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

7
25-05-2021
F.18/19/169
NL:TZ:0000116073:F001
01-10-2019

R-C
Curator

mr. R.Tj. Terpstra
mr P.T. Bakker

Algemene gegevens
Naam onderneming
Laanstra Multigrafisch B.V.

31-10-2019
1

Gegevens onderneming
Van der W aalspark 42, 9351 VC Leek

31-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel: Het produceren en
verhandelen van grafische producten ten behoeve van drukkerijen, grafische
bedrijven, signproducenten, en handelaren, reclame ontw erpbureau’s,
handelaren in de verpakkingsindustrie en marketingbedrijven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 169.906,00

€ -115.055,00

€ 47.461,00

2017

€ 253.197,00

€ -22.680,00

€ 34.598,00

2019

€ 36.248,09

€ -7.803,40

€ 26.734,84

2018

€ 142.239,39

€ -28.773,08

€ 34.929,76

Toelichting financiële gegevens

31-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt over de jaarrekeningen 2016 en 2017 alsmede over de uit
de administratie uitgedraaide Balans/ W inst en Verliesrekening over de jaren
2018 en 2019. De curator heeft de nodige vraagtekens bij de inhoud van de
administratie.

31-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens de inschrijving bij de KvK 3. De facto w as de onderneming per datum
faillissement geëindigd zodat er geen personeelsleden meer in dienst w aren.

31-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 35.334,90

27-05-2020
3

Verslagperiode
van
1-10-2019

31-10-2019
1

t/m
21-10-2019
van
21-10-2019

27-05-2020
3

t/m
27-5-2019
van
27-8-2020

25-11-2020
5

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

25-02-2021
6

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021
t/m
11-5-2021

Bestede uren

25-05-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 0 min

2

31 uur 30 min

3

23 uur 18 min

4

1 uur 54 min

5

3 uur 24 min

6

6 uur 54 min

7

1 uur 48 min

totaal

115 uur 48 min

Toelichting bestede uren
In de verslagperiode zijn voornamelijk inventariserende w erkzaamheden
verricht en is de administratie onderzocht. Omdat gefailleerde in hoger beroep
is gekomen tegen het faillissementsvonnis is in de aanloop naar het hoger
beroep herhaaldelijk contact gew eest met de bij het beroep betrokken
partijen. De inhoudelijke w erkzaamheden zijn beperkt tot het vaststellen van
de crediteuren en debiteurenposities en het verifiëren van de juistheid van in
de administratie opgenomen rekening-courant vorderingen/schulden om zo
een juist beeld van de toestand van de boedel te kunnen schetsen.

31-10-2019
1

Door gefailleerde w as tijdig beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis.
Het hoger beroep is afgew ezen, het faillissementsvonnis is op 7 november
2019 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden bekrachtigd.

13-02-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is de heer R. Laanstra. De aandelen van
gefailleerde w orden gehouden door de stichting Stichting Administratiekantoor
Laanstra. De door gefailleerde verrichte activiteiten w erden door haar
bestuurder aanvankelijk verricht vanuit de vennootschap onder firma Laanstra
Stansvormen V.O.F. in 2016 zijn de bedrijfsactiviteiten overgedragen aan
gefailleerde. De bedrijfsmiddelen zijn in de V.O.F. achtergebleven.

31-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Buiten de faillissementsprocedure zijn de curator geen andere procedures
bekend.

31-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
geen. De bedrijfsactiviteiten w aren gestaakt.

31-10-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde w as per datum faillissement geen partij bij een huurovereenkomst
voor onroerende zaken.

31-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde te kampen gehad met
terugvallende vraag naar de verleende diensten. Daarnaast heeft de
onderneming last gehad van een brand als gevolg w aarvan een voor de
productie belangrijke bedrijfsmiddel is teniet gegaan. Deze brand speelde zich
in 2015 af en betrof aldus de Vennootschap onder firma.

31-10-2019
1

De laatste jaarrekeningen van de failliete vennootschap zijn niet c.q. te laat
gedeponeerd, terw ijl de administratie ondoorzichtigheden bevat. Een conclusie
betreffende onbehoorlijk bestuur ligt derhalve voor de hand. De curator heeft
hierover een regeling getroffen met de (feitelijk) bestuurder, w elke beoogt dat
alle schulden in het faillissement w orden voldaan. Zie hierna onder 7. Nader
onderzoek naar de oorzaak is derhalve niet opportuun.

13-02-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

31-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

31-10-2019
1

Toelichting
volgens KvK

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet aan de orde

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
geen

31-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.

31-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

31-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde maakte op grond van een exploitatieovereenkomst gebruik van de
aan de vennootschap onder firma toebehorende bedrijfsmiddelen. Aanvankelijk
w erd hier een gebruiksvergoeding ad € 6.000,00 ex BTW per maand voor
gerekend. Volgens de in de administratie aangetroffen overeenkomsten is
deze gebruiksvergoeding medio 2016 verlaagd naar € 4.000,00 en in 2017
naar € 1.500,00. Begin 2019 is deze overeenkomst met de bedrijfsactiviteiten
geëindigd en w erd deze door de aan de bestuurder gelieerde vennootschap
LMG Packaging BV overgenomen.

31-10-2019
1

Nu de bedrijfsmiddelen geen eigendom van gefailleerde zijn, geen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
niet van toepassing.

31-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie.

31-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
niet noemensw aardig.

31-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen

31-10-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
geen

31-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
geen

31-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is een minimale post aan handelsdebiteuren aanw ezig. Gezien de beperkte
omvang en gezien het lopende hoger beroep zal de curator op dit punt nog
geen activiteiten ondernemen.

31-10-2019
1

Uit de w inst en verliesrekening 2019 zoals uitgedraaid kort na het faillissement
lijken nog vorderingen uit rekening-courant op verbonden vennootschappen
voort te vloeien. Omdat de administratie niet eenduidig is op dit punt zal dit
nog nader moeten w orden onderzocht.
Met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is een regeling getroffen
dat alle schulden in het faillissement zullen w orden betaald. Een nader
onderzoek naar de betreffende rekening-courant verhoudingen zal niet
plaatsvinden, mede ter besparing van kosten.

13-02-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De bestuurder van de failliete vennootschap heeft laten w eten dat het in
verband met de Corona-maatregelen bezw aarlijk is om de getroffen regeling
onverkort na te komen. Vervolgens heeft de boedel ingestemd met een
verlaging van de termijnbetalingen, w aarbij vooralsnog maandelijks zal
w orden beoordeeld of kan w orden teruggekeerd naar de oorspronkelijk
overeengekomen aflossingstermijnen.

27-05-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bankcaire vordering. Het saldo van de lopende rekening ad € 630,59
zal door de bank op de boedelrekening w orden voldaan.

Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo w erd inmiddels van de bank ontvangen.

31-10-2019
1

25-11-2020
5

5.2 Leasecontracten
niet bekend

5.3 Beschrijving zekerheden

31-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

31-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hier is niet van gebleken.

31-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Hier is vooralsnog niet van gebleken.

31-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
geen

31-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
geen

31-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

6.2 Financiële verslaglegging

31-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

31-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

31-10-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

31-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing.

31-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek.

31-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek met dien verstande dat het bew ijsvermoeden als bedoeld in
artikel 2:248 BW van toepassing is.

Toelichting
De feitelijk bestuurder is geconfronteerd met de voorlopige conclusies van de
curator betreffende de bestuurdersaansprakelijkheden en vorderingen uit
rekening-courant. In het vervolg daarop is tussen de bestuurder en de curator
een schikking getroffen inhoudende dat alle schuldeisers in het faillissement
zullen w orden voldaan. De Belastingdienst is bij de totstandkoming van deze
schikking betrokken. Een aantal pretense achtergestelde schulden, van aan de
bestuurder gerelateerde partijen, zullen niet in het faillissement w orden
ingediend. De verw achting is op dit moment dat het door de bestuurder aan de
boedel te betalen bedrag maximaal € 100.000,00 zal bedragen. Dit bedrag zal
in termijnen (een eerste betaling van € 20.000,00 en vervolgens maandelijks €
5.900,00) w orden betaald, totdat het gehele passief is voldaan. De
verw achting is dat de regeling dus iets langer dan een jaar zal lopen, de
eerste termijnbetaling heeft al plaatsgevonden. De rechter-commissaris heeft
ingestemd met deze schikking.

31-10-2019
1

13-02-2020
2

De curator is voornemens om de vordering van de Belastingdienst ex art. 19
van de Invorderingsw et tussentijds te voldoen en vrijw el aan het einde van de
(alsdan nagekomen) betalingsregeling een verificatievergadering te laten
houden, om vervolgens vast te stellen w elke afw ikkeling geraden is.

Toelichting
De bestuurder van de failliete vennootschap heeft laten w eten dat het in
verband met de Corona-maatregelen bezw aarlijk is om de getroffen regeling
onverkort na te komen. Vervolgens heeft de boedel ingestemd met een
tijdelijke verlaging van de termijnbetalingen, tot in eerste instantie € 2.500,00
per maand, w aarbij vervolgens maandelijks zal w orden beoordeeld of kan
w orden teruggekeerd naar de oorspronkelijk overeengekomen
aflossingstermijnen.
Ja

27-05-2020
3

26-08-2020

Toelichting
Vanw ege kennelijke slechtere bedrijfseconomische omstandigheden In
verband met de COVID-19 crisis is een (lagere) maandelijkse betaling van €
2.500 voortgezet door de schuldenaar. Door de curator is, mede met het oog
op genoemde omstandigheden, dit tot nog toe gedoogd.

Toelichting
Tot op heden komt de bestuurder de (verlaagde) regeling onverkort na. De
curator zal in overleg met de bestuurder blijven over de vraag per w anneer de
regeling w eer terug kan naar het oorspronkelijk overeengekomen
aflossingsbedrag.

Toelichting
De bestuurder heeft aangegeven in verband met de corona-pandemie nog niet
in staat te zijn de volledige maandbetalingen te kunnen voldoen. De boedel
heeft ermee ingestemd dat de termijnbetalingen voorlopig nog verlaagd
blijven.

Toelichting
Zoals in de voorgaande verslagen al vermeld, zijn de maandbetalingen door
de bestuurder verlaagd in verband met liquiditeitsproblemen vanw ege de
Covid-19 problematiek. In plaats van de overeengekomen € 5.900 w erd en
w ordt € 2.500 per maand voldaan. In totaal is nu € 61.800,00 voldaan, daar
w aar totaal ongeveer € 100.000,00 + PM extra kosten ivm langere duur van
het faillissement en de tussentijdse Covid-perikelen) moet w orden betaald.
W aarschijnlijk zal totaal nog € 45.000-€ 50.000 moeten w orden voldaan. In
dit huidige tempo van € 2.500,00 per maand houdt dat in dat er nog
minstens zo’n 16-20 maanden betaald zal moeten w orden. De curator zal
tussentijds mogelijkheden tot bespoediging, bijvoorbeeld richting het oude
niveau van de aflossingen, bij de bestuurder nagaan.

4

25-11-2020
5

25-02-2021
6

25-05-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-10-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In het kader van het lopende hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is
dit onderw erp vooralsnog niet verder uitgew erkt.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

31-10-2019
1

Toelichting
geen

31-10-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 75.840,00

13-02-2020
2

Toelichting
In het kader van een goede nakoming van de onder 7 vermelde schikking is de
Belastingdienst bereid gebleken zijn vordering te beperken tot € 60.000,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
geen

31-10-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
geen

31-10-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er hebben zich 6 concurrente crediteuren gemeld. Vijf van deze crediteuren
hebben terzake de vordering een beroep gedaan op de achterstelling van de
vordering.

31-10-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 129.589,81

31-10-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
onbekend.

31-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie.

31-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op dit moment is enkel de hoger beroep procedure tegen het
faillissementsvonnis aanhangig.

31-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Het faillissementsvonnis is d.d. 7 november 2019 in hoger beroep bekrachtigd.

13-02-2020
2

9.3 Stand procedures
Op 30 oktober 2019 heeft de zitting bij het gerechtshof plaatsgevonden. Het
arrest w ordt op 7 november 2019 verw acht.

31-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Opstellen advies voor het gerechtshof en schrijven verslag.

31-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Primair zal de uitkomst van het appèl eerst w orden afgew acht.

31-10-2019
1

Vanw ege de, onder 7 genoemde, schikking met de bestuurder kunnen de
w erkzaamheden in dit faillissement nu w orden beperkt. Als de
betalingsafspraken correct w orden nagekomen en onvoorziene
omstandigheden voorbehouden, dan zullen die w erkzaamheden slechts nog
de bew aking van de incasso, de verslaglegging, de w erkzaamheden
betreffende de verificatievergadering en de uitdeling inhouden. Alle
schuldeisers, w elke de vordering indienen, zullen w orden voldaan. Het
faillissement zal aldus kunnen leiden tot een volledige betaling van de
schuldeisers.

13-02-2020
2

Gezien de als gevolg van de Coronacrisis toegestane verlaging van het
maandelijks door de bestuurder te betalen bedrag zal de looptijd van de
regeling langer w orden dan op voorhand w erd overeengekomen. De curator
zal de regeling blijven bew aken en zodra dat kan aansturen op hervatting van
de oorspronkelijk overeengekomen aflossingsbedragen. Aangezien deze
regeling voorziet in een algehele betaling van het tekort w orden de overige
onderw erpen niet verder uitgew erkt.

25-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
onbekend.

31-10-2019
1

Indien de betalingsregeling, zoals vermeld onder 7, correct w ordt nagekomen
dan zal dit faillissement omstreeks mei/juni 2021 kunnen eindigen.

13-02-2020
2

April 2020 (of later, indien aldus afgestemd met de rechter-commissaris, in
verband met de duur van de hiervoor vermelde betalingsregeling.)

De bestuurder van de failliete vennootschap heeft laten w eten dat het in
verband met de Corona-maatregelen bezw aarlijk is om de getroffen regeling
onverkort na te komen. Vervolgens heeft de boedel ingestemd met een
verlaging van de termijnbetalingen, w aarbij vooralsnog maandelijks zal
w orden beoordeeld of kan w orden teruggekeerd naar de oorspronkelijk
overeengekomen aflossingstermijnen. Het een en ander kan natuurlijk
vertraging in de afw ikkeling met zich meebrengen.

27-05-2020
3

Zie hierboven onder 7.5

25-05-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
25-8-2022

25-05-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
geen

31-10-2019
1

Verzocht w ordt het volgende verslag in te dienen in augustus 2022, of zoveel
later als door de rechter-commissaris w ordt toegestaan. Voordat de
maandelijkse betalingen zijn afgerond, zie hiervoor 7.5, zijn er verder geen
activiteiten in het faillissement te verw achten. Het voormelde is reden om
thans bij de rechter-commissaris te verzoeken om een (nadere) ontheffing
van de indiening van de periodieke verslagen voor de duur van één jaar. Als
er tussentijdse relevante ontw ikkelingen zijn, dan zal de curator – naar
gelang de aard van die ontw ikkelingen- alsnog een tussentijds verslag
uitbrengen.

25-05-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

