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Algemene gegevens
Naam onderneming
Drukkerij Hazenberg B.V.

16-07-2018
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: Ladonksew eg 12-14, 5281 RN Boxtel
Postadres: Postbus 109, 5280 AC Boxtel
KVK-nummer: 16030985
Handelsnaam: HD Print en CMR Fabriek
Datum van oprichting: 20-12-1971

Activiteiten onderneming

16-07-2018
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: drukkerijen van formulieren;
het uitoefenen van drukkerij- en uitgeversbedrijf.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: drukkerij.

16-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 5.024.468,00

€ -92.044,00

€ 2.432.592,00

2016

€ 5.894.276,00

€ -1.187.696,00

€ 2.746.984,00

2015

€ 8.555.400,00

€ 202.030,00

€ 3.668.881,00

Toelichting financiële gegevens
Over 2017 zijn conceptcijfers beschikbaar. Ook zijn er tussentijdse cijfers over
2018 beschikbaar.

16-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
28

16-07-2018
1

In december 2016 w aren er nog ongeveer 40 w erknemers in dienst en in het
verleden w aren er 68 w erknemers in dienst. Er zijn verschillende
reorganisaties doorgevoerd.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 13.859,86

16-07-2018
1

Er zijn diverse betalingen ontvangen van orders die na faillissement zijn
uitgeleverd. Ook zijn er diverse kosten voldaan. In deze w ordt verw ezen naar
het tussentijds financieel verslag.

Boedelsaldo
€ 583.177,02

13-12-2018
2

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

Boedelsaldo
€ 570.590,42
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

11-06-2019
3

Verslagperiode
16-07-2018
1

van
19-6-2018
t/m
13-7-2018

13-12-2018
2

van
14-7-2018
t/m
12-12-2018

11-06-2019
3

van
13-12-2018
t/m
7-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

156,75 uur

2

224,08 uur

3

26,92 uur

totaal

407,75 uur

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleggen bestuurder, inventariseren activa, laten taxeren activa,
onderzoekmogelijkheden doorstart, inventariseren schulden, inventariseren
eigendomsvoorbehouden, ontslag en informeren personeel, overleg inzake
onderhandenw erk, correspondentie divers.

16-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
verkoop activa (doorstart en veiling), afw ikkelen eigendomsvoorbehouden,
afw ikkeling pandhouders, invorderen debiteurenposten, correspondentie en
onderzoek divers.

13-12-2018
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
afw ikkeling invorderen debiteurenposten, fiscale kw esties, correspondentie
en onderzoek divers.

11-06-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer J.A.W . Burmanje.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is HR Druk & Print B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van HR Druk & Print B.V. is VADO Beheer
B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van VADO Beheer B.V. is Het Aambeeld N.V.
Bestuurders van Het Aambeeld N.V. zijn de heer A.G. Fortanier en de heer W .J.
Havekes.

16-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er w as sprake van één lopende procedure. Deze is geschorst in verband met
het faillissement.
De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

16-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er lopen de gebruikelijke verzekeringen. W aar mogelijk w orden verzekeringen
opgezegd. Een deel van de verzekeringen blijft voorlopig doorlopen,
bijvoorbeeld de verzekering van inventaris en voorraad.

16-07-2018
1

Alle verzekeringen zijn zodra dat mogelijk w as beëindigd en afgew ikkeld.

13-12-2018
2

1.4 Huur
Gefailleerde is gevestigd in een huurpand. De huurovereenkomst is opgezegd.

16-07-2018
1

Het pand is opgeleverd aan verhuurder.

13-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

16-07-2018
1

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement:
Naast de economische crisis is er bij drukkerijen al jaren sprake van
teruglopende omzetten en smalle marges. Drukkerij Hazenberg B.V. heeft al
diverse reorganisaties doorgevoerd en heeft getracht alternatieve omzet te
vinden.
In 2017 w as Drukkerij Hazenberg B.V. voornemens een samenw erking aan te
gaan met Rekafa B.V. om meer volume te creëren. Vooruitlopend op een
eventuele fusie is Rekafa B.V. verhuisd naar het pand van Drukkerij Hazenberg
B.V. In verband met die verhuizing had Rekafa B.V. alle machines verkocht. Zij
zou haar w erk op de machines van Drukkerij Hazenberg B.V. gaan laten
uitvoeren. Zo lang er nog geen formele samenw erking dan w el fusie tot stand
w as gekomen, w erden kosten onderling doorbelast.
De samenw erking heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden, nu Rekafa B.V.
in februari 2018 failliet is gegaan. Drukkerij Hazenberg B.V. had op dat moment
een vordering van ruim € 300.000,00 op Rekafa B.V.
Daarnaast is er binnen de grafische sector sprake van prijserosie en
prijsstijgingen van papier, die niet doorberekend kunnen w orden aan de
klanten. Ook blijft de digitalisering een groot probleem. Drukkerij Hazenberg
B.V. drukt hoofdzakelijk grote volumes briefpapier voor bijvoorbeeld banken en
sets. De vraag bleef echter afnemen.
Drukkerij Hazenberg B.V. heeft op verschillende manieren geprobeerd om het
bedrijf gezond te maken. De afgelopen vijf jaar zijn er drie reorganisaties
doorgevoerd en is het bedrijf van 63 fte naar 28 fte gegaan. De omzet
bedroeg 10 jaar geleden nog 13 miljoen, maar op dit moment ongeveer 5
miljoen.
Drukkerij Hazenberg B.V. kon niet meer aan haar verplichtingen voldoen en
w erd geconfronteerd met leverstops van een aantal leveranciers.
Omdat de onderneming niet langer levensvatbaar w as is besloten om het
eigen faillissement aan te vragen.
De door de bestuurder genoemde oorzaken blijken in grote lijnen correct te
zijn. De branche staat onder druk. Er zijn geen concrete andere oorzaken
voor het faillissement gevonden.

11-06-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
16-07-2018
1

Personeelsleden
28
Er w aren 28 w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-07-2018
1

Personeelsleden
29
Er w aren 29 w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-6-2018

28

Al het personeel is ontslagen.

totaal

28

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.

16-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is niet gebleken van onroerende zaken.

16-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

16-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris

€ 322.671,58

€ 0,00

totaal

€ 322.671,58

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een bedrijfsinventaris w aaronder diverse
formulierendrukpersen.
De mogelijkheden van verkoop w orden onderzocht. W aarschijnlijk vindt er een
internetveiling plaats.

16-07-2018
1

De inventaris is door Troostw ijk via internet geveild. De opbrengst bedroeg €
322.671,58 onder aftrek van provisie en kosten.
Een boedelbijdrage is niet aan de orde nu de pandhouders uit ander actief zijn
voldaan.

13-12-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris.

16-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek verkoopmogelijkheden.

16-07-2018
1

Overleg en correspondentie inzake veiling.

13-12-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad bew erkt

€ 30.000,00

€ 3.630,00

Voorraad onbew erkt

€ 45.000,00

€ 4.500,00

totaal

€ 75.000,00

€ 8.130,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is de nodige voorraad aanw ezig, zow el bedrukt als onbedrukt.

16-07-2018
1

Deze voorraad is aan de doorstarter verkocht voor een totaalbedrag van €
75.000,00. De opbrengst is onder aftrek van de overeengekomen
boedelbijdrage afgedragen aan de pandhouders.

13-12-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Op dit moment w orden de eigendomsvoorbehouden geïnventariseerd en de
mogelijkheden om tot uitlevering over te gaan.

16-07-2018
1

Alle eigendomsvoorbehouden zijn beoordeeld en afgew ikkeld.

13-12-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Certificaten in Vierkant B.V.

€ 410.000,00

€ 0,00

totaal

€ 410.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde houdt certificaten in Vierkant B.V. (50%).

16-07-2018
1

De certificaten zijn aan de doorstarter verkocht. De opbrengst is deels
afgedragen aan de pandhouder. Een boedelbijdrage is niet aan de orde omdat
er sprake is van een surplus.

13-12-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De mogelijkheden van verkoop van de certificaten w orden onderzocht.

16-07-2018
1

Inzake de certificaten is geïnventariseerd w elke mogelijkheden en w elke
gegadigden er w aren. Daarna is er een biedingsprocedure gew eest. De
certificaten zijn aan de hoogste bieder verkocht. Dit w as de doorstarter.
Levering heeft plaatsgevonden.

13-12-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 804.896,69

€ 539.434,83

€ 0,00

totaal

€ 804.896,69

€ 539.434,83

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissementsaanvraag bestonden er vorderingen op derden voor
een totaalbedrag van € 804.896,69.
Sindsdien zijn er substantiële bedragen ontvangen op de bankrekening van
gefailleerde.

16-07-2018
1

De Rabobank als pandhouder is volledig voldaan door middel van verrekening
van bedragen die debiteuren na faillissementsdatum op de rekening van
gefailleerde bij de Rabobank hebben voldaan. Het betreft een bedrag van €
321.324,69.
Een bedrag van € 100.000,00 inzake van debiteuren ontvangen betalingen is
afgedragen aan de tw eede pandhouder. Een boedelbijdrage is niet aan de
orde nu er sprake is van een surplus.

13-12-2018
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zijn vooralsnog niet aangeschreven. W el w ordt de
debiteurenstand bij gefailleerde bijgehouden en in kaart gebracht.

16-07-2018
1

De debiteuren zijn aangeschreven, w aar nodig meerdere malen. Met sommige
debiteuren loopt discussie. Ook zijn er veel betalingen ontvangen.
Gebleken is echter dat er ook debiteuren w aren met substantiële vorderingen
die verrekend mochten w orden met vorderingen op gefailleerde. Een paar
debiteuren zijn failliet. Een paar debiteuren voeren verw eer.
De afw ikkeling loopt nog.

13-12-2018
2

De volledige debiteurenportefeuille is w aar mogelijk geïncasseerd. Diverse
vorderingen kw amen in aanmerkingen voor verrekening. Een aantal
vorderingen bleek niet inbaar vanw ege faillissement van de betreffende
debiteur of vanw ege terecht verw eer. De invordering van
debiteurenvorderingen is afgew ikkeld.

11-06-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 321.324,69

16-07-2018
1

Rabobank heeft een vordering van € 321.324,69. Door betalingen van
debiteuren die op de rekening van gefailleerde binnenkomen, bedraagt de
vordering van de bank op dit moment nog ongeveer € 150.000,00. De bank
heeft een pandrecht op de debiteurenportefeuille.
€ 0,00

13-12-2018
2

De bank is volledig voldaan uit de betalingen van debiteuren die op de
bankrekening van gefailleerde zijn ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van drie leasecontracten inzake auto's. Eén leaseauto is
ingeleverd. Eén leasecontract w ordt w aarschijnlijk overgenomen door de
nieuw e w erkgever van de betreffende w erknemer. Eén leasecontract moet nog
afgew ikkeld w orden.
Daarnaast zijn er tw ee printers (machines) gehuurd.

16-07-2018
1

Alle lease- en huurcontracten zijn inmiddels afgew ikkeld.

13-12-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een eerste pandrecht op debiteuren, inventaris en voorraad.
VADO Beheer B.V. heeft mogelijk een tw eede pandrecht op debiteuren,
voorraad en inventaris. Daarnaast is er mogelijk sprake van een pandrecht op
de certificaten in Vierkant B.V. De omvang en rechtsgeldigheid van de
verpanding w ordt nog onderzocht.

16-07-2018
1

Beide pandhouders zijn volledig voldaan uit vrij actief.
De verpanding van VADO Beheer B.V. bleek rechtsgeldig te zijn.
Met de pandhouders is volledig afgew ikkeld.

13-12-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Rabobank treedt in deze als eerste op als separatist.
Daarna zal VADO Beheer B.V. bij rechtsgeldigheid van de verpanding optreden
als separatist.
Uitw inning van de zekerheden vindt in overleg met beide separatisten plaats.

16-07-2018
1

De separatisten zijn volledig voldaan.

13-12-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsvoorbehouden w orden geïnventariseerd en afgew ikkeld.

16-07-2018
1

De eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd, beoordeeld en afgew ikkeld.

13-12-2018
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

16-07-2018
1

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

13-12-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er zijn diverse reclamerechten ingeroepen.

16-07-2018
1

De ingeroepen reclamerechten zijn geïnventariseerd, beoordeeld en
afgew ikkeld.

13-12-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

16-07-2018
1

Nog niet aan de orde. Zodra dit opportuun w ordt, zullen afspraken w orden
gemaakt op basis van de separatistenregeling.
€ 0,00

13-12-2018
2

De eerste afdrachten aan pandhouders zijn gedaan onder aftrek van de
gebruikelijke boedelbijdrage. uiteindelijk w as er echter voor beide
pandhouders een surplus w aarop ook de kosten (boedelbijdrage) verhaald
konden w orden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie en overleg Rabobank, correspondentie en overleg VADO
Beheer B.V., onderzoek zekerheden.

16-07-2018
1

Correspondentie en afw ikkeling Rabobank, correspondentie, overleg en
afw ikkeling VADO Beheer B.V., onderzoek zekerheden.

13-12-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet concreet aan de orde, nu
er geen inkoop kan plaatsvinden. W el w orden w aar mogelijk op beperkte
schaal orders uitgeleverd die al gereed zijn.

16-07-2018
1

W aar mogelijk zijn orders nog uitgeleverd. Deze orders zijn allemaal betaald.

13-12-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

16-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg en correspondentie divers.

16-07-2018
1

Overleg en correspondentie divers.

13-12-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na faillissement is er gezocht naar mogelijke kandidaten voor een doorstart.
Aan deze kandidaten is een biedingsmemorandum en diverse informatie
verstrekt. Een deel van de kandidaten heeft na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring extra informatie ontvangen. Ook heeft er een
bezichtiging plaatsgevonden.
Er zijn diverse biedingen ontvangen, maar een echte doorstart op locatie blijkt
niet mogelijk te zijn.
Op dit moment vindt nog steeds overleg plaats over de mogelijkheden van een
beperkte doorstart, met name het overnemen van klanten- en
orderportefeuille en goodw ill.

16-07-2018
1

ADC Hazenberg B.V. heeft een doorstart gerealiseerd door de voorraad
(bew erkt en onbew erkt), de klanten- en orderportefeuille, de goodw ill en de
immateriële activa over te nemen. De activiteiten zijn op een andere locatie
ondergebracht.

13-12-2018
2

6.5 Verantwoording
Nog niet aan de orde.

16-07-2018
1

Op basis van de biedingen heeft overleg met verschillende partijen
plaatsgevonden. De beste bieding w as van ADC Hazenberg B.V. Dit heeft
geleid tot een doorstart op beperkte schaal op een andere locatie.

13-12-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

16-07-2018
1

Niet aan de orde.
€ 40.000,00
Voor de klanten- en orderportefeuille, de goodw ill en de immateriële activa is
een bedrag van € 40.000,00 betaald.

6.7 Boedelbijdrage

13-12-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

16-07-2018
1

Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen biedingsmemorandum, correspondentie divers, overleg en
bezichtiging, beoordelen biedingen.

16-07-2018
1

Correspondentie en overleg divers, opstellen overeenkomst, afw ikkeling.

13-12-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is overhandigd. Een eerste onderzoek heeft
plaatsgevonden. Het onderzoek zal nog w orden afgerond.

16-07-2018
1

Een accountant zal een quick scan uitvoeren.

13-12-2018
2

De quick scan geeft geen aanleiding tot opmerkingen anders dan dat de
fiscale positie nog beoordeeld w ordt.

11-06-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2016: 23-11-2017
2015: 03-05-2016
2014: 03-06-2015

16-07-2018
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.

16-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu de vennootschap in 1971 is opgericht, is onderzoek na de volstorting niet
mogelijk en is een eventuele vordering tot volstorting verjaard. Volgens de
jaarrekening zijn de aandelen volgestort.
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 4.500,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 4.500,00.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-07-2018
1

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

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

11-06-2019
3

Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

16-07-2018
1

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

11-06-2019
3

Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De nodige onderzoeken moeten nog uitgevoerd w orden.

16-07-2018
1

De nodige onderzoeken zijn uitgevoerd en geven geen aanleiding tot
opmerkingen.

11-06-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, innemen administratie en eerste onderzoek administratie.

16-07-2018
1

Overleg accountant inzake quick scan.

13-12-2018
2

Afronden onderzoeken.

11-06-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

16-07-2018
1

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 is een concurrente boedelvordering
ontstaan. Deze vordering is w el aangemeld, maar moet nog administratief
verw erkt w orden.
€ 38.258,69

13-12-2018
2

De verhuurder heeft een boedelvordering van € 38.072,65.
Verder heeft een leasemaatschappij een boedelvordering van € 186,04.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

16-07-2018
1

Er zijn nog geen fiscale vorderingen ingediend.
€ 266.464,00

13-12-2018
2

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
266.464,00. Het betreft loonheffingen en omzetbelasting. Onderzocht zal
w orden of deze vorderingen correct zijn (indien dat opportuun is).

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-07-2018
1

UW V zal w aarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.879,26

16-07-2018
1

Een uitzendbureau heeft een preferente vordering inzake lonen en sociale
lasten ingediend. De preferentie w ordt nog onderzocht indien dat opportuun
is.
Mogelijk zijn er ook nog personeelsleden met vorderingen die niet door UW V
w orden overgenomen.
€ 8.879,26
Eén w erknemer heeft pro memorie een vordering ingediend in verband met
niet uitbetaalde verlofuren en eindejaarsuitkering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-12-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
69

16-07-2018
1

Er zijn op dit moment 68 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.
113

13-12-2018
2

Er zijn op dit moment 113 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.
118

11-06-2019
3

Er zijn op dit moment 118 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.127.233,39

16-07-2018
1

De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 1.156.812,35.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.127.233,39 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 1.642.826,26

13-12-2018
2

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.642.826,26 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 1.656.869,16

11-06-2019
3

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.656.869,16 aan
concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren zijn niet goed in te schatten, nu de omvang
van boedelschulden en preferente vorderingen alsmede de opbrengst van de
activa nog niet duidelijk zijn.

16-07-2018
1

De vooruitzichten voor crediteuren zijn niet goed in te schatten, nu de
omvang van de boedelschulden (met name van UW V) en de gegrondheid van
de preferente vorderingen (met name de fiscus) nog niet duidelijk zijn.

11-06-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie divers.

16-07-2018
1

Correspondentie divers.

13-12-2018
2

Correspondentie divers.

11-06-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Exact Softw are Nederland B.V.

16-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Exact Softw are Nederland B.V. vordert als eiseres betaling van gefailleerde uit
hoofde van licentie- en/of onderhoudsovereenkomsten.

16-07-2018
1

9.3 Stand procedures
De zaak stond voor comparitie, maar is geschorst, nu het een verifieerbare
vordering betreft.

16-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestudering processtukken en correspondentie.

16-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
b. w aar mogelijk uitleveren en factureren orders;
c. invordering debiteuren in overleg met pandhouder;
d. verkoop activa in overleg met pandhouder;
e. overleg mogelijkheden beperkte doorstart;
f. onderzoekmogelijkheden verkoop certificaten Vierkant B.V.;
g. onderzoek administratie;
h. onderzoek oorzaken faillissement;
i. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
j. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
k. inventarisatie crediteuren.

16-07-2018
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. verdere invordering debiteuren;
b. onderzoek administratie;
c. onderzoek oorzaken faillissement;
d. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
e. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
f. inventarisatie crediteuren.

13-12-2018
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
b. onderzoek fiscale positie.

11-06-2019
3

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

16-07-2018
1

De termijn van afw ikkeling zal met name afhankelijk zijn van de incasso van de
vorderingen op debiteuren, de resultaten van de diverse onderzoeken en de
indiening van de vorderingen door UW V.

13-12-2018
2

Aan UW V zal w orden gevraagd om de vordering in te dienen. De fiscale
positie zal w orden onderzocht en afgew ikkeld. de verw achting is dat dit in de
komende verslagtermijn kan plaatsvinden en dat het faillissement daarna kan
w orden afgew ikkeld.

11-06-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2019

11-06-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleggen bestuurder, inventariseren activa, laten taxeren activa,
onderzoekmogelijkheden doorstart, inventariseren schulden, inventariseren
eigendomsvoorbehouden, ontslag en informeren personeel, overleg inzake
onderhandenw erk, correspondentie divers.

16-07-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
verkoop activa (doorstart en veiling), afw ikkelen eigendomsvoorbehouden,
afw ikkeling pandhouders, invorderen debiteurenposten, correspondentie en
onderzoek divers.

13-12-2018
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
afw ikkeling invorderen debiteurenposten, fiscale kw esties, correspondentie
en onderzoek divers.

11-06-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

