Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.10/17/427

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000015362:F001

Datum uitspraak:

12-09-2017

Curator:

mr. V. Terlouw

R-C:

mr. WJ Roos-van Toor

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drukkerij Van den Ende B.V.,
statutair gevestigd te Rotterdam, voorheen kantoorhoudende te (3066 GS) Rotterdam aan de
Anthonetta Kuijlstraat 5.
Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van een drukkerijbedrijf
De activiteiten zijn eind 2015/begin 2016 gestaakt.
Omzetgegevens
Nog onbekend
Onbekend
Personeel gemiddeld aantal
Op datum faillissement was er geen personeel meer in dienst.
De activiteiten zijn in oktober 2015 grotendeels overgedragen. Begin 2015 waren er nog 11
werknemers. In de loop van 2015 is het personeelsbestand steeds verder afgenomen.
Saldo einde verslagperiode
nihil
nihil
Verslagperiode
12 september 2017 t/m 10 oktober 2017.
11 oktober 2017 t/m 10 januari 2018
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Nummer:

2

Datum:

11-01-2018

Bestede uren in verslagperiode
52,60
63,6
Bestede uren totaal
52,60
116,2
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Drukkerij Van den Ende B.V. is opgericht op 6 februari 1997.
Startdatum van de onderneming is 1 mei 1906. Enig aandeelhouder is P.F.M. van den Ende
Holding B.V. Bestuurders zijn de heer P.F.M. van den Ende en mevrouw I.M. van den Ende Brakel.

1.2

Winst en verlies
Nog onbekend
Onbekend

1.3

Balanstotaal
Nog onbekend
Onbekend

1.4

Lopende procedures
Volgens de bestuurder van Drukkerij Van den Ende zijn er geen lopende procedures

1.5

Verzekeringen
Geen

1.6

Huur
Niet (meer) van toepassing

Pagina 2 van 9

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
1.7

2

Datum:

11-01-2018

Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de economische crisis van afgelopen jaren de oorzaak van het
faillissement. De omzet bleef dalen terwijl men onvoldoende in staat was om die omzetdaling
te compenseren en/of de kosten (verder) te beperken. Een en ander zal verder worden
onderzocht.
De oorzaak van het faillissement is in onderzoek

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Op datum faillissement waren er geen werknemers meer in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Geen

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft de voormalig personeelsleden aangeschreven omdat hem uit de beschikbare
administratie was gebleken dat zij mogelijk nog vorderingen hebben op Drukkerij Van den
Ende B.V. Een aantal voormalig werknemers heeft inmiddels vorderingen ingediend.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De curator is nog niet gebleken van bedrijfsmiddelen die mogelijk nog te gelde gemaakt
kunnen worden. Een en ander wordt verder onderzocht.
Bedrijfsmiddelen zijn niet aangetroffen

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
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3.7

Nummer:
2
Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Datum:

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

11-01-2018

Voorraden zijn niet aangetroffen ondanks dat deze er volgens de grootboek 2017 wel zouden
moeten zijn. Een en ander wordt verder onderzocht.
De bestuurder heeft verklaard dat de grootboek 2017 ten onrechte melding maakt van
aanwezige voorraden en onderhanden werk.
3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
In onderzoek.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de bestuurder van Drukkerij Van den Ende zijn er geen openstaande vorderingen
meer op handelsdebiteuren. Een en ander zal worden nagegaan.
In onderzoek

4.2

Opbrengst
Nihil

4.3

Boedelbijdrage

4.4

Werkzaamheden
De administratie van curanda wordt nader onderzocht op mogelijk nog openstaande
debiteurenvorderingen.
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Nummer:

2

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

11-01-2018

De ING Bank N.V. heeft op 11 januari 2017 het krediet opgezegd tegen 1 februari 2017. De
EHsLQGLJLQJYDQGHNUHGLHWRYHUHHQNRPVWKDGEHWUHNNLQJRSKHWJURHSVNUHGLHWYDQFXUDQGD
haar zustervennootschap Van den Ende Project B.V. en de moedervennootschap P.F.M. van
den Ende Holding B.V.
De ING Bank N.V. heeft een vordering kenbaar gemaakt van EUR 563.759,71.
5.2

Leasecontracten
Op datum faillissement liepen er geen leasecontracten meer.

5.3

Beschrijving zekerheden
Er is sprake van een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst tussen curanda,
PFM van den Ende Holding B.V. en Van den Ende Projecten B.V. Curanda heeft haar
vorderingen aan ING verpand.

5.4

Separatistenpositie
ING Bank N.V. heeft een pandrecht op vorderingen op derden.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn (vooralsnog) geen zaken aangetroffen waarop crediteuren een eigendomsvoorbehoud
zouden kunnen uitoefenen.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft afgelopen verslagperiode contact gehad met de ING Bank N.V. over haar
vordering en zekerhedenpositie.
De curator heeft afgelopen verslagperiode opnieuw contact en overleg gehad met de
ING over haar zekerhedenpositie en de uitoefening van die zekerheden.
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Nummer:

2

Datum:

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

11-01-2018

Niet aan de orde.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet aan de orde.

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De activiteiten van curanda zijn eind 2015/begin 2016 gestaakt nadat zij in oktober 2015 haar
klantenbestand en intellectuele eigendommen heeft overgedragen aan Hello Print B.V. Een en
ander wordt nader onderzocht.
Dit onderzoek heeft afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De uitkomsten worden
op korte termijn gedeeld en besproken met de bestuurders.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De ingenomen administratie is bestudeerd. De curator heeft zijn bevindingen besproken met
de bestuurder van Drukkerij Van den Ende B.V. De curator is in afwachting van een verdere
toelichting vanuit de bestuurder op een aantal zaken.
De eerste indruk van de curator is dat de administratie niet voldoet aan de eisen die
daaraan gesteld mogen worden. In het volgende faillissementsverslag zal hierop nader
worden ingegaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
Volgens de Kamer van Koophandel is de jaarrekening over boekjaar 2015 op 30 december
2016 gedeponeerd. De jaarrekening 2014 is op 17 november 2015 gedeponeerd.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd, maar
verkorte balansen.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing
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Nummer:

7.4

2

Datum:

11-01-2018

Stortingsverpl. Aandelen
Er is sprake van een geplaatst en gestort kapitaal van EUR 18.151,21.
Onderzoek naar de volstorting is niet opportuun nu curanda is opgericht op 6 februari 1997.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Is - als te doen gebruikelijk - in onderzoek.
Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek opgestart en
afgerond. De voorlopige bevindingen worden op korte termijn gedeeld en besproken
met de bestuurders.

7.6

Paulianeus handelen
Is - als te doen gebruikelijk - in onderzoek.
In onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft een aanzienlijk deel van de fysieke en digitale administratie veiliggesteld. De
ingenomen administratie is bestudeerd en de bevindingen zijn besproken met de bestuurder
van Drukkerij Van den Ende. De curator is in afwachting van een verdere toelichting op een
aantal zaken.
Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek opgestart en
afgerond. De voorlopige bevindingen worden op korte termijn gedeeld en besproken
met de bestuurders.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator p.m.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend van EUR 125.082,34

8.3

Pref. vord. van het UWV
Geen
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Nummer:
8.4

2

Datum:

11-01-2018

Andere pref. crediteuren
Er is door de aanvragers van het faillissement een vordering van EUR 1.458,95 kenbaar
gemaakt en door een tweetal voormalig personeelsleden een totale vordering van EUR
11.544,90.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
17
25

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
EUR 724.609,45 (dit is inclusief de vordering van ING Bank NV)
EUR 746.815,46 (dit is inclusief de vordering van ING Bank NV)

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de crediteuren aangeschreven op basis van de door de bestuurder verstrekte
gegevens. Inventarisatie van de vorderingen vindt plaats.
'HYRUGHULQJHQYDQFUHGLWHXUHQ]LMQYHUGHUJHwQYHQWDULVHHUG

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend
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Nummer:
10.2

2

Datum:

11-01-2018

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:
1. Inventarisatie crediteuren
2. Onderzoek administratie
3. Rechtmatigheidsonderzoek
4. Onderzoek naar oorzaken faillissement
In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht
krijgen:
1. Afronden rechtmatigheidsonderzoek na hoor en wederhoor.
2. Overleg pandhouder
3. Indien noodzakelijk: verdere (incasso)maatregelen.

10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden
11 april 2018

10.4

Werkzaamheden
Zie plan van aanpak
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