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

R-C
Curator

18
15-11-2020
F.18/15/54
NL:TZ:0000000877:F001
17-02-2015

mr. H.H. Kielman
mr C.H.J. van der Maas

Algemene gegevens
Naam onderneming
Vorm Made Interiors B.V.

23-05-2018
8

Gegevens onderneming
Rigaw eg 2
9723 TH Groningen

23-05-2018
8

Activiteiten onderneming
Vervaardigen en plaatsen van w inkelbetimmeringen.

23-05-2018
8

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zie vorige verslagen.

23-05-2018
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Zie vorige verslagen

Boedelsaldo

23-05-2018
8

Boedelsaldo
€ 34.189,20

23-05-2018
8

€ 34.232,31

17-08-2018
9

€ 34.275,47

21-11-2018
10

€ 34.275,47

28-02-2019
11

€ 34.275,47

29-05-2019
12

€ 34.270,87

28-11-2019
14

€ 33.257,86

25-02-2020
15

€ 33.216,64

20-05-2020
16

€ 33.216,64

18-08-2020
17

Verslagperiode
van
20-2-2018

23-05-2018
8

t/m
23-5-2018
van
24-5-2018

17-08-2018
9

t/m
17-8-2018
van
18-8-2018

21-11-2018
10

t/m
21-11-2018
van
20-11-2018

28-02-2019
11

t/m
27-2-2019
van
28-2-2019

29-05-2019
12

t/m
29-5-2019
van
30-5-2019

28-08-2019
13

t/m
28-8-2019
van
29-8-2019

28-11-2019
14

t/m
28-11-2019
van
29-11-2019

25-02-2020
15

t/m
25-2-2020
van
25-2-2020

20-05-2020
16

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

18-08-2020
17

t/m
18-8-2020
van
19-8-2020
t/m
14-11-2020

Bestede uren

15-11-2020
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

141 uur 30 min

9

1 uur 0 min

10

4 uur 0 min

11

8 uur 29 min

12

1 uur 33 min

13

3 uur 50 min

14

25 uur 18 min

15

3 uur 57 min

16

7 uur 44 min

17

19 uur 10 min

18

0 uur 55 min

totaal

217 uur 26 min

Toelichting bestede uren
verslagperiode 1:25 uur
totaal
- 141:32 uur

23-05-2018
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie eerste verslag

23-05-2018
8

1.2 Lopende procedures
-

23-05-2018
8

1.3 Verzekeringen
Zie eerste verslag

23-05-2018
8

1.4 Huur
Zie eerste verslag

23-05-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
Zie vorige verslagen

23-05-2018
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting
De arbeidsovereenkomsten zouden al voor de datum van het faillissement zijn
geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

23-05-2018
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zouden geen bedrijfsmiddelen aanw ezig zijn.

23-05-2018
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De inventaris die onderw erp w as van de procedure tegen T&A is in eigendom
overgedragen
aan de curator van Vorm Made Interiors B.V. Hij probeert de machines te
verkopen.
Het van T&A als "opbrengst" van de procedure verkregen machine park is
verkocht voor
€ 47.000. Het bedrag staat inmiddels op de boedelrekening.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

23-05-2018
8

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat er op 31 december 2015 een groot aantal
debiteuren zijn gecrediteerd. Vooralsnog is volstrekt onduidelijk om w elke
reden deze facturen zijn verminderd. Er w ordt gesuggereerd, dat de
vorderingen zijn prijs gegeven om een deal tussen een bevriende crediteur en
een vennootschap die w ordt bestuurd door de zelfde bestuurder als de
gefailleerde vennootschap, mogelijk te maken.

23-05-2018
8

Na door de betrokken debiteuren lange tijd aan het lijntje te zijn gehouden
heb ik de debiteuren w ier vorderingen eind 2014 (abusievelijk w erd eerder het
jaar 2015 genoemd) zijn afgeschreven, aangeschreven met het verzoek om (in
totaal) nog een bedrag van € 84.093 te voldoen. Tegelijkertijd is de bestuurder
aangeschreven met verzoek om uitleg te geven.
De advocaat van de bestuurder heeft inmiddels tw ee keer laten w eten dat zijn
drukke praktijk en zijn vakantieplannen hem beletten om op mijn verzoek te
reageren. Hij heeft nu toegezegd dat hij mij eind maart 2019 zal informeren.
De tw ee debiteuren hebben mij via hun advocaat laten w eten niets meer
verschuldigd te zijn. De advocaat heeft mij kopieën van e-mailcorrespondentie
tussen hem en (destijds) de advocaat van VMI gestuurd w aaruit mag w orden
afgeleid dat:
- een derde (?) op 12-12-2014 € 75.000 zou betalen aan Dengo c.q. VMI op
het totaal nog
door die derde aan Dengo c.q. VMI te betalen bedrag van € 250.000 (beide
bedragen zijn
exclusief BTW ),
- de rest zal w orden voldaan zodra de overtollige cash-flow van de derde dat
toelaat (... enz.),
- de beide debiteuren enerzijds en Dengo c.q. VMI zouden daarna niets meer
van elkaar te vorderen hebben (... enz.),
- partijen publiekelijk niets over deze oplossing naar buiten zouden brengen.

28-02-2019
11

Het afgeschreven bedrag is te groot om zo maar te laten lopen. De aan deze
tekst ten grondslag liggende overeenkomst is mij onbekend. Het bedrag van €
75.000 nog enige ander bedrag is door de derde aan VMI betaald. De curator
beraadt zich en zal met de rechter-commissaris overleg voeren over de te
ondernemen acties.
De debiteuren w ier vorderingen eind december 2014 zijn afgeboekt, beroepen
zich op een (paulianeuze) vaststellingsovereenkomst. Getracht w ordt om met
die crediteuren en/of hun raadslieden een minnelijke oplossing te vinden. Als
zo'n oplossing uitblijft komt de vraag aan de orde of de
vaststellingsovereenkomst in rechte moet/kan w orden vernietigd en aan de
rechter kan w orden gevraagd om hen tot betalen te veroordelen.

29-05-2019
12

De beide debiteuren en hun raadsman hullen zich in stilzw ijgen. Hen is tien
dagen de tijd gegeven om tot betaling over te gaan bij gebreke w aarvan hen
is aangezegd dat zij er rekening mee moeten houden dat zij in rechte w orden
betrokken.
Het gaat om € 60.221 resp € 23.872, in totaal dus ruim € 84.000. Een
substantieel bedrag.

28-08-2019
13

De beide debiteuren zijn gedagvaard. Verw ezen w ordt naar onderdeel 9.

28-11-2019
14

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding roept meer vragen op dan zij beantw oordt.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-05-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

23-05-2018
8

Toelichting
Het afboeken van debiteuren is, als juist is w at in de boekhouding staat,
strijdig met een goede bedrijfsvoering als bedoeld in art. 2:9 BW .
Verder kan w orden genoemd dat VMI meerdere vorderingen en schulden heeft
overgenomen
w aardoor aan VMI gelieerde vennootschappen lijken te zijn bevoordeeld.
Derden die aangaven de curator over deze kw estie te kunnen informeren,
houden zich angstvallig stil. De curator zal in de komende periode bezien of hij
op eigen kracht conclusies kan trekken.

Toelichting
Er zal onderzoek w orden gedaan naar de persoonlijke en financiële
omstandigheden van de bestuurder(s).
Ja

28-08-2019
13

25-02-2020
15

Toelichting
Er is informatie over de huidige financiële omstandigheden van de bestuurder.
Op korte termijn zal w orden besloten of die informatie aanleiding is om de
bestuurder aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort dan w el dat daarvan
w egens gebrek aan verhaal moet w orden afgezien.
Ja

18-08-2020
17

Toelichting
W egens gebrek aan verhaal zal van verdere actie (moeten) w orden afgezien.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De in het onderdeel "debiteuren" behandelde afboeking van vorderingen riekt
naar kennelijk onbehoorlijk bestuur dan w el schending van art. 2:9 BW . De
curator w acht nog even tot ultimo maart 2019 de informatie van de raadsman
van de bestuurder komt en zal zich daarna beraden op de situatie.

28-02-2019
11

De bestuurder noch zijn raadsman laten iets van zich horen. Men koerst
duidelijk af op een geschil.

29-05-2019
12

W egens gebrek aan verhaal zal van verdere actie (moeten) w orden afgezien.

18-08-2020
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Zie financieel verslag.

23-05-2018
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 48.446,00

23-05-2018
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 35.920,00

23-05-2018
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.443,00

23-05-2018
8

Toelichting
lonen
- € 2.193
kosten aanvraag faillissement - € 1.250

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

23-05-2018
8

28

20-05-2020
16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 180.327,63

23-05-2018
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Als er niets verandert zal er alleen (gedeeltelijk) aan de preferente
schuldeisers kunnen w orden uitgekeerd.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

23-05-2018
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie vorige verslagen

23-05-2018
8

Gedaagden:
1. Vorm Martini Groningen B.V.
2. Zw artw oud Groningen B.V.

28-11-2019
14

9.2 Aard procedures
Incasso niet betaalde facturen.

28-11-2019
14

9.3 Stand procedures
De zaak is geschikt.

23-05-2018
8

Vorm Martini Groningen B.V. en Zw artw oud Groningen B.V. zijn gedagvaard
tegen 11-11-2019.

28-11-2019
14

De zaak staat op de rol van 4 maart 2020 voor conclusie van antw oord.

25-02-2020
15

De conclusie van antw oord is genomen op 4 maart 2020. In verband met de
coronacrisis heeft de rechtbank besloten om in plaats van een comparitie een
tw eede schriftelijke ronde te gelasten. De conclusie van repliek w ordt
genomen op 20 mei 2020.

20-05-2020
16

De procedure staat op 26-8-2020 voor vonnis.

18-08-2020
17

De procedure staat op 18-11-2020 voor vonnis.

15-11-2020
18

9.4 Werkzaamheden procedures
Het w achten is vooreerst op de conclusie van antw oord.

28-11-2019
14

Het is w achten is vooreerst op de behandeling van de conclusie van repliek.

20-05-2020
16

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek naar evt. KOB

23-05-2018
8

- Onderzoek naar evt. KOB
- Pogen om eventueel openstaande vorderingen te innen.

29-05-2019
12

Procedure voeren en als de vorderingen w orden toegew ezen deze innen bij de
w ederpartijen.

18-08-2020
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-05-2019
12

10.3 Indiening volgend verslag
15-2-2021

15-11-2020
18

10.4 Werkzaamheden overig
Dit is een openbaar faillissementsverslag w aaraan geen rechten kunnen
w orden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de
voortgang van het faillissement en over die aspecten w aarvan de curator
meent dat die in dit stadium
openbaar kunnen w orden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig
mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan
nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen de gefailleerde en
van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet
beschikbaar is of nog niet openbaar kan w orden gemaakt.

Bijlagen
Bijlagen

28-02-2019
11

