OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 2

Datum: 26 november 2015

Gegevens onderneming

:

REPRO BRINCKMAN B.V.

Faillissementsnummer

:

C 16/15/575 F

Datum uitspraak

:

21 juli 2015

Curator

:

mr. W. Ploeg

R-C

:

mr. D.M. Staal

Saldo faillissementsrekening

:

€ 6.353,54

Activiteiten onderneming:

:

Prepress- en premedia-activiteiten, het verrichten
van activiteiten op het gebied van grafische
reproductie, waaronder kleinmontage,
grootmontage, tekstopmaak en prints.

Omzetgegevens

:

Zie verslag 1.

Personeel gemiddeld aantal

:

2

Verslagperiode

:

27 augustus 2015 t/m 26 november 2015

Bestede uren in verslagperiode 2

:

9,7 uren

Bestede uren totaal

:

29,7 uren

1.
Inventarisatie
1.1
Directie en organisatie
: Zie verslag 1.
1.2
Winst en verlies
: Zie verslag 1.
1.3
Balanstotaal
: Zie verslag 1.
1.4
Lopende procedures
: Zie verslag 1.
1.5
Verzekeringen
:
In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap in het kader van de
uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten een aantal verzekeringen heeft afgesloten en dat
deze verzekeringen door mij zijn opgezegd. Twee verzekeringsmaatschappijen hebben mij
vervolgens bevestigd dat er recht is op premierestitutie. In het eerste verslag heb ik gemeld
dat het hier zou gaan om een bedrag van in totaal € 593,73.
In de afgelopen verslagperiode hebben de verzekeringsmaatschappijen mij bericht dat de
premierestitutie “slechts” € 357,57 betreft. Bij hun eerdere berichten hadden de
verzekeringsmaatschappijen nog geen rekening gehouden met de omstandigheid dat er op
de datum van het faillissement sprake was van een achterstand in de betaling van de
verzekeringspremies.

Het bedrag van € 357,57 is in de afgelopen verslagperiode overgemaakt naar de
faillissementsrekening.
1.6
Huur
:
De vennootschap verrichte haar activiteiten vanuit een bedrijfspand te 1422 DR Uithoorn
aan de Johan Enschedeweg 15. Dit bedrijfspand behoort in eigendom toe aan de zwager van
de (middellijk) bestuurder van Repro Brinckman B.V.
In het eerste verslag heb ik gemeld dat er met betrekking tot dit bedrijfspand geen sprake is
van een huurovereenkomst. In de afgelopen verslagperiode heeft de (middellijk) bestuurder
mij bericht dat dit een misverstand is en dat er wel degelijk sprake is van een
huurovereenkomst.
Met betrekking tot de huurovereenkomst heb ik in de afgelopen verslagperiode contact
gehad met de verhuurder. Deze verhuurder heeft mij schriftelijk bevestigd dat hij ermee
instemt om de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen per 21 juli
2015, zijnde de datum van het uitspreken van het faillissement.
De verhuurder heeft in het kader van het faillissement geen vordering ter verificatie
ingediend.
1.7

Oorzaak faillissement

: Zie verslag 1.

2.
2.1
2.2
2.3

Personeel
Aantal ten tijde van faill.
Aantal in jaar voor faill.
Datum ontslagaanzegging

: Zie verslag 1.
: Zie verslag 1.
: Zie verslag 1.

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving

: Zie verslag 1.

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
:
In het gehuurde bedrijfspand is, zoals ik reeds in het eerste verslag heb gemeld, een
koffiemachine aanwezig die in eigendom toebehoort aan de gefailleerde vennootschap. De
overige bedrijfsmiddelen die in het bedrijfspand te Uithoorn aanwezig zijn, behoren in
eigendom toe aan de eigenaar van dit pand.
De koffiemachine is in de afgelopen verslagperiode door BVA Auctions B.V. ter veiling
aangeboden. In het kader van deze veiling is de koffiemachine verkocht voor € 127,05, incl.
BTW. BVA Auctions B.V. heeft de verkoopopbrengst inmiddels overgemaakt naar de
faillissementsrekening.
3.6
3.7

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
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3.8

Bodemvoorrecht fiscus

: Zie verslag 1.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving
3.10 Verkoopopbrengst
3.11 Boedelbijdrage

: Zie verslag 1.
: ***
: ***

Andere activa
3.12 Beschrijving

: Zie verslag 1.

4.
Debiteuren
4.1
Omvang debiteuren
:
In het eerste verslag heb ik gemeld dat het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen
op de datum van het uitspreken van het faillissement € 3.575,70 incl. btw bedroeg en dat
alle debiteuren de openstaande factuur in de eerste verslagperiode hadden voldaan. Voor
zover de debiteuren het door hen verschuldigde bedrag hadden overgemaakt naar de
betaalrekening van de gefailleerde vennootschap, heeft de bank deze betalingen inmiddels
allemaal doorbetaald naar de faillissementsrekening.
4.2
4.3

Opbrengst
Boedelbijdrage

: Zie verslag 1.
: ***

5.
Bank / Zekerheden
5.1
Vordering van bank(en)
: Zie verslag 1.
5.2
Leasecontracten
: zie verslag 1.
5.3
Beschrijving zekerheden
: Zie verslag 1.
5.4
Separatistenpositie
: ***
5.5
Boedelbijdragen
: ***
5.6
Eigendomsvoorbehoud
:
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.
5.7
5.8

Reclamerechten
Retentierechten

: n.v.t.
: n.v.t.

6.

Doorstart / voortzetten

: Zie verslag 1.

7.
Rechtmatigheid
7.1
Boekhoudplicht
:
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij, zoals ik in het eerste
verslag heb gemeld, een aantal boekhoudkundige stukken ter hand gesteld. Het betreft hier
onder andere de jaarrekeningen over de periode 2011 t/m 2014, de grootboekkaarten en de
bankafschriften.
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De boekhoudkundige stukken van de gefailleerde vennootschap zijn in de afgelopen
verslagperiode door mij bestudeerd. Hieruit blijkt dat de boekhouding behoorlijk is
bijgehouden.
7.2
Depot jaarrekeningen
: Zie verslag 1.
7.3
Goedk. Verkl. Accountant
: ***
7.4
Stortingsverpl. aandelen
: Zie verslag 1.
7.5
Onbehoorlijk bestuur
:
Tot op heden is mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden die wijzen op
onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk
onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden.
7.6
Paulianeus handelen
:
In de afgelopen verslagperiode waren er bij mij vermoedens ontstaan dat er met betrekking
tot een personenauto sprake was van paulianeus handelen. In verband met deze
vermoedens heb ik aan de (middellijk) bestuurder een aantal vragen gesteld. In antwoord op
mijn vragen heeft de (middellijk) bestuurder mij bewijsstukken toegestuurd, waaruit blijkt
dat mijn vermoedens niet juist zijn en dat er voor de personenauto een marktconforme prijs
is betaald.
In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen
voortzetten en afronden.
8.
Crediteuren
8.1
Boedelvorderingen
: € 12.696,62
8.2
Pref. vord. van de fiscus
: € 9.738,-8.3
Pref. vord. van het UWV
: € 3.519,67
8.4
Andere pref. crediteuren
: n.v.t.
8.5
Aantal concurrente crediteuren
:1
8.6
Bedrag concurrente crediteuren
: € 27,40
8.7
Verwachte wijze van afwikkeling
:
Nog niet bekend, maar het laat zich aanzien dat aan de concurrente crediteuren geen enkele
uitkering kan worden gedaan.
9.
9.

Procedures
Procedures

10.
10.1
10.2
-

Overig
Termijn afwikkeling faill.
: Nog niet bekend.
Plan van aanpak
:
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en afronden;
het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten en afronden.

10.3

Indiening volgend verslag
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11. ONDERTEKENING
Handtekening curator:
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