curator heeft, gelet op het verweer van de bestuurders, navraag gedaan bij diverse
debiteuren en anderen. De curator heeft bijna alle informatie binnen en zal een reactie
opstellen voor de advocaat van de bestuurders.
verslag 7
De curator heeft een concept brief opgesteld aan de advocaat van de bestuurders die in maart
verzonden wordt.
verslag 8
De curator heeft op het laatste moment nieuwe informatie ontvangen. Reden waarom de brief
niet is verzonden. Op 30 juni a.s. komt de belastingdienst langs. De curator hoopt daarna
spoedig de brief te kunnen verzenden.
verslag 9
De curator wacht de inhoudelijke reactie van de belastingdienst af en zal dan de bestuurders
informeren.
verslag 10
De curator heeft de advocaat van de bestuurders een brief gezonden. Daarin is o.a.
voorgesteld om door middel van mediation tot een oplossing te komen.
verslag 11
De advocaat van de bestuurders heeft de curator bericht dat hij binnenkort een gesprek heeft
PHWGHEHVWXXUGHUV'LWNDQHYHQGXUHQGXUHQRPGDW]LMQFOLsQWHQLQKHWEXLWHQODQGZRQHQ
Daarna zal hij de curator inhoudelijk berichten.
verslag 12
Er is nog geen inhoudelijke reactie van de advocaat van de betuurders ontvangen. De curator
zal de komende verslagperiode dit punt op de agenda zetten.
verslag 13
De advocaat van de bestuurder heeft na een reminder van de curator toegezegd eind deze
maand met een inhoudelijke reactie te komen.
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verslag 14
Inmiddels heeft de advocaat van de bestuurder gereageerd en is er een afspraak
gepland op 23 januari 2018 met de curator, bestuurder en diens advocaat. De curator zal
in het volgende verslag hier nader op terugkomen.
7.6

Paulianeus handelen
verslag 4
De curator heeft dit onderdeel in onderzoek en wacht op de reactie van de advocaat van de
bestuurders alvorens haar conclusie te trekken.
verslag 5-6
De curator heeft de reactie van de advocaat van de bestuurders in bestudering.
verslag 10-11
Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.
verslag 13
Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.
verslag 13
Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.
verslag 14
Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.

7.7

Werkzaamheden
De werkzaamheden hebben met name bestaan uit informatievergaring, en het voeren van
gesprekken met de directie en betrokkenen.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen beperkt blijven. De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet
inzichtelijk.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
verslag 1
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 503,--.
verslag 2
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 3.043,--

8.3

Pref. vord. van het UWV

8.4

Andere pref. crediteuren
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Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben 2 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Er is voor een bedrag aan € 96.962,90 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op het feit dat de activa van de vennootschap bestaan uit de aandelen in en vordering
op de gefailleerde vennootschappen, die thans als waardeloos moeten worden beschouwd,
dient vooralsnog uitgegaan te worden van een opheffing ex art. 16 Fw, waarbij geen enkele
uitkering zal kunnen worden gedaan.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

10.2

Plan van aanpak
De curator zal de komende maanden onder meer de volgende punten behandelen:
onderzoek oorzaak faillissement
RQGHU]RHNILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHHQGLYHUVHUHFKWPDWLJKHLGYUDDJVWXNNHQ
verslag 4
De curator zal de komende maanden de volgende punten behandelen:
DIURQGHQRQGHU]RHNILQDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHHQGLYHUVHUHFKWPDWLJKHLGVYUDDJVWXNNHQ
besluiten of en zo ja welke stappen te ondernemen jegens het bestuur
verslag 5-8
De curator zal de komende maanden het volgende punt behandelen:
besluiten of en zo ja welke stappen te ondernemen jegens het bestuur
verslag 9
- correspondentie met belastingdienst afronden en bestuurders aanspreken
verslag 10-11
- afwachten reactie advocaat van de bestuurders
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verslag 12
Afwachten reactie advocaat van de bestuurders.
verslag 13
Afwachten reactie advocaat van de bestuurders.
verslag 14
Afspraak bestuurder op op 23 januari 2018.
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden

Pagina 11 van
11

