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Algemene gegevens
Naam onderneming
Drukkerij Sky-line Asten B.V.

02-08-2019
1

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het 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 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. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.
Adres: 't Hoogvelt 4, 5721 VW Asten
KVK-nummer: 17061243
Handelsnamen: Drukkerij Skyline Asten, Multicopy Asten, Multicopy Eindhoven,
Multicopy W eert, Multicopy Bergen op Zoom en Multicopy Roosendaal
Datum van oprichting: 4 januari 1988

Activiteiten onderneming

02-08-2019
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: overige drukkerijen,
drukkerijen van reclame, detailhandel via internet, in boeken, tijdschriften, cd's,
dvd's en reclamebureaus.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: een drukkerij en
verschillende vestigingen onder franchisegever Multicopy Nederland
(copyshops).

02-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 967.524,00

€ -4.085,00

€ 411.946,00

2016

€ 782.846,00

€ 913,00

€ 337.210,00

2018

€ 1.055.248,00

€ -324.393,00

€ 425.194,00

Toelichting financiële gegevens
Over 2016 en 2017 is een jaarrekening beschikbaar. Over 2018 en 2019 zijn
conceptcijfers beschikbaar.

02-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13
Toelichting
Er w aren 13 w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

02-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 35.883,79

02-08-2019
1

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 151.571,44

27-01-2020
2

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.
In aanvulling daarop w ordt het volgende opgemerkt. De volledige opbrengst
van de veiling van de activa w as op de boedelrekening van Drukkerij Sky-line
Asten B.V. bijgeschreven. Er zijn echter - in overleg met de verhuurder van de
betreffende machines - ook machines verkocht die eigendom w aren van een
derde. Deze opbrengst is onder aftrek van een boedelbijdrage afgedragen.
Ook w as een groot deel van de inventaris eigendom van CirCum Logistics B.V.
De opbrengst van deze zaken is overgemaakt op de boedelrekening in het
faillissement van CirCum Logistics B.V.

€ 73.306,54

09-07-2020
3

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 78.780,48

08-12-2020
4

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 74.587,88

01-06-2021
5

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 75.059,00

18-11-2021
6

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

€ 75.550,25
Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

10-05-2022
7

Verslagperiode
van
2-7-2019

02-08-2019
1

t/m
25-7-2019
van
26-7-2019

27-01-2020
2

t/m
24-1-2020
van
25-1-2020

09-07-2020
3

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

08-12-2020
4

t/m
7-12-2020
van
8-12-2020

01-06-2021
5

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

18-11-2021
6

t/m
17-11-2021
van
18-11-2021
t/m
9-5-2022

Bestede uren

10-05-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

117 uur 25 min

2

114 uur 35 min

3

30 uur 0 min

4

8 uur 0 min

5

4 uur 25 min

6

2 uur 20 min

7

2 uur 10 min

totaal

278 uur 55 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 117 uren en 25
minuten besteed.

02-08-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 114 uren en 35
minuten besteed.

27-01-2020
2

In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 30 uren besteed.

09-07-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 8 uren besteed.

08-12-2020
4

In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 4 uren en 25 minuten
besteed.

01-06-2021
5

In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 2 uren en 20 minuten
besteed.

18-11-2021
6

In de zevende verslagperiode zijn er aan het faillissement 2 uren en 10
minuten besteed.

10-05-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is de heer H. Kroon.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is CirCum Logistics B.V. Deze
vennootschap is ook failliet.

1.2 Lopende procedures

02-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

02-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er lopen de nodige verzekeringen. W aar mogelijk zullen deze w orden
beëindigd.

02-08-2019
1

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd en afgew ikkeld.

27-01-2020
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt bedrijfspanden in Asten, W eert, Eindhoven, Bergen op Zoom
en Roosendaal/Oud Gastel (onderhuur). De betreffende huurovereenkomsten
zijn opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris. De panden moeten
nog w orden opgeleverd.

02-08-2019
1

Alle panden zijn inmiddels opgeleverd.

27-01-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

02-08-2019
1

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement:
Als gevolg van de crisis in de grafische industrie probeert Drukkerij Sky-line
Asten B.V. al jaren te overleven. Inmiddels zijn meerdere reorganisatie/saneringsrondes doorgevoerd.
In 2018 ontstonden opnieuw financiële problemen. Deze problemen w erden
veroorzaakt doordat een grote klant een vordering onbetaald heeft gelaten
van ongeveer € 88.000,-. In de maanden daarna haakte een grote klant af
voor een groot deel van haar drukw erk.
Naar aanleiding daarvan is medio 2018 direct gestart met het doorvoeren van
een sanering en het aantrekken van een lening. In het kader van de sanering
zijn in februari 2019 de laatste w erknemers inzake de reorganisatie afgevloeid.
Gesprekken met de verstrekker van de financiering liepen op dat moment nog.
Een concrete verstrekking vanuit de investeerder (die daarvoor al investeerde)
is er echter niet gekomen. Een concrete afw ijzing evenmin. Getracht is om
helderheid te krijgen in de plannen van de investeerder. Dat lukte echter niet
binnen de termijn die nodig w as. Omdat er geen nadere uitw erking is gekomen
van het financieringsvoorstel, terw ijl alle lopende verplichtingen bleven
doorlopen, leek doorgaan niet verantw oord. De negatieve resultaten hielden
bovendien ook aan gedurende de afgelopen periode, w aardoor de
liquiditeitsproblemen verder opliepen. Toen duidelijk w erd dat de schulden in
de komende periode enkel verder zouden gaan oplopen en er geen financiële
overbrugging voor die periode w as, terw ijl leveranciers w el stopten met
leveren, is besloten om het eigen faillissement aan te vragen.
De door de bestuurder genoemde oorzaken zijn in grote lijnen juist gebleken.

09-07-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

02-08-2019
1

Toelichting
Er w aren 13 w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

02-08-2019
1

Toelichting
Er w aren 17 w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-7-2019

13

geen

totaal

13

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

02-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

02-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

02-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris 2 vestigingen

€ 16.846,50

€ 0,00

totaal

€ 16.846,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt w aarschijnlijk over beperkte bedrijfsmiddelen. De meeste
bedrijfsmiddelen w erden gehuurd van de aandeelhouder (ook failliet) of
derden. Dit w ordt nog uitgezocht.

02-08-2019
1

De inventaris van de vestigingen Roosendaal (Oud Gastel) en Bergen op Zoom
w as eigendom van gefailleerde. De overige inventaris w as inderdaad
eigendom van CirCum Logistics B.V. of derden (huur en lease).
De inventaris van de vestigingen Roosendaal (Oud Gastel) en Bergen op Zoom
is gekocht door de hoogste bieder (de doorstarter van die vestigingen),
w aarbij vooraf ook een taxatie is uitgevoerd.

27-01-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover gefailleerde over eigen bedrijfsmiddelen beschikt, is de fiscus
bevoorrecht op de opbrengst daarvan.

02-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

02-08-2019
1

Taxatie, biedingsproces, onderhandeling, koopovereenkomst opstellen en
afw ikkelen.

27-01-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Diverse orders
Diverse voorraad papier e.d.
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 31.354,85

€ 0,00

€ 9.339,06

€ 0,00

€ 40.693,91

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is slechts beperkt sprake van voorraad en onderhanden w erk. W aar
mogelijk zijn orders nog uitgeleverd.

02-08-2019
1

De aanw ezige voorraad is verkocht door middel van een internetveiling.
Na faillissement zijn w aar mogelijk en w aar w enselijk in verband met een
doorstart beperkt orders uitgeleverd. Een deel van deze opbrengst staat op
dit moment nog ten onrechte geboekt bij debiteuren prefaillissement dan w el
liquide middelen bank. De uitsplitsing w ordt op dit moment gemaakt en
gecorrigeerd in het volgende verslag (dat geldt uiteraard ook voor het
tussentijds financieel verslag).

27-01-2020
2

De uitsplitsing is inmiddels gemaakt. De bruto opbrengst van orders die na
faillissement zijn afgew ikkeld is € 31.354,85. Daarop komt een bedrag van €
2.004,61 aan kosten in mindering. Dit is in het tussentijds financieel verslag
verw erkt.

09-07-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en overleg over afw ikkelen orders.

02-08-2019
1

Overleg en correspondentie inzake af te w ikkelen orders; coördinatie
internetveiling.

27-01-2020
2

Uitsplitsing opbrengsten.

09-07-2020
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zou geen sprake zijn van andere activa. Dit w ordt nog onderzocht.

02-08-2019
1

Er is inderdaad niet gebleken van andere activa. W el w as er een positief
banksaldo en kasgeld. Daarnaast zijn er diverse restituties ontvangen.

27-01-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek.

02-08-2019
1

Onderzoek en correspondentie.

27-01-2020
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 162.807,92

€ 57.375,61

€ 0,00

totaal

€ 162.807,92

€ 57.375,61

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden vorderingen op derden bestaan voor een totaalbedrag van €
162.807,92.

02-08-2019
1

Een deel van de opbrengst inzake debiteuren prefaillissement is eigenlijk
opbrengst van onderhanden w erk (afgew ikkelde orders van na faillissement).
Daarnaast is een deel van de liquide middelen (saldo bank) eigenlijk een
opbrengst inzake debiteuren prefaillissement. Het betreft betalingen die na
faillissementsdatum zijn gedaan op de bankrekening van gefailleerde die zien
op openstaande posten van debiteuren prefaillissement. De uitsplitsing w ordt
op dit moment gemaakt en gecorrigeerd in het volgende verslag (dat geldt
uiteraard ook voor het tussentijds financieel verslag).

27-01-2020
2

De uitsplitsing is inmiddels gemaakt en verw erkt in het tussentijds financieel
verslag.

09-07-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nog geen. Er is mogelijk sprake van een pandhouder die de debiteuren al vóór
faillissement heeft aangeschreven. De rechtsgeldigheid van de verpanding
w ordt onderzocht. Zo nodig vindt overleg plaats.

02-08-2019
1

De debiteuren zijn aangeschreven. De invordering loopt nog. Binnenkort
w orden debiteuren die niet gereageeerd hebben opnieuw aangeschreven.

27-01-2020
2

Er w ordt nog steeds gebeld en gecorrespondeerd met debiteuren.

09-07-2020
3

De debiteurenportefeuille is w aar mogelijk volledig geïncasseerd. W el w ordt er
nog onderzoek gedaan naar een mogelijke vordering op een onderneming
w aarmee w erd samengew erkt.

08-12-2020
4

Mede vanw ege de slechte verhaalspositie van die onderneming is er een
regeling getroffen. Er w ordt een bedrag van € 1.200,00 tegen finale kw ijting
voldaan in maandelijkse termijnen van € 100,-. Er zijn inmiddels vier termijnen
ontvangen.

18-11-2021
6

Er zijn inmiddels zes termijnen ontvangen. Op dit moment w ordt de regeling
niet nageleefd. Zo nodig w orden invorderingsmaatregelen getroffen.

10-05-2022
7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

02-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. had geen vordering op gefailleerde. Er w as sprake van een
creditsaldo. Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening.

€ 0,00

27-01-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Een deel van de liquide middelen (saldo bank) ziet eigenlijk op de opbrengst
inzake debiteuren prefaillissement. Het betreft betalingen die na
faillissementsdatum zijn gedaan op de bankrekening van gefailleerde die zien
op openstaande posten van debiteuren prefaillissement. De uitsplitsing w ordt
op dit moment gemaakt en gecorrigeerd in het volgende verslag (dat geldt
uiteraard ook voor het tussentijds financieel verslag).

Toelichting vordering van bank(en)

09-07-2020
3

De uitsplitsing is inmiddels gemaakt en verw erkt in het tussentijds financieel
verslag.

5.2 Leasecontracten
Er lopen diverse lease- en huurcontracten, onder meer inzake machines. Dit
w ordt geïnventariseerd. W aar mogelijk w orden de contracten beëindigd.

02-08-2019
1

Alle lease- en huurcontracten zijn afgew ikkeld.

27-01-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De investeerder zou een pandrecht hebben. Dit w ordt nog onderzocht.

02-08-2019
1

Het pandrecht van de investeerder is betw ist. De investeerder heeft geen
nadere onderbouw ing aangeleverd w aaruit volgt dat er w el sprake is van
rechtsgeldige verpanding.

27-01-2020
2

Inmiddels is alsnog vastgesteld dat de verpanding rechtsgeldig is. Beoordeeld
zal w orden in hoeverre met de pandhouder afgerekend dient te w orden.

01-06-2021
5

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Hierover vindt overleg plaats.

02-08-2019
1

Niet aan de orde.

27-01-2020
2

Er zal afw ikkeling met de pandhouder plaatsvinden.

01-06-2021
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsvoorbehouden w orden geïnventariseerd en afgew ikkeld.

02-08-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd en afgew ikkeld.

27-01-2020
2

5.6 Retentierechten
Er zijn nog geen retentierechten ingeroepen.

02-08-2019
1

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

27-01-2020
2

5.7 Reclamerechten
Er zijn nog geen reclamerechten ingeroepen.

02-08-2019
1

Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

27-01-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

02-08-2019
1

Toelichting
Nog niet aan de orde.

€ 0,00
Toelichting
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

27-01-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ING Bank N.V. en met de advocaat van de investeerder;
onderzoek zekerheidsstukken.

02-08-2019
1

Correspondentie en onderzoek.

27-01-2020
2

Correspondentie en onderzoek.

01-06-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden w orden op zeer beperkte schaal voortgezet teneinde een
doorstart mogelijk te houden.

02-08-2019
1

Er zijn na faillissement beperkt orders uitgeleverd w aar dat mogelijk w as en
w enselijk met het oog op een eventuele doorstart.

27-01-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
Te zijner tijd w ordt de beperkte voortzetting van activiteiten verw erkt in het
tussentijds financieel verslag.

02-08-2019
1

Een deel van de orders en daarmee verbonden kosten is al verw erkt in het
tussentijds financieel verslag.
Een deel van de opbrengst inzake uitlevering van orders na faillissement staat
op dit moment nog ten onrechte geboekt bij debiteuren prefaillissement dan
w el liquide middelen bank. De uitsplitsing w ordt op dit moment gemaakt en
gecorrigeerd in het volgende verslag (dat geldt uiteraard ook voor het
tussentijds financieel verslag).

27-01-2020
2

De uitsplitsing is inmiddels gemaakt en verw erkt in het tussentijds financieel
verslag.

08-12-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie en overleg.

02-08-2019
1

Correspondentie en overleg.

27-01-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Voor de vestigingen Asten, W eert en Eindhoven is er een doorstart
gerealiseerd. Inzake de vestigingen Bergen op Zoom en Roosendaal is
vergaande overeenstemming bereikt over een doorstart. Omdat op dit moment
nog alles concreet gemaakt w ordt en diverse partijen geïnformeerd w orden,
zal in het volgende verslag uitgebreider verslag w orden gedaan.

02-08-2019
1

De vestigingen Asten, W eert en Eindhoven zijn overgenomen door één partij,
w aarbij de activiteiten van de vestigingen W eert en Eindhoven zijn
overgebracht naar de eigen locatie van de doorstarter en w aarbij niet als
Multicopy vestiging w ordt geopereerd.
De vestigingen Roosendaal (Oud Gastel) en Bergen op Zoom zijn doorgestart
als Multicopy vestiging door een ondernemer die al meer Multicopy vestigingen
exploiteerde, w aarbij de vestiging Roosendaal (Oud Gastel) is gesloten en is
samengevoegd met de vestiging Bergen op Zoom.
Een groot deel van de w erkgelegenheid is behouden gebleven.

27-01-2020
2

6.5 Verantwoording
Aan concurrenten in de markt en aan geïnteresseerde partijen die zich hebben
gemeld is een verkoopmemorandum verstrekt. Naar aanleiding daarvan zijn
diverse biedingen ontvangen. Met de tw ee partijen die de beste biedingen
hadden gedaan is vervolgens overeenstemming bereikt. Een en ander w ordt
op dit moment nader uitgew erkt.

02-08-2019
1

De overeenkomsten zijn uitgew erkt, ondertekend en uitgevoerd. De
ontvangen goodw ill is verantw oord in het tussentijds financieel verslag. Inzake
de vestigingen Asten, W eert en Eindhoven volgt mogelijk nog een succesfee.

27-01-2020
2

De doorstarter van de vestigingen Asten, W eert en Eindhoven doet nog steeds
betalingen in verband met financiële afw ikkeling van de doorstart. Ook moet
nog een overzicht w orden ontvangen in verband met mogelijk te betalen
succesfee.

08-12-2020
4

Deze afw ikkeling loopt nog. Met name de succesfee dient nog afgew ikkeld te
w orden.

01-06-2021
5

Alle eerdere openstaande posten zijn inmiddels door de doorstarter betaald.
Inmiddels is ook de hoogte van de succesfee vastgesteld. Het betreft een
bedrag van € 20.678,37. Omdat er al een voorschot van € 15.000,00 w as
voldaan, dient er nog een bedrag van € 5.678,37 voldaan te w orden. Die
betaling moet nog w orden ontvangen.

10-05-2022
7

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting

02-08-2019
1

Dit w ordt in het volgende verslag toegelicht, nu een en ander op dit moment
nog w ordt uitgew erkt.

€ 22.153,50

27-01-2020
2

Toelichting
Dit betreft de tot op heden ontvangen goodw ill.
De doorstarter van de vestigingen Roosendaal en Bergen op Zoom heeft ook
de inventaris overgenomen.
De doorstarter van de vestigingen Asten, W eert en Eindhoven heeft slechts
beperkt inventaris overgenomen (met name server e.d.).

€ 27.653,50

09-07-2020
3

Toelichting
Dit betreft de tot op heden ontvangen goodw ill.

€ 30.653,50

08-12-2020
4

Toelichting
Dit betreft de tot op heden ontvangen goodw ill.

€ 31.153,50

01-06-2021
5

Toelichting
Dit betreft de tot op heden ontvangen goodw ill.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Nog niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie, overleg, opstellen verkoopmemorandum en opstellen
overeenkomsten.

02-08-2019
1

Correspondentie en afw ikkeling overeenkomsten.

27-01-2020
2

Correspondentie en afw ikkeling overeenkomsten.

08-12-2020
4

Correspondentie en afw ikkeling overeenkomsten.

01-06-2021
5

Afw ikkeling succesfee.

10-05-2022
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is overhandigd. Deze is deels onderzocht.
Nader onderzoek zal nog plaatsvinden.

02-08-2019
1

Het tot nog toe uitgevoerde onderzoek geeft vooralsnog geen aanleiding tot
opmerkingen.

27-01-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2015: 08-12-2016;
2016: 07-12-2017;
2017: 07-01-2019.

02-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.

02-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de administratie van gefailleerde zijn de aandelen volgestort. De
vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 113.445,05.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 113.445,05.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-08-2019
1

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.

Toelichting

27-01-2020
2

Vooralsnog geeft dit onderzoek geen aanleiding tot opmerkingen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

02-08-2019
1

Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

02-08-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en innemen administratie.

02-08-2019
1

Onderzoek en correspondentie.

27-01-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.983,02

02-08-2019
1

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.
Inzake de huur over de opzegtermijn van de vijf vestigingen zal een
concurrente boedelvordering ontstaan. Op dit moment hebben tw ee
verhuurders de vordering aangemeld.

€ 39.705,83

27-01-2020

Toelichting

2

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.
Inmiddels zijn vier huurvorderingen als boedelvordering ingediend.

€ 102.184,12

09-07-2020
3

Toelichting
UW V heeft de boedelvordering aangemeld.

€ 106.099,96

08-12-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 323.233,61

02-08-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 323.233,61 aan preferente vorderingen
ingediend. Het betreft omzetbelasting en loonheffingen alsmede een vordering
uit hoofde van de W aterschapsw et.

€ 374.788,02

27-01-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 374.788,02 aan preferente vorderingen
ingediend. Het betreft omzetbelasting en loonheffingen alsmede een vordering
uit hoofde van de W aterschapsw et.

€ 427.499,02
Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 427.499,02 aan preferente vorderingen
ingediend. Het betreft omzetbelasting en loonheffingen alsmede een vordering
uit hoofde van de W aterschapsw et.

8.3 Pref. vord. UWV

09-07-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

02-08-2019
1

Toelichting
UW V zal w aarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

€ 63.149,41

09-07-2020
3

Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

02-08-2019
1

Toelichting
Voor zover thans valt te overzien bestaan er enkele preferente crediteuren in
de vorm van personeelsleden met vorderingen voortvloeiend uit de
arbeidsovereenkomst die niet door UW V als verplichting zullen w orden
overgenomen (met name een deel van het vakantiegeld).

€ 0,00
Toelichting
Deze vorderingen zijn pro memorie ingediend. Specificatie zal plaatsvinden als
er uitzicht is op uitkeringen (hetgeen vooralsnog w aarschijnlijk niet het geval
is).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-01-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

02-08-2019
1

Toelichting
Er zijn op dit moment 24 concurrente crediteuren die hun vordering hebben
ingediend.

49

27-01-2020
2

Toelichting
Er zijn op dit moment 49 concurrente crediteuren die hun vordering hebben
ingediend.

51

09-07-2020
3

Toelichting
Er zijn op dit moment 51 concurrente crediteuren die hun vordering hebben
ingediend.

52
Toelichting
Er zijn op dit moment 52 concurrente crediteuren die hun vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 187.198,25

02-08-2019
1

Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 346.219,94 (exclusief leningen van
derden).
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 187.198,25 aan concurrente
vorderingen ingediend.

€ 341.459,95

27-01-2020
2

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 341.459,95 aan concurrente
vorderingen ingediend.

€ 344.737,75

09-07-2020
3

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 344.737,75 aan concurrente
vorderingen ingediend.

€ 359.981,62

08-12-2020
4

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 359.981,62 aan concurrente
vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren zijn vooralsnog niet goed in te schatten.
Gelet op de te verw achten boedelkosten en de hoogte van de preferente
vorderingen lijkt het erop dat er geen uitkeringen kunnen w orden gedaan.

02-08-2019
1

De vooruitzichten voor concurrente crediteuren zijn slecht. Gelet op de hoogte
van het beschikbare actief, de hoogte van de boedelkosten en de hoogte van
de preferente vorderingen zullen er zeker geen uitkeringen kunnen w orden
gedaan. Het is de vraag of er w el uitkeringen aan preferente crediteuren
kunnen w orden gedaan.

27-01-2020
2

Er kunnen ook geen uitkeringen aan preferente crediteuren w orden gedaan.

09-07-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie.

02-08-2019
1

Correspondentie.

27-01-2020
2

Correspondentie.

09-07-2020
3

Correspondentie.

08-12-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

02-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

02-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

02-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

02-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
b. facturering onderhanden w erken;
c. invordering debiteuren zo nodig in overleg met pandhouder;
d. verkoop activa zo nodig in overleg met pandhouder;

02-08-2019
1

e. afw ikkeling doorstart;
f. onderzoek administratie;
g. onderzoek oorzaken faillissement;
h. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
i. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
j. inventarisatie crediteuren.
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. invordering debiteuren en orders na faillissement;
b. afw ikkeling onderzoek administratie, oorzaken faillissement en
bestuurdersaansprakelijkheid;
c. afw ikkeling posities fiscus (zo nodig laten corrigeren ambtshalve aanslagen)
en UW V;
d. afw ikkeling diverse lopende kw esties zoals doorbelasten kosten aan
doorstarters en afw ikkelen lopende contracten.

27-01-2020
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. invordering debiteuren;
b. afw ikkeling posities fiscus (zo nodig laten corrigeren ambtshalve aanslagen)
en UW V;
c. afw ikkeling diverse lopende kw esties zoals doorbelasten kosten aan
doorstarters en afw ikkelen lopende contracten.

09-07-2020
3

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek vordering op samenw erkingspartner;
b. afw ikkeling posities fiscus (zo nodig laten corrigeren ambtshalve aanslagen)
en UW V;
c. afw ikkeling afrekening doorstarter.

08-12-2020
4

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. onderzoek vordering op samenw erkingspartner;
b. afw ikkeling posities fiscus (zo nodig laten corrigeren ambtshalve aanslagen)
en UW V;
c. afw ikkeling afrekening doorstarter.
Deze trajecten lopen.

01-06-2021
5

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling betalingsregeling samenw erkingspartner;
b. afw ikkeling posities fiscus (zo nodig laten corrigeren ambtshalve aanslagen)
en UW V;
c. afw ikkeling afrekening doorstarter.
Deze trajecten lopen.

18-11-2021
6

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling betalingsregeling samenw erkingspartner;
b. afw ikkeling posities fiscus (zo nodig laten corrigeren ambtshalve
aanslagen) en UW V;
c. afw ikkeling betaling afrekening succesfee doorstarter.
Deze trajecten lopen.

10-05-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten.

02-08-2019
1

Verw acht w ordt dat de af te w ikkelen kw esties in de komende verslagtermijn
kunnen w orden afgew ikkeld, zodat het volgende verslag het eindverslag zal
zijn.

27-01-2020
2

Niet alle kw esties zijn afgew ikkeld. Streven is om dat w el in de komende
verslagtermijn te doen.

09-07-2020
3

Getracht w ordt om in de komende verslagtermijn tot afw ikkeling te komen met
de doorstarter en de samenw erkingspartner (voor zover aan de orde).

08-12-2020
4

W ederom w ordt getracht om in de komende verslagtermijn tot afw ikkeling te
komen met de doorstarter en de samenw erkingspartner (voor zover aan de
orde).

01-06-2021
5

De regeling met de samenw erkingspartner loopt nog 8 maanden. In die
periode zal gerpobeerd w orden om ook met de doorstarter volledig af te
w ikkelen.

18-11-2021
6

Getracht zal w orden om in de komende verslagtermijn met de
samenw erkingspartner en doorstarter af te w ikkelen, zodat het faillissement
daarna kan w orden afgew ikkeld.

10-05-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
10-11-2022

10.4 Werkzaamheden overig

10-05-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder van gefailleerde en advocaat, inventariseren activa, inventariseren
schulden, inventariseren en afw ikkelen eigendomsvoorbehouden, informeren
en ontslag personeel, contacten met UW V, correspondentie divers, onderzoek
mogelijkheden doorstart en w erkzaamheden in het kader van de doorstart,
afw ikkelen orders.

02-08-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
verkoop activa, inventariseren schulden, afw ikkelen eigendomsvoorbehouden,
correspondentie divers, realiseren en afw ikkelen doorstart, afw ikkelen orders,
aanschrijven debiteuren, onderzoek administratie.

27-01-2020
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
uitsplitsing opbrengsten, correspondentie divers, incasso vorderingen
debiteuren.

09-07-2020
3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
uitsplitsing opbrengsten, correspondentie divers, afw ikkeling incasso
vorderingen debiteuren, vervolg afw ikkeling met doorstarter.

08-12-2020
4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
correspondentie divers, vervolg afw ikkeling met doorstarter.

01-06-2021
5

In de zesde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
correspondentie divers, vervolg afw ikkeling met doorstarter, treffen
betalingsregeling met samenw erkingspartner.

18-11-2021
6

In de zevende verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
correspondentie divers, vervolg afw ikkeling met doorstarter, controleren
betalingsregeling met samenw erkingspartner.

10-05-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

