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:
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in

computer
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reparatiewerkzaamheden aan computers.
Omzetgegevens

:

2003: € 7.396.927,-2004: € 4.592.189,-2005: nog niet bekend (zie onder hoofdstuk
7.1).

Personeel gemiddeld aantal

:

9

Verslagperiode

:

14 februari 2006 – 20 februari 2006

Bestede uren in verslagperiode :

circa 13 uren

Bestede uren Totaal

circa 13 uren

:

Algemeen
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan schuldeisers en andere
belanghebbenden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden
ontleend, mede omdat de verkregen informatie hoofdzakelijk afkomstig is van de
middellijk bestuurder, welke in een aantal gevallen nog dient te worden
geverifieerd. Dit verslag wordt tevens gepubliceerd op www.cms-dsb.com onder
faillissementen/publicaties.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 19 april 1991 door W.L.C. Hagen Holding B.V.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000,--,
verdeeld in 2.000 aandelen van € 45,--. Het geplaatst kapitaal bedraagt €
19.080,--, verdeeld in 424 aandelen van € 45,-- per stuk.
Aandeelhouder:

Hoeveelheid aandelen:

S.L. Woudenberg Holding B.V.

201

In m´n Sas Beheer B.V.

181

Thomason International B.V.

22

E.W.T. Bergsma

4

G. Janmaat

4

R. Kelly

4

J.A.G. Wilms

4

E.R. Chung A Hing

4

Mede-oprichter W.L.C. Hagen Holding B.V. heeft d.d. 9 september 2003 haar
aandelen overgedragen aan de vennootschap In m´n Sas Beheer B.V. Zie
voorts onder hoofdstuk 1.7 en 5.3. De vijf aandeelhouders met 4 aandelen
per persoon zijn werknemers van gefailleerde.
Bestuurder

is

S.L.

Woudenberg

Holding

B.V.

Van

laatstgenoemde

vennootschap is de heer S.L. Woudenberg op zijn beurt bestuurder en enig
aandeelhouder. Zie voorts onder hoofdstuk 1.7.
1.2

Winst en verlies
2003:

€ 22.126,-- negatief

2004:

€ 300.680,-- negatief

2005:
1.3

nog niet bekend (zie onder hoofdstuk 7.1).

Balanstotaal
2003:

€ 1.078.666,--

2004:

€

542.171,-2

2005:
1.4

nog niet bekend (zie onder hoofdstuk 7.1).

Lopende procedures
Volgens opgaaf van de heer Woudenberg zouden er geen lopende procedures
zijn.

1.5

Verzekeringen
De lopende verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en vervolgens
worden opgezegd.

1.6

Huur
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hawo Hilversum
Onroerend Goed B.V. is eigenaar en verhuurder van de bedrijfsruimte. Er zou
een

achterstand

van

enkele

maanden

zijn.

Volgens

opgaaf

is

de

huurovereenkomst reeds vóór datum faillissement per 1 maart 2006 door de
heer Woudenberg opgezegd. De eigenaar verhuurder heeft aangegeven een
bevestiging van de opzegging te zenden.
1.7

Oorzaak faillissement
De volgende informatie is grotendeels gebaseerd op verklaringen van de
middellijk bestuurder en behoeft, zoals eerder aangegeven, nog nader
onderzoek.
De onderneming is actief sinds 1991. Aangezien het de eerste jaren goed
ging met de onderneming, werden de ondernemingsactiviteiten gestaag
uitgebreid. Gefailleerde was “preferred supplier” van Sony. Sony was
hierdoor een grote handelsrelatie van gefailleerde en gefailleerde leverde in
Nederland en omliggende landen Sony computers, en onderdelen van
computers, aan tal van relaties. Tot medio 2003 was met Sony een
kredietfaciliteit opgebouwd ad ca. $ 800.000,--. Toen het slechter ging met
de

(internationale)

handelsmarkt

van

computeronderdelen

werd

de

kredietfaciliteit in korte tijd eenzijdig teruggebracht naar $ 100.000,--,
waardoor gefailleerde een fors liquiditeitsprobleem kreeg. Toen vervolgens
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door de overheid in 2004 ook nog de pc-privéregeling werd afgeschaft kwam
gefailleerde in zwaar weer te verkeren.
Er is vervolgens geprobeerd de onderneming te reorganiseren. In dit kader
werden de arbeidsovereenkomsten van een aantal werknemers beëindigd. De
reorganisatie slaagde maar gedeeltelijk door een gebrek aan middelen.
Hierdoor bleef de omzet zwaar onder stuk staan nu onvoldoende kon worden
gesaneerd, terwijl de marges toch al krap waren.
Begin 2005 heeft gefailleerde Fortis Commercial Finance N.V. benaderd.
Gefailleerde is met Fortis Commercial Finance N.V. een factorovereenkomst
overeengekomen. Eerst had gefailleerde hiertoe nog haar huisbankier
(Rabobank) benaderd, maar deze bleek niet meer bereid tot het vertrekken
van extra krediet.
Ondanks

de

door

Fortis

bevoorschottingsfaciliteit

Commercial

werden

de

Finance

N.V.

verstrekte

ondernemingsactiviteiten

van

gefailleerde niet winstgevend. De omzetten liepen dramatisch terug, met
circa € 1.000.000,-- in 2005 t.o.v. 2004. Gefailleerde heeft vervolgens
getracht meer Business-to-Business activiteiten te ontplooien teneinde de
omzet en winstgevendheid te verhogen, maar zonder succes.
Zoals onder hoofdstuk 1.1 gememoreerd, heeft oprichter W.L.C. Hagen
Holding B.V. d.d. 9 september 2003 haar aandelen overgedragen aan de
vennootschap In m´n Sas Beheer B.V. Medio januari 2005 zou de
vennootschap In m´n Sas Beheer B.V. een bedrag ad € 70.000,-- hebben
geïnvesteerd in gefailleerde. Medio juni 2005 heeft de vennootschap In m´n
Sas Beheer B.V. een pandrecht verkregen op de inventaris en voorraad en
een (tweede) pandrecht op de debiteuren. Zie voorts onder hoofdstuk 5.3.
Op 18 december 2005 heeft Fortis Commercial Finance N.V. aangegeven de
bevoorschottingsfaciliteit te beëindigen. Hierdoor kon gefailleerde haar
verplichtingen

niet

meer

voldoen.

Het

faillissement

is

vervolgens

aangevraagd ex art. 1 jo. 4 Fw en op 14 februari 2006 uitgesproken.
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2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

:8

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

:8

2.3

Datum ontslagaanzegging

: 17 februari 2006

Werkzaamheden

:

Vanaf

1

december

2005

is

er

geen

salaris

meer

betaald.

De

arbeidsovereenkomsten van de werknemers zijn, na daartoe verkregen
machtiging van de rechter-commissaris, opgezegd d.d. 17 februari 2006.
UWV is van dit ontslag op de hoogte gesteld. De curator zal UWV helpen bij
het organiseren van een het intakegesprek en hierbij zelf aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden van de werknemers.
Mogelijk bestaat er een fictieve arbeidsovereenkomst tussen de heer
Woudenberg

en

gefailleerde.

De

curator

heeft

de

(fictieve)

arbeidsovereenkomst, voor zover deze daadwerkelijk bestaat, beëindigd.
3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving
n.v.t.

3.2

Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3

Hoogte hypotheek
n.v.t.

3.4

Boedelbijdrage
n.v.t.
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Werkzaamheden
n.v.t.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
In het bedrijfspand bevinden zich diverse bedrijfsmiddelen, waaronder twee
heftrucks, een groot aantal computers, de gebruikelijke inventaris (bureau´s,
stoelen, kasten), een kluis, een voertuig, etc. De curator zal de komende
verslagperiode de bedrijfsmiddelen, al dan niet in het kader van een
zogenaamde “doorstart”, te gelde maken. De bedrijfsmiddelen en de
voorraden zijn d.d. 20 februari 2006 op verzoek van de curator getaxeerd
door Troostwijk Waardering en Advies B.V.
Één van de twee heftrucks zou eigendom zijn van de verhuurder. De curator
zal dit gepretendeerde eigendomsrecht verifiëren. Zie voorts onder hoofdstuk
5.2.
Volgens opgaaf van gefailleerde heeft de pandhouder in februari 2006 een
gedeelte van de inventaris in vuistpand genomen. Zie voorts hoofdstuk 5.

3.6

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

3.7

Boedelbijdrage
n.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand.

6

Voorraden/ onderhanden werk
3.9

Beschrijving
De

voorraad

bestaat

uit

een

grote

hoeveelheid

(deels

verouderde)

computerkabels en -luidsprekers, muismatten, etc. De curator zal de
komende verslagperiode de voorraad, al dan niet in het kader van een
zogenaamde “doorstart”, te gelde maken. De pandhouder heeft in januari
2006 een deel van de voorraad afgevoerd, de curator zal dit nader
onderzoeken.
De heer Woudenberg heeft aangegeven dat er geen onderhanden werken
zijn.
3.10

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.

3.11

Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand.

Andere activa
3.12

Beschrijving en Werkzaamheden
Gefailleerde is eigenaar van twee merkenrechten, welke zijn ingeschreven in
het Benelux Merkenregister.
Werkzaamheden
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt vooralsnog nihil, reden
waarom er geen rekeningafschrift of tussentijds financieel verslag aan dit
verslag is toegevoegd.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
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De debiteurenomvang is nog niet bekend. Zoals onder hoofdstuk 5
gememoreerd, zijn de debiteuren verpand aan Fortis Commercial Finance
N.V. door middel van een factorovereenkomst d.d. 29 april 2005. Het saldo
van de debiteuren zou volgens opgaaf van de heer Woudenberg het saldo
van de bevoorschotting overstijgen met circa € 4.000,--. Zie voorts onder
hoofstuk 5 voor wat betreft de tweede verpanding aan de vennootschap In
m´n Sas Beheer B.V.
4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
De curator zal contact met Fortis Commercial Finance N.V. opnemen.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij Rabobank, alwaar zij een tweetal rekeningen
aanhoudt (één euro-rekening, één dollar-rekening). Beide rekeningen zouden
een geringe creditsaldo vertonen. Er zouden geen zekerheden zijn verstrekt
aan Rabobank.

5.2

Leasecontracten
Één van de twee heftrucks, genoemd onder hoofdstuk 3 is geleased (financial
lease). De curator zal de respectieve leasemaatschappijen in kennis stellen
van het faillissement.

5.3

Beschrijving zekerheden
Zoals onder hoofdstuk 4.1 gememoreerd, zijn de debiteuren verpand aan
Fortis Commercial Finance N.V. door middel van een factorovereenkomst d.d.
29 april 2005.
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Medio juni 2005 heeft de vennootschap In m´n Sas Beheer B.V. een tweede
pandrecht verkregen op de inventaris en een (tweede) pandrecht op de
debiteuren.
De curator zal nader onderzoek verrichten of de pandrechten rechtsgeldig
zijn gevestigd, al dan niet paulianeus zijn, etc.
5.4

Separatistenpositie
Zie bovenstaand.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
In de komende verslagperiode zullen de bekende schuldeisers worden
geïnformeerd over het faillissement en in de gelegenheid worden gesteld
eventuele eigendomsvoorbehouden kenbaar te maken.

5.7

Reclamerechten
Onbekend.

5.8

Retentierechten
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
De bekende handelsbanken zijn op de hoogte gebracht van het faillissement.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten waren reeds per faillissementsdatum beëindigd.

6.2

Financiële verslaglegging
n.v.t.
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Werkzaamheden
n.v.t.
Doorstart
6.3

Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart.

6.4

Verantwoording
n.v.t.

6.5

Opbrengst
n.v.t.

6.6

Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden
n.v.t.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De

curator

heeft

een

gedeelte

van

de

(omvangrijke)

administratie

ontvangen. De rest bevindt zich thans in het bedrijfspand.
7.2

Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister blijkt dat de jaarstukken 2003 en 2004 niet zijn
vastgesteld en/of gedeponeerd. De heer Woudenberg heeft de curator
desgevraagd geïnformeerd dat deze jaarstukken wel tijdig zijn vastgesteld en
gedeponeerd, maar dat dit door een achterstand bij de Kamer van
Koophandel nog niet is verwerkt. De curator zal dit nagaan.
De curator heeft de heer Woudenberg verzocht om de omzetgegevens,
balansen etc over 2005.
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7.3

Goedk. Verklaring Accountant
Aangezien curanda een kleine vennootschap is, is geen accountantscontrole
vereist ex artikel 2:393 jo. 2:396 lid 6 BW.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Een bewijs van storting op de aandelen bij oprichting zal worden opgevraagd.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Hier zal onderzoek naar worden gedaan.

7.6

Paulianeus handelen
Hier zal onderzoek naar worden gedaan.
Werkzaamheden
Zie bovenstaand.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Nog niet bekend.

8.2

Preferente vordering van de fiscus

:

Nog niet bekend.

8.3

Preferente vordering. van het UWV

:

Nog niet bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren

:

Niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

Nog niet bekend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

Nog niet bekend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

:

Nog niet bekend.

Werkzaamheden

:

In de komende verslagperiode zullen de bekende schuldeisers worden
aangeschreven en de schuldenpositie in kaart worden gebracht. Volgens
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opgaaf van de heer Woudenberg zou de totale schuldenlast circa € 519.000,bedragen.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

9.2

Plan van aanpak
De werkzaamheden in de volgende periode zullen voornamelijk bestaan uit:
-

Verkoop activa;

-

Het nagaan of de jaarstukken 2002, 2003 en 2004 zijn gedeponeerd;

-

Opzeggen van de lopende verzekeringen / overeenkomsten;

-

Nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement;

-

Aanwezig zijn bij het intakegesprek van UWV met de werknemers;

-

Het nagaan van het gepretendeerde eigendomsrecht van de heftruck;

-

Het afwikkelen van de leaseovereenkomsten;

-

Het in kaart brengen van de schuldenpositie en de omvang van de
debiteuren;

9.3

-

Onderzoek verrichten naar de gepretendeerde pandrechten;

-

Onderzoek verrichten naar de deponeringen

Indiening volgend verslag
Een opvolgend verslag zal over drie maanden ter griffie worden ingediend.

Hilversum, 20 februari 2006,

M.I. van Dijk
(curator)
Bijlage(n): voornoemd
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De curator in dit

faillissement is mr. M.I. van Dijk, CMS Derks Star Busmann, Oude Enghweg 2 (1217 JC)

Hilversum, postbus 272 (1200 AG), telefoonnummer: 035 - 67 21 841, telefaxnummer: 035 - 67 21 884,
michiel.vandijk@cms-dsb.com, www.cms-dsb.com dossiernummer: 30600078
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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