GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG
EX ARTIKEL 73a FW

NR. 1

inzake de faillissementen van:
Stoller Lederman B.V.,
tevens handelend onder de namen: Bladkado, Maxmann Electronics, Superaanbod, pwkpn.nl,
pwachmea.nl, pwmiele.nl, pwpn.nl, pwsonyericsson.com, pwtommyhilfiger.com,
pwcocacola.com, pwredbull.com
faillissementsnummer: 11/406 F

en
Incentive4Result B.V.,
tevens handelend onder de naam: golfburo.nl
faillissementsnummer: 11/407 F

CMS Derks Star Busmann N.V.
Amsterdam

Gegevens onderneming
Faillissementsnummers

: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

Gecombineerd openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet
Nummer:

1

Datum:

12 augustus 2011

Gegevens ondernemingen
Faillissementsnummers
Datum uitspraken
Curator
Rechter-commissaris

: Stoller Ledermann B.V. en Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F
: 12 juli 2011
: mr. M.N. de Groot
: mr. C.M. Degenaar

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: zie onder paragraaf 1.1.
: zie onder paragraaf 1.2.
: 5 werknemers.

Saldo einde verslagperiode

: Incentive4Result B.V.: € 17,52

Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

: 12 juli 2011 – 12 augustus 2011
: 41u en 25mu en m
: 41u en 25m

1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
:
Stoller Ledermann B.V. ("Stoller Ledermann"), statutair gevestigd te Aalsmeer en
kantoorhoudende aan het adres Chemieweg 121 te Uithoorn, is opgericht bij akte van
31 december 2001. Stoller Ledermann is ingeschreven in de Kamer van Koophandel
in Amsterdam onder dossiernummer: 34167691.
Incentive4Result B.V. ("I4R"), statutair gevestigd te Uithoorn en kantoorhoudende
aan het adres Chemieweg 121 te Uithoorn, is opgericht bij akte van 17 juli 2007. I4R
is ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer:
34278812.
De heer Bijenveld is enig (middellijk) bestuurder en enig (middellijk) aandeelhouder
van Stoller Ledermann.
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummers

: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

De vennootschapsstructuur van de groep waartoe Stoller Ledermann en I4R toe
behoren is als volgt:
NTM Beheer B.V.

100%

Stoller Ledermann B.V.

60%

Flex4Bizz B.V.

100%

Superaanbod.nl B.V.

100%

Incentive4Result B.V.

Stoller Ledermann is een marketingbureau die zich ondermeer richt op het verzorgen
van business to business verkoopactiviteiten voor diverse klanten zoals KPN en
Canon. I4R hield zich ondermeer bezig met het ontwikkelen van incentiveprogramma's voor bedrijven.
1.2

Winst en verlies
:
De omzet van de Stoller Ledermann groep bedroeg in het eerste kwartaal van 2011
ongeveer 1 tot 1.1 miljoen euro. In het tweede kwartaal over 2011 bedroeg de omzet
echter slechts ongeveer € 100.000.

1.3

Balanstotaal
:
Blijkens de Jaarrekening 2009 bedroegen de balanstotalen in 2008 en 2009 als volgt:
2009
2008
Balanstotaal Stoller Ledermann
€ 2.155.278
€ 1.736.351
Balanstotaal I4R
€ 178.175
€ 148.323

1.4

Lopende procedures
:
Voor zover bij de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
:
Deze worden nog door de curator geïnventariseerd.

1.6

Huur

: niet van toepassing.
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummers

1.7

: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

Oorzaak faillissementen
:
In de faillissementsrekesten wordt de steeds sterkere terugval in de omzet als gevolg
van het economisch klimaat als oorzaak van de faillissementen genoemd. Stoller
Ledermann exploiteert haar ondernemingsactiviteiten sinds 2001. Vanaf de oprichting
is de omzet van de Stoller Ledermann jaarlijks toegenomen. Echter reeds in 2008 heeft
de Stoller Ledermann-groep voor het eerst verlies gemaakt, waardoor een reorganisatie
onvermijdelijk was. Ondanks de reorganisatie waarbij het personeelsbestand van 19
werknemers tot 5 werknemers is teruggebracht, is na het tweede kwartaal van 2011
gebleken dat de markt onvoldoende was hersteld zodat een faillissement onafwendbaar
was.

Bij besluit van 9 juli 2011 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders het
bestuur de opdracht verleend tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van Stoller
Ledermann en I4R. Vervolgens heeft de Rechtbank Amsterdam bij vonnis van 12 juli
2011 Stoller Ledermann en I4R in staat van faillissement verklaard.
2.
2.1
2.2
2.3

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement : Stoller Ledermann 3 (fte) en I4R 2 (fte).
Aantal in jaar voor faillissement : Stoller Ledermann 3 (fte) en I4R 2 (fte).
Datum ontslagaanzegging
: 18 juli 2011.
Werkzaamheden
:
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen
konden worden voldaan, heeft de curator bij brief van 15 juli 2011 om machtiging van
de rechter-commissaris ex artikel 68 lid 2 van de Faillissementswet verzocht. Na
daartoe op 18 juli 2011 machtiging te hebben verkregen van de rechter-commissaris,
heeft de curator diezelfde dag schriftelijk het voltallig personeel van Stoller
Ledermann en I4R ontslag aangezegd.

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
:
Het kantoorpand gelegen aan de Chemieweg 121 en 123 te Uithoorn en het
bedrijfspand aan de Ondernemingsweg 99 te Uithoorn zijn eigendom van Stoller
Ledermann. Voornoemde panden zijn gezamenlijk bezwaard met een hypotheekrecht
tot een bedrag van € 525.000,- totaal ten behoeve van ING Bank N.V.
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummers

3.2
3.3
3.4

: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek

: onbekend.
: Chemieweg 121 en 123
€ 375.000,Ondernemingsweg 99
€ 150.000,Boedelbijdrage
: € 2.500,.-, conform de separatistenregeling.
Werkzaamheden
:
Na daartoe toestemming te hebben verkregen, is met ING Bank N.V. overeengekomen
om de twee onroerende zaken (kantoorpand en opslagruimte) onderhands te verkopen.

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
:
De roerende zaken van Stoller Ledermann en I4R bestaan uit de kantoorinventaris. De
bedrijfsinventaris is op verzoek van ING Bank N.V. door NTAB getaxeerd.
3.6
3.7
3.8

Verkoopopbrengst
: onbekend.
Boedelbijdrage
: niet van toepassing.
Bodemvoorrecht fiscus
:
In verband met de reeds door de fiscus ingediende vorderingen zal de curator de
belangen van deze bevoorrechte crediteur ex artikel 57 lid 3 Fw behartigen bij
verdeling van een eventuele verkoopopbrengst van de verpande bodemzaken.
Werkzaamheden
:
De bedrijfsinventaris zal in opdracht van ING Bank N.V. middels een door BVA
Auctions B.V. georganiseerde internetveiling te gelde worden gemaakt.

Voorraden/onderhanden werk
3.9
Beschrijving
:
Per datum faillissement zijn nagenoeg geen voorraden of onderhanden werk
aangetroffen.
3.10
3.11

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.

Deelnemingen
3.12 Beschrijving
:
Stoller Ledermann houdt 100% van de aandelen in Superaanbod.nl B.V. en 60% van
de aandelen in Flex4Bizz B.V. Flex4Bizz B.V. houdt zich bezig met bemiddeling van
interim professionals en coachingswerkzaamheden. Superaanbod.nl B.V. is een
5

Gegevens onderneming
Faillissementsnummers

3.13

: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

internetdetailhandel. Als gevolg van de faillissementen van Stoller Ledermann en I4R,
zijn de ondernemingsactiviteiten van Superaanbod.nl B.V. en Flex4Bizz B.V.
nagenoeg stil komen te liggen. De curator zal in de komende verslagperiode
onderzoeken of een eventuele verkoop van de aandelen in voornoemde deelnemingen
mogelijk is.
Verkoopopbrengst
: onbekend.
Werkzaamheden
: onbekend.

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
:
Blijkens het faillissementsrekest heeft Stoller Ledermann per datum faillissement een
debiteurenportefeuille ter hoogte van ongeveer € 21.960,70. De debiteurenportefeuille
van I4R bestaat uitsluitend uit een rekening-courantvordering op Stoller Ledermann.

4.2
4.3

Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)
:
De Stoller Ledermann-groep onderhield een bankrelatie met ING Bank N.V. Door
ING Bank N.V. is aan diverse vennootschappen van de Stoller Ledermann-groep
onder hoofdelijke aansprakelijkheid een krediet in rekening-courant verstrekt. Per
datum faillissement bedraagt de opeisbare vordering van ING Bank N.V. uit hoofde
van de diverse verstrekte kredieten € 721.537,76 totaal.

5.2

Leasecontracten
:
Stoller Ledermann B.V. en I4R hebben gezamenlijk drie lease-overeenkomsten
gesloten ter zake van auto's. Inmiddels heeft de curator de voornoemde leaseovereenkomsten opgezegd.

5.3

Beschrijving van zekerheden
:
Tot zekerheid voor de betalingsverplichtingen uit hoofde van het krediet zijn de
navolgende zekerheiden aan ING Bank N.V. verstrekt:
- verpanding voorraden, bedrijfsuitrusting en vorderingen;
- compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomsten Stoller Ledermann, I4R,
NTM Beheer B.V., Superaanbod.nl B.V., Flex4Bizz B.V.;

: onbekend.
: 10%, zulks conform de separatistenregeling.
: niet van toepassing.
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummers

: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

- eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaak aan de Chemieweg 121 en
123 te Uithoorn (hoofdsom € 375.000);
- eerste hypothecaire inschrijving op de onroerende zaak aan de Ondernemingsweg 99
te Uithoorn (hoofdsom € 150.000); en,
- pandrechten op de rechten uit hoofde van een levensverzekering.
5.4
5.5

Separatistenpositie
: zie onder paragraaf 5.3.
Boedelbijdragen
:
Conform de separatistenregeling. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.4, 3.7 en
4.3.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
:
Er zijn diverse crediteuren die hun recht van eigendomsvoorbehoud aan de curator
kenbaar hebben gemaakt. De curator onderzoekt de legitimiteit van deze
gepretendeerde rechten.

5.7
5.8

Reclamerechten
: niet van toepassing.
Retentierechten
:
Door een leverancier is een beroep gedaan op het retentierecht. De curator zal in de
komende verslagperiode de rechtsgeldigheid van dit beroep nader onderzoeken.
Werkzaamheden

: zie hierboven.

6.
Doorstart / voortzetten onderneming
Voortzetten
6.1
Exploitatie / zekerheden
: niet van toepassing.
6.2
Financiële verslaglegging
: niet van toepassing.
Werkzaamheden
: niet van toepassing.
Doorstart
6.3
Beschrijving
6.4
Verantwoording
6.5
Opbrengst
6.6
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
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Faillissementsnummers

7.
7.1

: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
:
Op het eerste gezicht lijkt de boekhouding van Stoller Ledermann en I4R goed op orde
te zijn. In de komende verslagperiode zal dit nader worden onderzocht.

7.2

Depot jaarrekeningen
Stoller Ledermann
I4R

:
2007
2008
14-04-2009 02-07-2009
02-07-2009 02-07-2009

2009
16-12-2010
16-12-2010

Gelet op de voornoemde deponeringsdata, zijn uitsluitend de jaarrekeningen over
2007 van Stoller Ledermann en I4R te laat gedeponeerd. Op datum faillissement
bestond er nog geen verlichting om de jaarrekeningen over 2010 te deponeren.
7.3
7.4
7.5
7.6

Goedk. verkl. accountant
Stortingsverpl. aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
Werkzaamheden

8.
8.1
8.2

Crediteuren
Boedelvorderingen
Pref. vordering van de fiscus

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

: wordt nog onderzocht.
: wordt nog onderzocht.
: wordt nog onderzocht.
: wordt nog onderzocht.
: zie hierboven.

: Nog niet ingediend
: Stoller Ledermann B.V.: € 9.698,00
Incentive4Result B.V.: € 6.423,00
Pref. vordering van het UWV
: Nog niet ingediend
Andere pref. crediteuren
: Nog niet ingediend
Aantal concurrente crediteuren : Stoller Ledermann B.V.: 11
Incentive4Result B.V.: 2
Bedrag concurrente crediteuren : Stoller Ledermann B.V.: € 61.929,84
Incentive4Result B.V.: € 1.366,04
Verwachte wijze afwikkeling
:
Over de wijze van de afwikkeling van de faillissementen en de vooruitzichten van
crediteuren op enig uitkering kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.
Werkzaamheden
:
De curator zal alle bij haar bekende crediteuren uitnodigen om hun vordering ter
verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht
wensen te beroepen.
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Faillissementsnummers

: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

9.
9.1
9.2
9.3

Procedures
Naam van wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling faill.
:
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn deze faillissement zouden
kunnen worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak
:
In de kopende verslagperiode zal de curator een vang maken met de hiervoor onder de
verschillende subcategorieën beschreven activiteiten. Voorts zal de curator alle bij
haar bekende crediteuren in de gelegenheid stellen hun vorderingen ter verificatie in te
dienen.

10.3

Indiening volgend verslag
:
Voor zover tussentijdse ontwikkeling niet tot eerdere verslaglegging nopen, zal een
volgend verslag worden uitgebracht binnen een termijn van drie maanden.

11.

Publicatie op website
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen
ex artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star
Busmann N.V. zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online
services/faillissementen).

: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
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: Stoller Ledermann B.V. en
Incentive4Result B.V.
: 11/406 F en 11/407 F

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.
Amsterdam, 12 augustus 2011

mr. M.N. de Groot
curator

Deze zaak wordt behandeld door:
Mr. M.N. de Groot
CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
T +31 (0)20 3016 311
F +31 (0)20 3016 331
E marlous.degroot@cms-dsb.com
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TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 3 augustus 2011
in het faillissement van:

Incentive4Result B.V.

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Rechter-commissaris
Curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

11/407F
12 juli 2011
mr. C.M. Degenaar
mr. M.N. de Groot
1

A.

BATEN

subtot. incl. BTW

mutaties

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
giro

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

debiteuren
prae-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€

-

€

17,52

€

17,52

€

-

-

€

17,52

€

17,52

€

-

2.

3.

4.

overige baten
boedelbijdrage
restitutie belastingdienst
rente
resitutie Kamer van
Koophandel

totaal

Af te dragen BTW

5.

totaal

€

B.

REEDS BETAALDE
VERSCHOTTEN /
BOEDELSCHULDEN

subtot. incl. BTW

mutaties

salaris curator
publicatiekosten
uittreksel
gas / water / electra
verzekeringen
fiscus
bedrijfsvereniging

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

6.

totaal

€

-

€

-

€

-

€

-

C.

THANS NOG BESCHIKBAAR
€
€

-

€
€

-

€
€

17,52
-

totaal A
totaal B

Terug te
ontvangen BTW

totaal

7.

saldo boedelrekening

€

-

€

-

€

17,52

Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen Stoller Ledermann B.V. / Faillissement (11/406F)

BOEDEL

Schuldeiser

Erkend ex BTW €
€
€
-

BTW €
€
€
-

Erkend totaal €
€
€
-

PREFERENT

Schuldeiser
Belastingdienst Hoofddorp
Belastingdienst Hoofddorp

Erkend ex BTW €
€
9.698,00
€
2.553,00
€
9.698,00

BTW €
€
€
€
-

CONCURRENT

Schuldeiser
I. Arbeid Uurwerken B.V.
Brepo B.V.
BSH Huishoudapparaten B.V.
Canon Nederland N.V.
DD&P B.V.
Eveleens Automatisering B.V.
Inventum Group B.V.
Mondial Assistance
Sita Holding
Sony Benelux
Tristar Europe B.V.

Erkend ex BTW €
€
104,50
€
604,19
€
2.144,13
€
843,16
€
18.325,00
€
3.900,00
€
877,14
€
181,20
€
47,97
€
24.525,18
€
526,01
€
52.078,48

BTW €
€
19,86
€
114,80
€
407,38
€
160,19
€ 3.481,75
€
741,00
€
166,66
€
€
€ 4.659,78
€
99,94
€ 9.851,36

Betwist ex BTW €
€
€
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering

Opmerkingen

Erkend totaal €
Betwist ex BTW €
€
9.698,00 €
€
2.553,00 €
€
9.698,00 €
-

BTW €
€ € € -

Betwist totaal €
€
€
€
-

Aard van de vordering
Loonheffingen mei 2011
Omzetbelasting mei 2011

Opmerkingen

Erkend totaal €
Betwist ex BTW €
€
124,36 €
€
718,99 €
€
2.551,51 €
€
1.003,35 €
€
21.806,75 €
€
4.641,00 €
€
1.043,80 €
€
181,20 €
€
47,97 €
€
29.184,96 €
€
625,95 €
€
61.929,84 €
-

BTW €
€ € € € € € € € € € € € -

Betwist totaal €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-

Aard van de vordering
Geleverde goederen
Geleverde diensten
Geleverde goederen
Geleverde goederen
Geleverde goederen
Geleverde diensten
Geleverde goederen
Reisverzekering
Geleverde diensten
Geleverde goederen
Geleverde goederen

Opmerkingen

BTW opgevraagd

Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen Incentive4Result B.V. / Faillissement (11/407F)

BOEDEL

Schuldeiser

Erkend ex BTW €
€
€
-

BTW €
€
€
-

Erkend totaal €
€
€
-

Betwist ex BTW €
€
€
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering

Opmerkingen

PREFERENT

Schuldeiser
Belastingdienst Hoofddorp

Erkend ex BTW €
€
6.423,00
€
6.423,00

BTW €
€
€
-

Erkend totaal €
Betwist ex BTW €
€
6.423,00 €
€
6.423,00 €
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering
Loonheffingen mei 2011

Opmerkingen

CONCURRENT

Schuldeiser
Centraal Justitieel Incassobureau
PF Concept International B.V.

Erkend ex BTW €
€
28,00
€
1.124,41
€
1.152,41

BTW €
€
€ 213,63
€ 213,63

Erkend totaal €
Betwist ex BTW €
€
28,00 €
€
1.338,04 €
€
1.366,04 €
-

BTW €
€ € € -

Aard van de vordering
boete
geleverde goederen

Opmerkingen

Betwist totaal €
€
€
€
-

