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

3
16-06-2022
F.18/21/107
NL:TZ:0000208555:F003
24-11-2021

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr R.G. Holtz

Algemene gegevens
Naam onderneming
Royal Hoitsema Labels B.V.

23-12-2021
1

Gegevens onderneming
Peizerw eg 138, 9727AP Groningen
Postbus 466, 9700AL Groningen
rhlsales@hoitsema.nl

23-12-2021
1

Activiteiten onderneming
KvK: vervaardiging van papier- en kartonw aarden / drukkerij van formulieren.
Failliet hield zich met name bezig met het vervaardigen van labels voor zuivel-,
drank- en tabaksindustrie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 11.503.303,00

€ -119.412,00

€ 7.636.216,00

2020

€ 11.742.362,00

€ -161.908,00

€ 7.373.856,00

2021

€ 11.180.457,00

€ -658.068,00

€ 9.094.152,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

23-12-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De gegevens van 2019 en 2020 zijn afkomstig van de jaarrekeningen. De
gegevens van 2021 zijn gehaald uit een balans/w inst- en verliesrekening per
datum faillissement.

23-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
52

23-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 1.124.994,70

23-12-2021
1

Toelichting
Verkoopopbrengst zal verderop in dit verslag nader w orden gespecificeerd en
verantw oord.

€ 2.944.699,16

22-03-2022
2

Toelichting
De stijging van het saldo is met name een gevolg van binnengekomen
debiteurenbetalingen

€ 3.555.035,13

16-06-2022
3

Toelichting
De stijging van het saldo is met name een gevolg van binnengekomen
debiteurenbetalingen en de betaling van de restant koopprijs voor de
voorraden gereed product.

Verslagperiode
van
24-11-2021

23-12-2021
1

t/m
17-12-2021
van
18-12-2021

22-03-2022
2

t/m
18-3-2022
van
19-3-2022
t/m
10-6-2022

Bestede uren

16-06-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

289 uur 18 min

2

218 uur 18 min

3

100 uur 36 min

totaal

608 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode is er vrijw el continu op de bedrijfslocatie gew erkt,
enerzijds met het oog op de bedrijfsvoortzetting vanaf datum faillissement,
anderzijds met het oog op de te realiseren doorstart die uiteindelijk per 20-122021 is geëffectueerd.

23-12-2021
1

In deze verslagperiode is in de eerste plaats (voor de jaarw isseling) de
doorstart geëffectueerd, daarna is de focus gelegd op de exploitatie in de
periode tot de doorstart, de debiteuren en het verder in kaart brengen van de
crediteuren, w aaronder die met een eigendomsvoorbehoud.

22-03-2022
2

In deze verslagperiode zijn de debiteuren verder geïnd, heeft de rekening en
verantw oording over de exploitatieperiode nader vorm gekregen en zijn met
de doorstarter afspraken gemaakt over de afhandeling van crediteuren met
eigendomsvoorbehoud.

16-06-2022
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder, enig aandeelhouder van Hoitsema Labels B.V. is Hoitsema Holding
B.V.
Bestuurder van Hoitsema Holding en Hoitsema Beheer B.V. is Sterk Advies B.V.
Bestuurder van Sterk Advies is Frederik Sterk.
In Hoitsema Holding participeren N.V. NOM (74,62%), Hoitsema Beheer (1%) en
Sterk Advies (24,38%).
In Hoitsema Beheer participeren NOM (49%) en Sterk Advies (51%).
Toelichting aandelenverhouding in Hoitsema Holding:
gew one aandelen Euro 1: 100% Hoitsema Beheer
cumulatieve preferente aandelen Euro 1.057.187: 75% NOM

25% Sterk Advies

1.2 Lopende procedures

23-12-2021
1

1.2 Lopende procedures
geen voor zover bekend

23-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
gebruikelijke verzekeringen

23-12-2021
1

1.4 Huur
geen huur, pand is eigendom

23-12-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De directe oorzaak is het aflopen van een door ING tot 1 december 2021
verlengde financiering. Enkele dagen daarvoor heeft de bestuurder het eigen
faillissement aangevraagd.
Naar de curator (vooralsnog) heeft begrepen, zijn de bedrijfseconomische
oorzaken met name gelegen in het verlies (een paar jaar geleden) van een
zeer grote klant (Heineken) w at een omzetverlies van zo'n 3,5 M euro op
jaarbasis betekende. Bij andere grote klanten w erden de w instmarges
aangepast (soms tot 20%), w aardoor de resultaten steeds meer onder druk
kw amen te staan hetgeen uiteindelijk tot het faillissement heeft geleid. Het
door de Belastingdienst i.v.m. corona verleende betalingsuitstel voor
afdrachten Lb en Ob zal dit proces overigens w el hebben vertraagd.
De curator zal t.z.t. nog nader oorzakenonderzoek doen. Het bovenstaande
zijn diens voorlopige bevindingen.

23-12-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
52

23-12-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
52

23-12-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-11-2021

52

totaal

52

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het houden van een aantal bijeenkomsten met het personeel, niet alleen
m.b.t. het ontslag (samen met medew erkers van het UW V), maar ook om hen
in te lichten over de ontw ikkelingen m.b.t. voortzetting en doorstart van het
bedrijf.
Het opstellen van ontslagbrieven, plegen van overleg met het UW V en
w erknemers.

23-12-2021
1

Het plegen van overleg met verschillende (ex)personeelsleden en het UW V,
het opstellen van een detacheringsovereenkomst en een VSO, divers
mailverkeer

22-03-2022
2

Er hebben met name nog w erkzaamheden plaatsgevonden t.b.v. het door de
curator bij de doorstarter gedetacheerde personeelslid. Deze
detacheringsperiode is inmiddels tot een eind gekomen. De eindafrekening
met de doorstarter moet nog plaatsvinden.

16-06-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

bedrijfspand aan de Peizerw eg 138
te Groningen

€ 1.550.000,00

€ 1.550.000,00

totaal

€ 1.550.000,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De onroerende zaak is verkocht aan de doorstarter (specifiek: Van Ketw ich
Vastgoed B.V.) voor een bedrag van € 1.550.000,--. De eigendomsoverdracht
heeft plaatsgevonden op 22 december 2021. De opbrengst is geheel naar de
bank (ING) gegaan in mindering op de door ING, ING Comfin en ING Lease
verstrekte bedrijfsfinanciering (overw aarde arrangement). Zie ook onder 5.

23-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Het onderhandelen met de doorstarter en het uiteindelijk bereiken van
overeenstemming over een totaal prijs voor alle activa w aaronder de
onroerende zaak.

23-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

machines

€ 700.000,00

totaal

€ 700.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De machines zijn verkocht aan de doorstarter (specifiek: Lijnco Energy B.V.)
voor een bedrag van €700.000,--.

23-12-2021
1

In genoemde opbrengst is een van ING Lease in operational lease genomen
zogenaamde BASA machine begrepen. ING Lease heeft deze machine aan de
curator gefactureerd voor de getaxeerde liquidatiew aarde. Zie verder onder 5.
In het financieel verslag zijn de kosten aankoop leasemachine opgenomen
onder A2 als negatieve opbrengsten. De koopsom is door middel van
verrekening (met de debiteurenopbrengsten) voldaan.

22-03-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ja.

23-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het onderhandelen met de doorstarter en het uiteindelijk bereiken van
overeenstemming over een totaal prijs voor alle activa w aaronder de
bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Ohw en voorraden gereed product

€ 300.000,00

totaal

€ 300.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

23-12-2021
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Deze zaken zijn verkocht aan de doorstarter (specifiek: Hoitsema Labels B.V.)
voor een bedrag van
€300.000,--.
Van deze koopsom is € 175.000,-- direct voldaan. Het restant (€ 125.000,--)
zal door de koper w orden voldaan zodra de desbetreffende voorraad gereed
product is afgeroepen.

23-12-2021
1

De restant koopprijs moet nog voldaan w orden; de voorraden gereed product
zijn nog niet afgeroepen.

22-03-2022
2

De restant koopprijs (€ 125.000,00) is inmiddels voldaan.

16-06-2022
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het onderhandelen met de doorstarter en het uiteindelijk bereiken van
overeenstemming over een totaal prijs voor alle activa w aaronder het ohw en
voorraden gereed product.

23-12-2021
1

Het plegen van overleg inzake het betalen van de laatste tranche van de
overeengekomen koopprijs.

16-06-2022
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

overige activa, w aaronder kantoorinventaris en
goodw ill

€ 250.000,00

totaal

€ 250.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Deze zaken zijn verkocht aan de doorstarter (specifiek: Hoitsema Labels B.V.)
voor een bedrag van €250.000,--.

23-12-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het onderhandelen met de doorstarter en het uiteindelijk bereiken van
overeenstemming over een totaal prijs voor alle activa w aaronder de overige
activa.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

23-12-2021
1

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

faillissementsdebiteuren

€ 1.346.124,11

€ 1.319.202,66

pre-faillissementsdebiteuren

€ 4.020.562,09

€ 3.611.300,04

totaal

€ 5.366.686,20

€ 4.930.502,70

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per 19-12-2021(einde van de exploitatie voor rekening en risico van de
curator) bedragen de pre-faillissementsdebiteuren € 2.532.076,85 en de
faillissementsdebiteuren € 1.147.494,13. In de periode vanaf datum
faillissement tot 19-12 zijn ook al een aantal boedelvorderingen voldaan. T.z.t.
zullen deze in exploitatieoverzicht w orden verw erkt.

23-12-2021
1

Het debiteurensaldo per datum faillissement besloeg het (hierboven
w eergegeven) bedrag van € 4.020.562,09. Daarbij past de opmerking dat een
deel hiervan (€ 353.857,54) niet inbaar is, omdat de desbetreffende
debiteuren per datum faillissement tevens een creditpositie hadden en
dientengevolge een beroep op verrekening kunnen doen. Het "netto"
debiteurensaldo per datum faillissement w as dus € 3.666.704,55.
Per 18 maart 2022 staat aan pre-faillissementsdebiteuren nog open een
bedrag van € 774.480,89, w aarvan inbaar: € 420.623,35. Dit zal in de
komende verslagperiode grotendeels binnenkomen.
Aan faillissementsdebiteuren staat per genoemde datum nog open een bedrag
van € 334.874,24. Dit bedrag zal naar verw achting in zijn geheel binnenkomen.
In het financieel verslag is als opbrengst voor de pre-faillissementsdebiteuren
verantw oord een bedrag van € 1.720.858,90. Het verschil tussen dit bedrag en
de hierboven genoemde opbrengst van € 3.246.081,20 is naar de bank
gegaan ter inlossing van haar vordering.

22-03-2022
2

Per 10 juni 2022 staat aan pre-faillissementsdebiteuren nog open een
bedrag van € 409.262,05 w aarvan inbaar: € 55.404,51. Naar verw achting zal
dit restant in de komende verslagperiode grotendeels binnenkomen.
Aan faillissementsdebiteuren staat per genoemde datum nog open een
bedrag van € 26.921,45. Dit bedrag zal naar verw achting (vrijw el) in zijn
geheel binnenkomen.
In het financieel verslag is als opbrengst voor de pre-faillissementsdebiteuren
verantw oord een bedrag van € 2.099.746,78. Het verschil tussen dit bedrag
en de hierboven genoemde opbrengst van € 3.611.300,04 is naar de bank
gegaan ter inlossing van haar vordering.

16-06-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Alle nota's etc. zijn verzonden door de controller van Hoitsema Labels. Door
hem zijn regelmatig overzichten opgesteld die met de curator zijn besproken.

23-12-2021
1

Het monitoren van de debiteuren aan de hand van de door de controller
opgetelde overzichten.

22-03-2022
2

Het monitoren van de debiteuren aan de hand van de door de controller
opgetelde overzichten, en het veelvuldig plegen van overleg w aaronder een
bespreking ter plaatse.

16-06-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.369.449,86

23-12-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. EUR 200.936,22
ING Commercial Finance B.V. EUR 2.961.306,84
ING Lease (Nederland) B.V. EUR 207.206,80 (ex BTW )
Totaal EUR 3.369.449,86 (per datum faillissement)

€ 0,00

22-03-2022
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vorderingen van ING (Comfin/Lease) zijn in deze verslagperiode volledig
voldaan door middel van verrekening (met de debiteurenopbrengsten).

5.2 Leasecontracten
In de vordering van ING Comfin is begrepen een (ook door zekerheden
gedekte) zogenaamde tussentijdse beëindigingsvergoeding van € 269.209,71
(ex BTW ) die door de curator w ordt betw ist.
Hierover zal tussen partijen nog nader overleg plaatsvinden. Tot het moment
dat hierover overeenstemming zal zijn bereikt (of in een procedure hierover is
beslist) zal ING genoemd bedrag uit de ontvangst van de restant zekerheden
(debiteuren) geblokkeerd houden.
De vordering van ING Lease heeft betrekking op de BASA machine (vergelijk
hierboven 3.3 en hieronder 5.3).

23-12-2021
1

Met de bank is verder de afspraak gemaakt dat de nog te ontvangen
debiteurenbetalingen in eerste instantie in mindering zullen strekken op haar
resterende vorderingen; het overschot zal w orden doorbetaald aan de curator.
Met ING (Comfin) is overeenstemming bereikt over de beëindigingsvergoeding
(in feite een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten). Aan de bank komt
ter zake toe een bedrag van € 19.000,-- (ex BTW ) dat is voldaan door middel
van verrekening (met de debiteurenopbrengsten) en verw erkt in het financieel
verslag onder B.

5.3 Beschrijving zekerheden

22-03-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
• pandrecht op alle vorderingen op derden (eerste in rang); deze vorderingen
w erden laatstelijk op de laatste w erkdag vóór faillietverklaring door middel van
registratie van een verzamelpandakte aan ING (Commercial Finance B.V.)
verpand;
• pandrecht op alle voorraden;
• pandrecht van rechten uit hoofde van de (krediet)verzekeringsovereenkomst
aangaande de voorraden (brand/diefstal) van Hoitsema;
• een eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaken, gelegen aan
Peizerw eg 138 te Groningen, in hoofdsom groot EUR 2.500.000,00
hypothecaire inschrijving exclusief vergoedingen (vervroegde aflossing), rente
en kosten;
• Compte-Joint en Mede-aansprakelijkheidsovereenkomst tussen Hoitsema
Holding B.V. en Royal Hoitsema Labels B.V.;
• Overw aarde-en-W ederzijdse- Zekerheden Arrangement tussen ING Bank NV,
ING Commercial Finance B.V. en ING Lease (Nederland) B.V.

23-12-2021
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ING Lease (Nederland) B.V. heeft met Hoitsema een Sale and Operational
Lease Back contract gesloten onder nummer 202307-MX-0. Dit betreft
eerdergenoemde Bauman BASA 3 volautomatische gelijkstootmachine met
toebehoren. Per datum faillissement stonden er nog 40 huurtermijnen open ad
EUR 3.951,67 (ex BTW ) = totaal EUR 158.066,80. Daarnaast resteert er nog
een restw aarde/koopoptie ad EUR 49.140,00. Totaal derhalve EUR 207.206,80
(ex BTW )

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft na verkoop pand en overige bedrijfsactiva aan de doorstarter al
haar zekerheden prijsgegeven, met uitzondering van haar pandrechten op (de
door de curator niet verkochte) vorderingen op derden.

23-12-2021
1

Nu de bank inmiddels volledig is voldaan, heeft zij al haar zekerheden
prijsgegeven.

22-03-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich diverse eigendomsvoorbehoudgerechtigden gemeld, met name
i.v.m. geleverde doch door Hoitsema niet betaalde voorraden ("raw materials"
zoals papier en inkt). Door de rechter-commissaris is op verzoek van de curator
een afkoelingsperiode gelast vanaf datum faillissement voor de duur van tw ee
maanden. De curator heeft de bedrijfsvoering tot 19-12-2021 voortgezet en
een (groot) deel van genoemde voorraden verbruikt. Daarvoor zal hij de
eigendomsvoorbehoudgerechtigden schadeloos stellen. Dit zal in de komende
verslagperiode nader w orden uitgew erkt.

23-12-2021
1

Het overzicht van voorraden per 19.12.2021(noodzakelijk om de positie van de
crediteuren met eigendomsvoorbehoud te kunnen beoordelen) is nog niet
definitief vastgesteld door doorstarter en curator. Nadat dit is gebeurd, zal met
de crediteuren die het betreft (in overleg) een regeling w orden getroffen. Naar
verw achting zal dit proces in verslagperiode 3 w orden afgerond.

22-03-2022
2

Het overzicht van voorraden per 19.12.2021(noodzakelijk om de positie van
de crediteuren met eigendomsvoorbehoud te kunnen beoordelen) is definitief
vastgesteld door doorstarter en curator. In de komende verslagperiode zal
met de crediteuren die het betreft (in overleg) een regeling w orden getroffen.
Naar verw achting zal dit proces in verslagperiode 4 (grotendeels) w orden
afgerond.

16-06-2022
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5.6 Retentierechten
Eén crediteur heeft zich op retentierechten beroepen; deze kw estie is
inmiddels opgelost.

23-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

23-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

23-12-2021
1

Toelichting
Gezien de restantvordering van de bank (per 23-12-2022 bij benadering zo'n
480K, excl. de beëindigingsvergoeding, maar incl. het benutte boedelkrediet)
en het openstaande debiteurensaldo zal de bank binnenkort volledig voldaan
kunnen w orden. Boedelbijdragen zijn daarmee niet aan de orde.

Toelichting
De bank is volledig voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-03-2022
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Talloze overleggen met bank en andere zekerheidsgerechtigden, zow el via
Teams als per telefoon of mail.

23-12-2021
1

Opnieuw diverse overleggen, met name met de bank inzake de
beëindigingsvergoeding, de binnengekomen debiteurenbetalingen,
onverschuldigde betalingen en het overboeken van saldi naar de
faillissementsrekening resp. de doorstarter.

22-03-2022
2

Opnieuw diverse overleggen, met name met de bank inzake de
binnengekomen debiteurenbetalingen, onverschuldigde betalingen en het
overboeken van saldi naar de faillissementsrekening resp. de doorstarter en
met de doorstarter over de eigendomsvoorbehouden.

16-06-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In goed overleg met ING is aan de curator een boedelkrediet van (in eerste
instantie) 450K (later verhoogd tot maximaal 550K) ter beschikking gesteld,
w aarna de curator de bedrijfsvoering vanaf datum faillissement heeft
voortgezet.
Deze voortzetting w as met name van belang voor de inbaarheid van de
debiteurenportefeuille (per datum faillissement zo’n 4 miljoen euro) en het tot
stand brengen van een doorstart. Bij het staken van de onderneming zou de
w aarde van Hoitsema zijn "verdampt". Klanten w aren in dat geval
genoodzaakt gew eest hun “portefeuille” stante pede elders onder te brengen
(voor zover überhaupt al mogelijk) tegen naar alle w aarschijnlijkheid hoge
kosten voor de boedel en ten detrimente van het debiteurensaldo. Een
doorstart zou in dat geval illusoir zijn gew eest.
Mede dankzij de (voorbeeldige) inzet van het personeel van Hoitsema en met
hulp van klanten, leveranciers en bank w as er sprake van een succesvolle
voortzetting: de productie lag vanaf datum faillissement minimaal op hetzelfde
niveau als voor faillissement.

6.2 Financiële verslaglegging

23-12-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
Volgt te zijner tijd. Vooralsnog zijn de cijfers zodanig dat een ruim positief
resultaat is behaald.

23-12-2021
1

In het financieel verslag onder B zijn de tot nu toe betaalde exploitatiekosten,
zow el vanaf de zakelijke rekening (in de eerste periode) als vanaf de
faillissementsrekening (vanaf 20.12.2021) opgenomen. Hiervan uitgaande is
tot 18.3.2022 een bedrag van € 800.064,39 (incl. BTW ) uitgegeven, terw ijl er
een bedrag van € 1.011.249,87 (incl. BTW ) is binnengekomen en -naar
verw achting- uiteindelijk een bedrag van om en nabij de € 1.346.124,11 (incl.
BTW ) zal binnenkomen. De curator verw acht thans geen (grote) uitgaven
meer, zij het dat er met de doorstarter over en w eer nog doorbelastingen
moeten w orden doorgevoerd. T.z.t. zal de curator (separaat) een
gedetailleerde rekening en verantw oording opstellen, ook met het oog op de
de nog te verrichten BTW -aangifte over de periode van 24.11 t/m 19.12.2021.

22-03-2022
2

In het financieel verslag onder B zijn de tot nu toe betaalde
exploitatiekosten, zow el vanaf de zakelijke rekening (in de eerste periode)
als vanaf de faillissementsrekening (vanaf 20.12.2021) opgenomen. Hiervan
uitgaande is tot 10.6.2022 een bedrag van € 800.949,16 (incl. BTW )
uitgegeven, terw ijl er een bedrag van € 1.319.202,66 (incl. BTW ) is
binnengekomen en -naar verw achting- uiteindelijk een bedrag van om en
nabij de € 1.346.124,11 (incl. BTW ) zal binnenkomen. De curator verw acht
thans geen uitgaven meer, zij het dat er met de doorstarter over en w eer
nog doorbelastingen moeten w orden doorgevoerd. T.z.t. zal de curator
(separaat) een gedetailleerde rekening en verantw oording opstellen, ook
met het oog op de de nog te verrichten BTW -aangifte over de periode van
24.11 t/m 19.12.2021.

16-06-2022
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Talloze overleggen ter plaatse met het management team van Hoitsema, bank,
klanten en leveranciers, zow el "fysiek" als via Teams, telefonisch en per mail.

23-12-2021
1

Talloze overleggen, correspondentie etc. met (met name) de controller van
Hoitsema-nieuw , leveranciers etc.

22-03-2022
2

Overleggen, correspondentie etc. met (met name) de controller van
Hoitsema-nieuw , leveranciers etc.

16-06-2022
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator heeft een biedingsprocedure met tw ee rondes ingesteld, w aarbij
kandidaten na de eerste ronde een indicatieve bieding konden doen. In totaal
hadden zich vijf overnamekandidaten gemeld voor deze eerste biedronde, te
w eten tw ee Nederlandse bedrijven, een Frans en een Belgisch bedrijf, almede
een Nederlands bedrijf met een Belgische moeder.
Uiteindelijk bleef één kandidaat over (Van Ketw ich Participaties B.V.) die een
indicatieve bieding heeft gedaan.

23-12-2021
1

Bij w ijze van "noodscenario" heeft de curator (parallel) een “plan B” in de
steigers gezet, dat er in grote lijnen op neerkw am dat de curator (als de
doorstart om w at voor reden dan ook zou mislukken) ook na 9 januari 2022
(einde opzegtermijn personeel) door zou blijven produceren, in ieder geval
voor de drie à vier grootste klanten en w el op een afbouw ende schaal tot (in
ieder geval) 1 maart 2022.
Echter: op 15 december 2021 is op hoofdlijnen overeenstemming met Van
Ketw ich Participaties B.V. bereikt en op 20 december 2021 volledige
overeenstemming met als kopers: Van Ketw ich Vastgoed B.V, Lijnco Energy
B.V. en Hoitsema Labels B.V. (een door koper nieuw opgerichte vennootschap).

6.5 Verantwoording
Zie onder 6.4.

23-12-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 2.800.000,00

23-12-2021
1

Toelichting
onroerende zaak: € 1.550.000,-machines: € 700.000,-ohw /voorraden gereed product: € 300.000,-overige activa: € 250.000,--

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
niet aan de orde (vergelijk hierboven 5.8)

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

23-12-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Het laten taxeren van de diverse boedelbestanddelen, het optuigen van een
biedingsprocedure, het voeren van gesprekken met diverse kandidaten, het
voeren van (uitgebreide) onderhandelingen met de uiteindelijke doorstarter,
het opstellen/aanpassen van een "Heads of Agreement" alsmede (daarna) een
activa-overeenkomst etc. etc.

23-12-2021
1

Het geregeld voeren van overleg met de doorstarter.

22-03-2022
2

Het geregeld voeren van overleg met de doorstarter.

16-06-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
voldaan

23-12-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

23-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
voldaan

23-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal t.z.t. (zo nodig) nader w orden onderzocht

7.6 Paulianeus handelen

23-12-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-12-2021
1

Toelichting
Zal in het komende kw artaal w orden onderzocht.

Nee

22-03-2022
2

Toelichting
Er zijn in de periode voorafgaand aan het faillissement geen paulianeuze
betalingen gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie

23-12-2021
1

Onderzoek naar de gedane betalingen voorafgaand aan het faillissement.

22-03-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 550.000,00

23-12-2021
1

Toelichting
Maximale vordering ING uit hoofde van verstrekt boedelkrediet. Deze vordering
zal in de komende verslagperiode afgelost w orden.

€ 0,00

22-03-2022
2

Toelichting
Een bedrag van € 833.508,41 (met name exploitatiekosten) is reeds voldaan.
De vordering van het UW V is nog niet bekend.

€ 264,14
Toelichting
Een bedrag van € 1.035.326,63 (met name exploitatiekosten) is reeds
voldaan. De vordering van het UW V is nog niet bekend. Het in het financiële
verslag genoemde bedrag van € 264,14 betreft een boedelvordering i.v.m.
onverschuldigde betaling en zal naar verw achting w orden voldaan zodra de
vordering van het UW V bekend is.

16-06-2022
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 901.322,71

23-12-2021
1

Toelichting
Uitgaande van de vorderingen die tot nu toe zijn ingediend; dit bedrag zal
verder oplopen, ook omdat Hoitsema gebruik heeft gemaakt van de
uitstelregeling afdracht Lb en Ob in het kader van Corona.

€ 1.561.359,00

22-03-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

22-03-2022
2

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.970,70

22-03-2022
2

Toelichting
W erknemers ex art. 3:288 sub e BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

23-12-2021
1

67

22-03-2022
2

76

16-06-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 446.109,29

23-12-2021
1

€ 1.680.092,60

22-03-2022
2

€ 1.462.726,01

16-06-2022
3

Toelichting
Het lagere totaalbedrag is met name een gevolg van het "gladstrijken" van
verrekenbare credit/debet posities

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

23-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en aanschrijven crediteuren. Verw erken indieningen.

23-12-2021
1

Idem als bij verslag 1.

22-03-2022
2

Idem als bij verslag 1.

16-06-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nu de doorstart is gerealiseerd, zal de curator zich in de komende
verslagperiode met name bezig houden met de inning van de openstaande
(boedel)debiteuren, het treffen van een regeling met de
eigendomsvoorbehoudgerechtigden en alles w at met de exploitatie van de
onderneming tot 19.12.2021 te maken heeft.

23-12-2021
1

De curator zal de resterende debiteuren naar verw achting in de komende
verslagperiode kunnen innen. Tevens zal hij in die periode een regeling treffen
met de eigendomsvoorbehoudgerechtigden en gaat hij er vanuit het
exploitatieoverzicht over de periode 24 november tot en met 19 december
2021 definitief te kunnen vaststellen.

22-03-2022
2

Inzake de debiteuren zijn nog w at (afrondende) w erkzaamheden
noodzakelijk. In de komende verslagperiode zal de doorstarter in
samenspraak met de curator een regeling treffen met de
eigendomsvoorbehoudgerechtigden. Het exploitatieoverzicht over de periode
24 november tot en met 19 december 2021 zal grotendeels vastgesteld
kunnen w orden.

16-06-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-12-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-06-2022
3

