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

R-C
Curator

17
03-09-2020
F.18/16/140
NL:TZ:0000006843:F001
21-06-2016

mr. H.J. Idzenga
mr J.J. van der Molen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Machinefabriek W ieringa B.V.

10-07-2018
9

Gegevens onderneming
Machinefabriek W ieringa B.V., gevestigd te Beckerw eg 17, 9731 AX Groningen.

10-07-2018
9

KvK nr. 02037679

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Vervaardiging van metalen constructiew erken en delen daarvan + algemene
metaalbew erking.

10-07-2018
9

Gemiddeld aantal personeelsleden
8
Toelichting
8 personeelsleden, inclusief 2 bestuurders.

Boedelsaldo

10-07-2018
9

Boedelsaldo
€ 114.744,21

10-07-2018
9

€ 114.888,88

11-10-2018
10

€ 114.937,67

09-01-2019
11

€ 115.287,67

09-10-2019
14

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-4-2018

10-07-2018
9

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

11-10-2018
10

t/m
5-10-2018
van
6-10-2018

09-01-2019
11

t/m
4-1-2019
van
5-1-2019

08-04-2019
12

t/m
5-4-2019
van
6-4-2019

09-07-2019
13

t/m
5-7-2019
van
5-7-2019

09-10-2019
14

t/m
4-10-2019
van
5-10-2019

14-01-2020
15

t/m
3-1-2020
van
4-1-2020
t/m
10-7-2020

Bestede uren

14-07-2020
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

1 uur 29 min

10

1 uur 18 min

11

0 uur 36 min

12

1 uur 6 min

13

1 uur 24 min

14

0 uur 12 min

15

0 uur 54 min

16

2 uur 48 min

17

6 uur 0 min

totaal

15 uur 47 min

Toelichting bestede uren
mr. J.J. van der Molen: 28:24 uren
mr. R.G. Holtz: 2:12 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 0:24 uren
J.A. de Vries: 0:30 uren
F. Maatjes: 28:12 uren
mr. J.J. van der Molen: 33:18 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 6:12 uren
J.A. de Vries: 3:42 uren
F. Maatjes: 46:12 uren
mr. J.J. van der Molen 8:12 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 0:30 uren
mr. K.M. Felt: 0:54 uren
mr. T.J.J. Bodew es: 0:18 uren
J.A. de Vries: 1:06 uren
F. Maatjes: 24:42 uren
mr. J.J. van der Molen: 8:24 uren
mr. K.M. Felt: 10:00 uren
mr. A.C. W inter: 3:18 uren
J.A. de Vries: 1:00 uren
F. Maatjes: 11:00 uren
Totaal verslagperiode 4: 33:42 uren
mr J.J. van der Molen : 4:48
mw mr K.M.Felt : 6:54
J.A. de vries : 0:30
mw F. Maatjes : 7:54
mr. J.H. Mastenbroek : 0:12
totaal verslagperiode 5: 20:18
mr J.J. van der Molen : 3:54
mw mr K.M.Felt : 1:42
J.A. de vries : 1:48
totaal verslagperiode 6: 7:24

10-07-2018
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mr. J.J. van der Molen: 1:42 uren
mr. K.M. Felt: 2:30 uren
J.A. de Vries: 0:18 uren
F. Maatjes: 0:30 uren
totaal verslagperiode 7: 5:00 uren
mr. J.J. van der Molen: 0:00 uren
mr. K.M. Felt: 2:00 uren
J.A. de Vries: 0:12 uren
F. Maatjes: 1:12 uren
totaal verslagperiode 8: 3:24 uren
mr. J.J. van der Molen: 0:00 uren
mr. K.M. Felt: 0:48 uren
F. Maatjes: 1:00 uren
Totaal verslagperiode 9: 1:48 uren
mr. K.M. Löw ik- Felt: 0:18 uren
I. Sietzema- Linstra: 1:12 uren
Totaal verslagperiode 10: 1:30 uren

11-10-2018
10

mr. K.M. Löw ik- Felt: 0:12 uren
F. Maatjes: 0:24 uren
Totaal verslagperiode 11: 0:36 uren

09-01-2019
11

mr. K.M. Löw ik- Felt: 0:30 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 0:06 uren
F. Maatjes: 0:30 uren
Totaal verslagperiode 12: 1:06 uren

08-04-2019
12

mr. K.M. Löw ik- felt: 0:54 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 0:12 uren
F. Maatjes: 0:18 uren
Totaal verslagperiode 13: 1:24 uren

09-07-2019
13

De uren in het verslag komen niet overeen met de daadw erkelijk gemaakte
uren in verband met de update van Toezicht.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten vennootschap met 2 bestuurders, de heer P.W . W ieringa en de heer
J. W ieringa

10-07-2018
9

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, niet van toepassing.

10-07-2018
9

1.3 Verzekeringen
Delta Lloyd: brandverzekering, rechtsbijstand zakelijk, heftruckverzekering,
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, ongevallen en
ziekteverzekering.

10-07-2018
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Generali: ongevallen en ziekte verzekering, pensioenverzekering,
opstalverzekering.
De premie van de (noodzakelijke) verzekeringen zullen voor de maand juli
2016 vanuit de
boedel w orden betaald. Een en ander in verband met het tijdelijk voortzetten
van de
onderneming c.q. het afmaken van het BAM- project. Zie verder onder
"doorstart/ voorzetten onderneming".
De curator heeft inmiddels de verzekeringen, voor zover vereist, opgezegd.

1.4 Huur
Failliet heeft drie kadastrale percelen. Op deze percelen staan vier loodsen en
een opslagbox: Beckerw eg 13 (de loods die w ordt gebruikt door failliet),
Beckerw eg 13a, Beckerw eg 15 en Beckerw eg 17. De opslagbox heeft geen
eigen adres.
Beckerw eg 13a, 15, 17 en de opslagbox w orden verhuurd. De maandelijkse
huurpenningen
bedragen € 150,-, € 250,-, € 500,- en € 800,-.
De curator heeft de huurders verzocht de huurpenningen vanaf heden naar de
faillissementsrekening over te maken.
De huurders hebben in de afgelopen verslagperiode de maandelijkse
huurpenningen
overgemaakt naar de faillissementsrekening. Totaal is er een bedrag van €
4.800,- aan huur
betaald.
De huurders hebben ook in de afgelopen verslagperiode de huurpenningen
voldaan. Totaal is
er een bedrag van € 7.700,- aan huur betaald.
De huurders hebben ook in de afgelopen verslagperiode de huurpenningen
voldaan. Totaal is
er een bedrag van € 10.050,- aan huur betaald.
In verslagperiode 4 is de curator nog in gesprek gew eest met een
geïnteresseerde huurder voor het bedrijfspand, voor de periode van tw ee
maanden. Een en ander is uiteindelijk niet
doorgegaan.

1.5 Oorzaak faillissement

10-07-2018
9

1.5 Oorzaak faillissement
De (financiële) problemen zijn beginnen in 2008, aan het begin van de
economische crisis.
Een aantal debiteuren gingen failliet, w aardoor vorderingen oninbaar bleven.
De bank heeft
echter geen extra creditverruiming kunnen geven, w egens de leeftijd van de
beide bestuurders (65 en 68 jaar).
Verder w erkte failliet aan een groot project van het Groninger Forum. De
bouw stop, die ruim
een jaar heeft geduurd (van februari 2015 t/m februari 2016), heeft mede
ertoe geleid dat de financiële problemen groter w erden.
De inkomsten w aren geruime tijd lager dan de vaste lasten, w aardoor failliet
niet meer in staat is gew eest om de financiële verplichtingen na te kunnen
komen.
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

10-07-2018
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

10-07-2018
9

Toelichting
8 personeelsleden (incl. de tw ee bestuurders)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

10-07-2018
9

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-6-2016
totaal

Toelichting
met verkregen machtiging van de rechter-commissaris

0

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel het ontslag aangezegd. Verder w erkt het
personeel, met
toestemming van de rechter-commissaris, in de opzegtermijn door. Dit om het
project van de
BAM af te maken, zie verder onder "doorstart/ voortzetten".

10-07-2018
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De w erkzaamheden met betrekking tot het project van de BAM zijn, binnen de
opzegtermijn
van het personeel, afgemaakt.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Beckerw eg 13, 15, 17. Kadaster: 8323,
8324, 8325. Het bedrijfsobject
omvattende een productiehal met
kantoorruimtes, kantine, aangebouw de
opslagloods, romneyloods en een drietal
bedrijfshallen met ondergrond,
buitenterrein en verder toebehoren.
Tw eede hypotheek

Verkoopopbr.
€ 292.500,00

Hypotheek
€ 336.333,65

€ 66.540,00

Boedelbijdr.
€ 2.500,00

Beschrijving
totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 292.500,00

€ 2.500,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Het onroerend goed zal in het faillissement w orden verkocht. De curator is nog
in gesprek met een eventueel gegadigde over een overname van onroerende
en roerende zaken.

10-07-2018
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In de afgelopen verslagperiode is het onroerend goed in opdracht van de
hypotheekhouder
getaxeerd. In overleg met de hypotheekhouder zal w orden getracht het
onroerend goed
onderhands te verkopen. Op dit moment is de curator in overleg met een
eventuele
gegadigde.
De gesprekken met een eventuele gegadigde hebben (nog) tot niets geleid.
Het onroerend
goed is inmiddels te koop aangeboden. De curator verleent zijn volledige
medew erking ten
behoeve van een spoedige (onderhandse) verkoop.
13-7-2017
recent hebben gesprekken met een eventuele gegadigde voor de
bedrijfspanden, zulks via de door de Deutsche Bank ingeschakelde makelaar,
de heer J.W . Kooistra te Groningen, tot
succes geleid. Na verkregen toestemming van de r.c. zijn alle 3 bedrijfspanden,
althans 3
kadastrale nummers, verkocht voor een totale koopsom van € 292.500,-- k.k.
(Beckerw eg
13,15 en 17).

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Roerende zaken, w aaronder machines,
kantoorinventaris en voorraden.

€ 41.000,00

€ 0,00

totaal

€ 41.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De boedelbijdrage is niet van toepassing daar de activa niet zijn verpand aan
de bank.

10-07-2018
9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft bodemvoorrecht op de bodemzaken. Ten tijde van het
faillissement lag er
bodembeslag op zow el de roerende als de onroerende zaken.

10-07-2018
9

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De activa zullen in het faillissement w orden verkocht. De curator is nog in
gesprek met een
eventueel gegadigde over een overname van onroerende en roerende zaken.

10-07-2018
9

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode, met toestemming van de
rechtercommissaris, de activa onderhands verkocht voor een bedrag van €
41.000,- (B.T.W . verlegd). De betaling van de koopsom is op de
faillissementsrekening betaald. De w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.
13-7-2017: zie hiervoor bij 3.2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk

€ 32.989,44

€ 0,00

totaal

€ 32.989,44

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet w as bezig met het maken van liftschachten voor het Groninger Forum
aan de Grote
markt te Groningen. Dit project is voor tw ee/derde deel opgeleverd. Het derde
deel met een
factuurw aarde van ca. € 30.000,- ex BTW dient grotendeels nog te gebeuren.
De meeste
materialen zijn hiervoor aanw ezig.
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht toestemming te verlenen
voor het afmaken van het project ten behoeve van de boedel. Voorts zal dit de
kans op een doorstart c.q. overname vergroten.
Bij beschikking van 29 juni 2016 heeft de rechter-commissaris toestemming
verleend voor het voortzetten van de onderneming tot en met 5 augustus
2016.
In overleg met de BAM is de betaling van € 30.000,- excl. BTW overgemaakt
naar de
derdengelden rekening van het kantoor van de curator.
In de periode tot en met 5 augustus 2016 heeft het personeel, gedurende de
opzegtermijn,
doorgew erkt. Het project is voor het grootste gedeelte afgemaakt, w aardoor
er een betaling
aan de faillissementsrekening heeft plaatsgevonden van € 32.989,44 (incl.
B.T.W .).
Voorraden: nog onbekend
Onderhanden w erk: € 30.000,- ex. BTW + de opbrengst van enkele kleine
projecten die nog
afgemaakt w orden.
€ 32.989,44 (incl. BTW ).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

10-07-2018
9

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft diverse gesprekken gehad met de BAM, met het personeel en
heeft
toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris om de w erkzaamheden
vooreerst te
mogen voortzetten (gedurende de opzegtermijn van het personeel). Voorts
heeft de curator
het personeel verzocht om de lopende projecten af te maken in de periode tot
en met 5
augustus 2016.

10-07-2018
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Zie boven: de w erkzaamheden zijn afgerond.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Rollend materieel

€ 5.000,00

€ 1.000,00

totaal

€ 5.000,00

€ 1.000,00

Toelichting andere activa
3 bedrijfsw agens, een tandemasser aanhangw agen, enkelas aanhangw agen,
een oprijw agen
en een personenauto.

10-07-2018
9

Het rollend materieel is verpand aan LaLune Participations B.V. In de komende
verslagperiode zal de curator overgaan tot financiële afw ikkeling met
betrekking tot de opbrengst. Daarbij zal de curator een boedelbijdrage
voorstellen van 20%.
In verslagperiode drie heeft de curator de opbrengst van het rollend materieel
doorbetaald aan de pandhouder. Hierop is, met verkregen toestemming van de
rechter-commissaris, een
boedelbijdrage in mindering gebracht van 20%.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de activa in de afgelopen verslagperiode laten taxeren.
Verkoop activa, en overleg pandhouder.
Nadat de financiële afrekening heeft plaatsgevonden, zijn de w erkzaamheden
afgerond.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

10-07-2018
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Toelichting debiteuren
Reeds gefactureerd: € 93.139,90 (w aarvan ca. € 10.000,- dubieus)

10-07-2018
9

Niet gefactureerd c.q. na datum faillissement gefactureerd: € 6.079,30
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteuren incasso ter
hand genomen. Een deel van de debiteuren is reeds geïncasseerd. Voorts
bleken er een aantal onjuistheden in de administratie en hebben er w at
verrekeningen plaatsgevonden.
Totale debiteurensaldo: € 92.027,33
W aarvan betw ist: € 8.270,35
W egens verrekening of vermindering van de nota w egens dispuut, is de totale
debiteurensaldo gew ijzigd naar een bedrag van € 88.152,12
W egens verrekening of vermindering van de nota w egens dispuut, is de totale
debiteurensaldo gew ijzigd naar een bedrag van € 81.091,99
13-7-2017: nog in dispuut met 2 debiteuren
Na datum faillissement is er een bedrag van € 11.558,24 betaald.
Na datum faillissement is er een bedrag van € 31.553,09 op de
faillissementsrekening betaald.
Pre-faillissement debiteuren: € 69.125,95
Boedeldebiteuren: 8.821,81
Pre-faillissement debiteuren: € 71.571,63
Boedeldebiteuren: € 8.821,81
Pre-faillissement debiteuren: € 72.466,12
Boedeldebiteuren: € 8.821,81

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator neemt de debiteurenincasso ter hand.
Voortzetten debiteurenincasso
De curator zal - indien nodig - de rechter-commissaris verzoeken toestemming
te verlenen om een aantal debiteuren in rechte te mogen betrekken.
De curator is op dit moment nog in gesprek met een tw eetal debiteuren. De
curator heeft
beiden een concept- dagvaarding verstuurd, daar de nota's nog niet zijn
voldaan. Indien nodig zal de curator de rechter-commissaris verzoeken
toestemming te verlenen om deze (laatste) debiteuren in rechte te mogen
betrekken.
13-7-2017 De curator is nog met de inning van 2 debiteuren actief. met 1
debiteur
is met toestemming van de r.c. een betalingsregeling getroffen. Indien nodig
zal de curator de r.c. verzoeken toestemming te verlenen om de laatste
debiteuren in rechte te mogen
betrekken.

10-07-2018
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29-09-2017 de laatste debiteur die niet tot betaling w enste over te gaan is
gedagvaard en
heeft in de procedure bij de kantonrechter verstek laten gaan. De zaak staat
voor vonnis op 10 oktober 2017.
Op 10 oktober 2017 is door de rechtbank Noord- Nederland vonnis is gew ezen
w aarin de
laatste debiteur is veroordeeld tot betaling van € 2.977,86 + PM rente aan de
curator. De
sommatie naar aanleiding van het vonnis heeft niet geleid tot betaling, zodat
de deurw aarder is ingesteld voor nadere executiemaatregelen. De curator is
nog in afw achting op antw oord of het bankbeslag, dat is gelegd op 29
november jl. doel heeft getroffen.
Het bankbeslag heeft geen doel getroffen. Er is nog een beslag onroerende
zaken
gelegd. De hypotheekhouder heeft haar vordering kenbaar gemaakt en die lijkt
hoger te
zijn dan de te verw achten opbrengst bij verkoop, zodat niet over is gegaan tot
executie.
Na het beslag is er nog contact gew eest met de debiteur, die toezegde het
bedrag (in
maart) ineens te zullen betalen. Betaling heeft echter niet plaatsgevonden. In
de
volgende verslagperiode zal w orden onderzocht w elke andere
executiemaatregelen nog
zinvol kunnen zijn tot verhaal van de vordering.
09-07-2018;
De enige debiteur is nog niet overgegaan tot betaling. De curator onderzoekt
nu de nadere mogelijkheden tot verhaal van de vordering.
11-10-2018;
De curator is nog bezig met de incasso van de enige debiteur. Ook in
verslagperiode 10 heeft er geen betaling plaatsgevonden.

11-10-2018
10

In verslagperiode 11 is er een (nieuw e) betalingsregeling getroffen met de
betreffende debiteur. De curator heeft voor de duur van zes maanden
ingestemd met een voorstel van € 100,- per maand. Na zes maanden zal de
betalingsregeling moeten w orden herzien. W at betreft de curator gaat de
regeling dan w eer terug naar minimaal € 500,- per maand.

09-01-2019
11

In verslagperiode 12 is er voldaan aan de betalingsregeling door de
betreffende debiteur. Inmiddels is er € 1.000,- betaald.

08-04-2019
12

In verslagperiode 13 is er opnieuw contact gew eest met de betreffende
debiteur. Vanw ege medische problemen kan de betreffende debiteur niet
voldoen aan de overeengekomen betalingsregeling. Afgesproken is dat de
betalingsregeling voor tw ee maanden w ordt stopgezet. Na tw ee maanden
(augustus) zal opnieuw w orden beoordeeld of de regeling w eer hervat kan
w orden.

09-07-2019
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In verslagperiode 14 is er éénmaal door de betreffende debiteur betaald aan
de deurw aarder. De getroffen regeling w ordt beperkt nagekomen. Inmiddels
heeft de deurw aarder totaal € 350,- naar de boedelrekening overgemaakt.

09-10-2019
14

De debiteur komt de betalingsregeling na gerechtelijke uitspraak niet na. Er
staat nu nog open een bedrag ad € 2.600,63. Hiervoor is door de deurw aarder
onlangs executoriaal derdenbeslag gelegd onder de ING. De deurw aarder
w acht op de verklaring van de ING.

14-01-2020
15

De debiteur heeft in de afgelopen verslagperiode zijn betalingsregeling w eer
hervat. Op dit moment is het nog openstaande bedrag € 2.039,58. De curator
heeft debiteur een voorstel gedaan om tegen finale kw ijting 50% van de
vordering te betalen. Inmiddels heeft de debiteur (telefonisch) een
tegenvoorstel gedaan van € 850,-, tegen finale kw ijting. De curator heeft
hiermee - onder voorbehoud toestemming RC - mee ingestemd. De curator
w acht zijn schriftelijke bevestiging af en zal het voorstel voorleggen aan de RC.

14-07-2020
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In de afgelopen verslagperiode is er een overeenstemming bereikt met de
betreffende debiteur. Er is door de debiteur een bedrag van € 800,- betaald
tegen finale kw ijting. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend
voor deze afkoop. De kw estie is hiermee afgerond.

03-09-2020
17

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 336.333,65

10-07-2018
9

Toelichting vordering van bank(en)
(Deutsche bank, hypotheekhouder)

5.2 Leasecontracten
Koffiemachine; Cafébar

10-07-2018
9

De koffiemachine is in de afgelopen verslagperiode door Cafébar opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een hypotheekrecht op de onroerende zaken.
LaLuna Participations B.V. heeft een pandrecht op de roerende zaken. Voorts
is zij tw eede
hypotheekhouder ten aanzien van het onroerend goed.
13-7-2017:
LaLuna Participations BV heeft toestemming gegeven tot de hiervoor bedoelde
onderhandse
verkoop van de bedrijfspanden aan de heer F.J. Brocke voor de aldaar
genoemde koopsom.
De betreffende 2e hypotheekhouder (formeel 3e) geen enkele uitkering op de
hypotheek
gedekt ziet.

5.4 Separatistenpositie

10-07-2018
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5.4 Separatistenpositie
Deutsche Bank: hypotheekrecht.

10-07-2018
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LaLune Participations B.V.: pandrecht en hypotheekrecht.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren hebben eigendomsvoorbehoud. Deze zijn inmiddels in
de gelegenheid
gesteld om de geleverde goederen (voor zover deze nog aanw ezig w aren) op
te halen.

10-07-2018
9

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend, n.v.t.

10-07-2018
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5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend, n.v.t.

10-07-2018
9

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.500,00
Toelichting
Nog niet bekend. Naar verw achting zal de vordering van de bank uit de
opbrengst voldaan
kunnen w orden.
13-7-2017:
Bij de Deutsche Bank w erd met toestemming van de r.c. een boedelbijdrage
bedongen van €
2.500,-- ex btw .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-07-2018
9

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de vordering van de bank erkend en geplaats op de
crediteurenlijst. Verder
blijft de curator overleggen met de bank over de verkoop van de onroerende
zaken.

10-07-2018
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De w erkzaamheden m.b.t. de verkoop van de activa zijn afgerond. Er zal nog
een financiële
afrekening plaatsvinden met betrekking tot het verpande rollend materieel. De
opbrengst van de overige activa vallen via het bodemvoorrecht van de fiscus in
de failliete boedel.
13-7-2017:
De betreffende onroerende zaken zijn verkocht. Zie hiervoor. De overdracht zal
w aarschijnlijk eind juli 2017 plaatsvinden.

W erkzaamheden zijn afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht toestemming te verlenen
voor het afmaken van het BAM-project c.q. het voortzetten van de
onderneming ten behoeve van de boedel. Het voortzetten van de
onderneming zal de kans op een doorstart c.q. overname vergroten.

10-07-2018
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Bij beschikking van 29 juni 2016 heeft de rechter-commissaris toestemming
verleend voor het voortzetten van de onderneming tot en met 5 augustus
2016.
De voortzetting van de onderneming heeft plaatsgevonden tot en met 5
augustus 2016. Dit
heeft geresulteerd in een opbrengst van € 32.989,44 (incl. BTW ) ten gunste
van de boedel. De w erkzaamheden hieromtrent zijn afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal t.z.t. een exploitatieoverzicht overleggen.
De curator zal in de komende verslagperiode een exploitatieoverzicht
overleggen.
De curator heeft een exploitatieoverzicht overgelegd. Het netto resultaat
bedraagt € 37.010,64

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Zie boven, de curator heeft het personeel verzocht de w erkzaamheden voort
te zetten
gedurende de opzegtermijn.

10-07-2018
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De w erkzaamheden zijn afgerond, de financiële afw ikkeling jegens de boedel
heeft plaatsgevonden.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nog niet bekend. De curator is nog in gesprek met een eventuele gegadigde.
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Er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden met eventuele gegadigden
voor een
doorstart. Uiteindelijk heeft dit niet geresulteerd in een bieding, w aardoor de
curator geen
doorstart heeft kunnen realiseren.

6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

10-07-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt onderzocht.
13-7-2017:
De curator heeft, alhoew el de boekhouding voor een groot deel niet digitaal
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w as, vooralsnog
geen onregelmatigheden aangetroffen.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tot en met 2014 gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, i.v.m. kleine vennootschap.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

10-07-2018
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Toelichting
W ordt onderzocht
29-09-2017 Er zijn door de curator geen onrechtmatigheden bij de directie
gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
W ordt onderzocht
13-7-2017:
De curator heeft financiële bescheiden voor zover aanw ezig bestudeerd en
heeft vooralsnog geen onregelmatigheden gezien. Er is w aarschijnlijk een
grote rekening-courant vordering op 1 van de voormalige directeuren, die
daarover verw eer voert maar helaas geen verhaal biedt
29-09-2017:
Er zijn de curator geen paulianeuze handelingen gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de financiële bescheiden bestuderen.

10-07-2018
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Afgerond

03-09-2020
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 56.654,26

10-07-2018
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Toelichting
Nog niet bekend
UW V: € 56.654,26
13-7-2017: idem

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 155.987,00

10-07-2018
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Toelichting
€ 115.919,00 (ingediend)
€ 152.562,00 (ingediend)
13-7-2017: idem

8.3 Pref. vord. UWV
€ 16.336,52
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Toelichting
Nog niet bekend.
€ 16.336,52

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 352,45
Toelichting
Nog niet bekend.
Hefpunt: € 352,45
13-7-2017: idem

10-07-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

10-07-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 585.607,99

10-07-2018
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Toelichting
€ 413.142,83 (ingediend, incl. vordering bank)
€ 483.364,52 (ingediend, incl. vorderingen Deutsche bank en Laluna
Participations BV)
€ 508.036,51 (ingediend, incl. vorderingen Deutsche bank en Laluna
Participations BV)
€ 526.852,77 (ingediend, incl. vorderingen Deutsche bank en Laluna
Participations BV)
13-7-2017 € 527.164,99.
Na ontvangst van de koopsom van de verkochte onroerende zaken zal de
vordering van de
Deutsche Bank aanzienlijk afnemen. De exacte vordering na uitw inning
hypotheek zal later
nog door de Deutsche Bank w orden ingediend.
09-10-2017: € 527.164,99.
De curator heeft de Deutsche Bank aangeschreven met het verzoek hun
vordering te herzien
na uitw inning hypotheek.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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art. 137a Fw . Er zal een uitkering plaatsvinden aan de preferente
schuldeisers.

03-09-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-07-2018
9

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal erop toezien dat de lopende projecten voor 5 augustus 2016
afgemaakt
w orden. Voorts zal de curator trachten een doorstart te realiseren, of de activa
onderhands te verkopen, een en ander in overleg met de bank en Rechtbank.
De curator zal verder de incasso van de debiteuren ter hand nemen en de
crediteuren
inventariseren.
De curator zal de debiteurenincasso voortzetten, de financiële bescheiden
controleren en trachten het onroerend goed onderhands te verkopen.
13-7-2017: Er moeten nog activiteiten w orden voortgezet in verband met
incasso
van enkele debiteuren die verw eer voeren. De onroerend goed verkoop is
inmiddels afgerond. Verkoop heeft plaatsgevonden. Zie hiervoor.
Eigendomsoverdracht zal via notaris Nielsen plaatsvinden eind juli 2017.
09-10-2017
Er is 1 debiteur gedagvaard die bij de kantonrechter te Groningen verstek
heeft laten gaan. De zaak staat voor vonnis bij verstek op 10 oktober 2017
De eigendomsoverdracht van het pand vond plaats op 25 juli 2017

10-07-2018
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De curator w acht de incasso van de laatste debiteur af. Zodra de
executiemaatregelen leiden
tot een betaling aan de boedel, kan overgegaan w orden tot afw ikkeling van
het faillissement.
Zodra de rechter-commissaris instemt met een betaling van € 850,- tegen
finale kw ijting (ipv € 2.039,58), en de debiteur overgaat tot betaling daarvan,
kan het faillissement afgew ikkeld w orden.

14-07-2020
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De curator zal overgaan tot afw ikkeling van het faillissement.

03-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

10-07-2018
9

13-7-2017: nog niet bekend
09-10-2017: nog niet bekend
De curator hoopt op korte termijn te kunnen afw ikkelen

14-07-2020
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3 tot 6 maanden

03-09-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
- Voortzetten onderneming / onderhanden w erk afmaken;
- Verkoop onroerend en roerende zaken. Via een doorstart, overname of
onderhandse
verkoop.
- Debiteuren incasseren;
- Crediteuren inventariseren;
- Onderzoek rechtmatigheid c.q. controleren financiële bescheiden.
- Voortzetten onderneming / onderhanden w erk afmaken (afgerond);
- Verkoop roerende zaken (afgerond);
- Verkoop onroerende zaken;
- Debiteuren incasseren;
- Crediteuren inventariseren;
- Onderzoek rechtmatigheid c.q. controleren financiële bescheiden.
- Voortzetten onderneming / onderhanden w erk afmaken (afgerond);
- Verkoop roerende zaken (afgerond);
- Verkoop onroerende zaken;
- Debiteuren incasseren;
- Crediteuren inventariseren; (afgerond)
- Onderzoek rechtmatigheid c.q. controleren financiële bescheiden.
- Voortzetten onderneming / onderhanden w erk afmaken (afgerond);
- Verkoop roerende zaken (afgerond);
- Verkoop onroerende zaken;
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- Debiteuren incasseren;
- Crediteuren inventariseren; (afgerond)
- Onderzoek rechtmatigheid c.q. controleren financiële bescheiden.
13-7-2017:
De onroerende zaken zijn recent na verkregen toestemming van de r.c.
verkocht. Zie hiervoor.
Debiteurenincasso blijft doorgaan.
Vooralsnog zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.
Verkoop onroerende zaken: afgerond. De eigendomsoverdracht vindt nog
plaats eind juli
2016.
09-10-2017:
Debiteurenincasso blijft doorgaan.
Voortzetten debiteurenincasso.
09-07-2018:
Voortzetten debiteurenincasso en nader onderzoek naar
verhaalsmogelijkheden.
11-10-2018:
Voortzetten debiteurenincasso.
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Zie onder 10.1

14-07-2020
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Bijlagen
Bijlagen

