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

1
15-07-2021
F.18/21/46
NL:TZ:0000191751:F001
08-06-2021

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr G.W. Breuker

Algemene gegevens
Naam onderneming
Centraalstaal B.V. tevens handelend onder de naam CIG Centraalstaal

15-07-2021
1

Gegevens onderneming
Gevestigd te Oslow eg 110
9723 BX GRONINGEN
KvK.nr. 02031238
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Activiteiten onderneming
Actief op het gebied van staalbew erking ten behoeve van met name de
scheepsbouw .

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 10.818.749,00

€ -660.895,00

€ 3.973.539,00

2018

€ 14.383.728,00

€ -1.361.746,00

€ 5.635.120,00

2017

€ 24.062.013,00

€ -717.419,00

€ 7.803.492,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
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Gemiddeld aantal personeelsleden
69
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Boedelsaldo
€ 750.000,00
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Verslagperiode
van
4-6-2021

15-07-2021
1

t/m
14-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

664 uur 12 min

totaal

664 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De uren in deze verslagperiode hebben betrekking op de periode vanaf 4 juni
2021, de datum w aarop de surseance van betaling is uitgesproken. Na
omzetting in een faillissement op 8 juni 2021 hebben de uitgevoerde
w erkzaamheden voor een groot deel betrekking op het voortzetten van de
onderneming, het in kaart brengen van het actief en de activiteiten,
onderhandelingsgesprekken met diverse partijen, overleg met verhuurders,
het ontslag van de w erknemers en de contacten met het UW V en FNV.
De omvang van de voortzettingsactiviteiten en gedeeltelijke aansturing van
de w erknemers vergde een vrijw el constante aanw ezigheid van de curator
en meerdere medew erkers van zijn kantoor op de bedrijfslocatie. In een
tijdsbestek van nog geen 4 w eken is een voorlopig exploitatieresultaat
gehaald van meer dan € 400.000,- en is van de post debiteuren al 70 %
betaald. Tevens is gedurende de voortzettingsperiode een gedeeltelijke
doorstart van de activiteiten van Centraalstaal per 1 augustus door CIG
Architecture B.V. gerealiseerd en is een substantieel deel van de w erknemers
per 1 augustus in dienst getreden van een onderneming van Ferus Smit, die
ter plaatse verder zal gaan met de snijactiviteiten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
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Het bestuur van Centraalstaal w ordt gevormd door Nironika B.V. Bestuurders
van Nironika zijn Frohn Management IJsselstein B.V., Hatra Capital B.V.,
Renne-Industries B.V. en G.J. Hubers Holding B.V. Bestuurders van
respectievelijk Frohn Management, Hatra Capital, Renne-Industries en G.J.
Hubers Holding zijn de heer P. Frohn, Doura Industries B.V., de heer M. Renne
en Hubers-De Bilt Holding B.V. Bestuurders van Doura Industries
respectievelijk Hubers-De Bilt zijn de heren E. van Dijk en G. Hubers.
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1.2 Lopende procedures
In onderzoek.
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1.3 Verzekeringen
Op faillissementsdatum w as Centraalstaal B.V. bij met de (vooruit)betaling
van de verzekeringspremies. Gedurende de voortzettingsperiode zijn de
verzekeringen – voor zover nodig – gecontinueerd. De verzekeringen w orden
per 1 augustus 2021 opgezegd.
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1.4 Huur
Begane grond Oslow eg 110 te Groningen
Door de verhuurder, NTC Vastgoed, is de huur per 2 juli 2021 opgezegd met
in achtneming van de w ettelijke opzegtermijn van drie maanden. Er is sprake
van een afgegeven bankgarantie.
Euvelgunnerw eg 25 te Groningen
Er vindt nog nader overleg plaats tussen diverse partijen omtrent een
eventuele
indeplaatsstellingsovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De resultaten van Centraalstaal stonden al geruime tijd onder druk. Vanaf
2014, als gevolg van een sterk afgenomen vraag naar schepen, is
Centraalstaal slechts in één jaar w instgevend gew eest (2015). In de
afgelopen jaren bleek Centraalstaal telkens verlieslatend. In 2019 kon het
verlies w orden beperkt en aan het begin van 2020 beschikte Centraalstaal
over een goed gevulde orderportefeuille.
In 2020 heeft er een financiële (en deel juridische) herstructurering
plaatsgevonden. De schuldenlast van Centraalstaal is als gevolg daarvan
afgenomen van circa € 6,5 miljoen naar € 1 miljoen. De afgenomen
schuldenlast had niet alleen een positief effect op de solvabiliteit van
Centraalstaal, maar ook op de liquiditeit door de afgenomen rentelasten.
Volgens opgave van het bestuur hebben diverse externe factoren er toe
geleid dat het resultaat in 2020 tegenviel. Mede in verband met de covid-19pandemie ontving Centraalstaal slechts een beperkt aantal nieuw e orders.
De belangrijkste kredietverstrekker heeft vanw ege de tegenvallende
resultaten eind maart 2021 alle kredietlimieten ingetrokken. Daarnaast zijn
de materiaalprijzen explosief gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat klanten hun
orders uitstelden terw ijl de kosten van Centraalstaal doorliepen.
De prijsdruk w as inmiddels zo hoog dat het merendeel van de opdrachten
onder de w erkelijke kostprijs moest w orden aangenomen. Er w as geen
uitzicht op een veranderende situatie in de huidige markt zodat uiteindelijk is
overgegaan tot het aanvragen van een surseance van betaling.
Bij beschikking van de Rechtbank Noord-Nederland Locatie Groningen d.d. 4
juni 2021 is surséance van betaling verleend en bij beschikking d.d. 8 juni
2021 is de surséance ingetrokken en is Centraalstaal B.V. gelijktijdig in staat
van faillissement verklaard.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
69
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
15-07-2021
1

Toelichting
Vergelijkbaar

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-6-2021

69

totaal

69

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er is vanaf datum surséance driemaal een bijeenkomst gew eest van de OR
en de Bond FNV w aarin de curator hen van de stand van zaken op de hoogte
stelde.
De ontslagbijeenkomst heeft op 16 juni 2021 plaatsgehad op de
fabriekslocatie van de gefailleerde vennootschap. Er hebben verdeeld over
de dag drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Het UW V en FNV w aren hierbij
aanw ezig.
De curator heeft de w erknemers met enige regelmaat een update gegeven
over het verloop van het faillissement en in het kader van de
voortzettingsperiode meermaals (toe) gesproken over de voortgang van de
voortzetting en de rechten en plichten die daarbij komen kijken.
De curator heeft de w erknemers, met toestemming van de rechtercommissaris, een bonus uitgekeerd van € 500,- bruto. Het UW V heeft
toegezegd dat de uitgekeerde bonus niet in mindering zal w orden gebracht
op het bedrag dat uit hoofde van de loongarantieregeling over de
opzegtermijn aan de w erknemers w ordt uitgekeerd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Hiervan is geen sprake.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De machines en kantoorinventaris w orden
gehuurd en behoren in eigendom toe aan
Oslow eg Equipment B.V.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Metaalafval

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 44.536,00

IJzer, RVS en Aluminium

€ 100.000,00

totaal

€ 144.536,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aanw ezige voorraden zijn in opdracht van de curator getaxeerd door
Troostw ijk W aardering en Advies B.V. op 11 en 14 juni 2021. Opkopers en
diverse geïnteresseerde partijen zijn in de gelegenheid gesteld om een
bieding uit te brengen. Met de navolgende partijen is, met toestemming van
de rechter-commissaris, overeenstemming bereikt over de verkoop van de
voorraden.
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Metaalafval:
De op de bedrijfslocatie aanw ezige containers met metaalafval zijn door
Kroon W ilnis B.V. afgevoerd.
IJzer, RVS en aluminium:
De curator heeft met Steenhuis Recycling B.V. afspraken gemaakt over het
afvoeren van het aanw ezige ijzer, RVS en aluminium.
Steenhuis Recycling B.V. heeft voor aanvang van de w erkzaamheden een
voorschot van € 100.000,- overgemaakt.
In de komende verslagperiode zal duidelijk w orden w at het ijzer, RVS en
aluminium in totaal heeft opgebracht.
Voorraad rapportage van reserve componenten, machineonderdelen en
reserve gereedschappen:
Taxatie door Troostw ijk W aardering en Advies B.V. heeft op 9 juli 2021
plaatsgehad.
Er vindt thans overleg plaats met partijen over de verkoop van deze
voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 50.000,00

totaal

€ 50.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa is, met toestemming van de rechter-commissaris, voor
een bedrag van € 50.000,- excl. BTW aan CIG Architecture B.V. verkocht.
Middels overname van de immateriële activa ziet CIG Architecture de
mogelijkheid om de vervormingsactiviteiten van Centraalstaal B.V. over te
nemen c.q. in de lucht te houden ten behoeve van de scheepsbouw en
architectuur.
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CIG Architecture B.V. heeft aan 9FTE (w aarvan 6FTE productie) een
arbeidsovereenkomst aangeboden.

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode w ordt nog een vaststellingsovereenkomst
opgesteld.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre faillissementsdebiteuren

€ 909.830,00

€ 675.551,00

Boedeldebiteuren (geschat)

€ 548.000,00

€ 404.338,00

€ 1.457.830,00

€ 1.079.889,00

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van Centraalstaal B.V. volgt per datum faillissement een
pre faillissementsdebiteurenpositie van circa € 909.830,-.
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Voor nadere informatie over de boedeldebiteuren w ordt verw ezen naar
paragraaf 6 voortzetting.
Joint runner
Centraalstaal heeft voor faillissement als belangrijke schuldeiser een
executieveiling in gang gezet van een schip genaamd de Joint runner
(voorheen genaamd de Caranx I) w elke veiling is doorgezet onder auspiciën
van de curator. De opbrengst van de veiling w as € 1.200.000,- w aarvan
vermoedelijk uiteindelijk circa € 315.000,- aan Centraalstaal toekomt. De
opbrengst is overgemaakt op de derdenrekening van Dorhout Advocaten N.V.
Een bedrag van € 250.000,- is aan een rechthebbende overgemaakt. Het
geld blijft op de derdenrekening staan zodra er duidelijkheid is omtrent het
antw oord op de vraag of de zekerheden die Rabobank gevestigd heeft op
deze vordering rechtsgeldig zijn. De curator is daarover in gesprek met de
bank.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zal de inning van de debiteuren w orden
voortgezet.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen vordering van de bank
Op datum van uitspraak surseance van betaling w as er sprake van een
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positief banksaldo bij de Rabobank van € 616.000,--. Op datum faillissement
w as dat € 840.000,--.

5.2 Leasecontracten
Centraalstaal B.V. heeft 5 voertuigen aan w erknemers ter beschikking
gesteld middels operational leasecontracten bij 2 leasemaatschappijen.
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Verder is er sprake van een (operational) leasecontract ten behoeve van een
kopieermachine.

5.3 Beschrijving zekerheden
Oslow eg Equipment B.V. heeft zich bij de curator gemeld met een pandrecht
op de voorraad, de debiteuren en het onderhanden w erk. De curator heeft
de geldigheid daarvan onderzocht. Of er een geldige verpanding van het
banksaldo (op datum surseance € 616.000,-) heeft plaatsgevonden is door
de curator gemotiveerd betw ist, maar is inmiddels niet meer opportuun, nu
inmiddels gebleken is dat de overige zekerheden ruimschoots de vordering
van € 1.020.000,- w aarvoor het pandrecht gevestigd w as dekking bieden.
Het bedrag is inmiddels ook al uitbetaald aan de pandhouder.
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Rabobank heeft zich gemeld als pandhouder van de vordering in het kader
van de verkoop de Joint Runner. De vestiging moet nog op haar geldigheid
w orden onderzocht.

5.4 Separatistenpositie
Zie bovengemeld.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse crediteuren die zich hebben gemeld met een
eigendomsvoorbehoud.
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Op 8 juni 2021 heeft de Rechter-Commissaris na het verzoek van de curator
een afkoelingsperiode ingelast, als bedoeld in artikel 63a van de
faillissementsw et, voor de duur van 2 maanden.

5.6 Retentierechten
Er heeft zich geen crediteur gemeld die een beroep heeft gedaan op het
recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
Er heeft zich geen crediteur gemeld die een beroep heeft gedaan op het
recht van retentie.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet aan de orde.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de komende verslagperiode vindt afw ikkeling van de leasecontracten
plaatst en w orden de eigendomsrechten getoetst.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn, na verkregen toestemming van
de rechter-commissaris, vanaf 8 juni 2021 (datum faillissement) voortgezet
voor een periode van maximaal 5 w eken.
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De voortzettingsactiviteiten zijn zo goed als afgerond zodat de curator
nagenoeg alle w erknemers met ingang van 10 juli jl. heeft vrijgesteld van
w erk.
De voortzetting van de projecten is conform verw achting gelopen en
inmiddels heeft facturering van de w erkzaamheden ook (grotendeels)
plaatsgevonden. Het voorlopige exploitatieresultaat bedraagt € 404.338,(excl. BTW ).

6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal in de navolgende verslagperiode financieel verslag uitbrengen
over de voortzetting. Het is in ieder geval duidelijk dat de voortzetting van
de onderneming een substantiële bate zal opleveren voor de
faillissementsboedel.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De afrondende (administratieve) w erkzaamheden vinden in de komende
verslagperiode plaats.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De immateriële activa is verkocht aan CIG Architecture B.V. Middels overname
van de immateriële activa ziet CIG Architecture de mogelijkheid om de
vervormingsactiviteiten van Centraalstaal B.V. over te nemen c.q. in de lucht
te houden ten behoeve van de scheepsbouw en architectuur. Zie verder
onder paragraaf 3.8.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

15-07-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is nog niet gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft, na hiervoor toestemming te hebben verkregen van de
rechter-commissaris, de administratie veilig laten stellen door Limits
Consulting B.V.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Kosten door curator ingeschakelde derden gedurende de
voortzettingsperiode, loonvorderingen na datum faillissement, loonheffing
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i.v.m. uitgekeerde bonus, salaris curator, huurvordering boedelperiode
verhuurder, garantstelling boedel aan nutsbedrijven in verband met
doorleveren energie.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.181.797,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De verw achting is dat een deel van de w erknemers nog een vordering zal
indienen in het faillissement betreffende het deel dat buiten de
loongarantieregeling van het UW V valt.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
39
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 286.439,21
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie vindt verder plaats.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Hiervan is thans geen sprake.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkeling voortzetting
Verkoop activa
Inning debiteuren
Inventarisatie crediteuren
Afw ikkeling eigendommen derden
Onderzoek rechtmatigheid

15-07-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Afsluitende opmerking:
Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit
openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator
niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a.
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of –achteraf- bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen
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