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:

gerritse@gpadvocaten.nl
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:
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Verslagperiode

:

30.01.2016 – 22.07.2016
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:

curator
mr P.E.A.M. Gerritse:
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faillissementsmedewerker
mw. M. van Hest-Smit:

00 uur en 15 minuten

Bestede uren totaal verslagperiode

:

07 uur en 30 minuten
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:
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Inleiding
Uniblad B.V. is 100% dochter van Uniblad Beheer B.V. Laatstgenoemde vennootschap is weer 100%
dochtermaatschappij van Beleggingsmaatschappij Bead B.V., welke vennootschap weer aan de Mandemakers Groep is gelieerd. (*)
Uniblad behaalde 98% van de omzet uit de Mandemakers Groep. De activiteiten van Uniblad B.V.
bestonden uit het vervaardigen van keukenbladen voor de diverse keukenformules van de Mandemakers Groep.
Algemeen
Activiteiten onderneming

:

Vervaardigen van keukenbladen voor de diverse keukenformules van de Mandemakers Groep.

Omzetgegevens

:

(2013) €

500.000,00.

(2012) € 2.500.000,00.
Personeel gemiddeld aantal

:

Er waren 12 personeelsleden in dienst. In 2013 / 2014
zijn er 3 personeelsleden in dienst.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

De statutair bestuurder is de heer M. Zijlmans.

1.2

Winst en verlies

:

(2013) € -567.452,00 (verlies)
(2012) € -515.315,00 (verlies)
(2011) € 200.141,00 (winst)

1.3

Balanstotaal

:

€ 90.873,00 (2013)

1.4

Lopende procedures

:

N.v.t.

1.5

Verzekeringen

:

De gebruikelijke bedrijfspolissen zijn door curanda
aangegaan. De curator voert overleg met verzekeraar
Aon.

1.6

Huur

:

De huurovereenkomst is gesloten met verhuurder Pinmill B.V.
Pinmill B.V. is de vastgoedmaatschappij van de Mandemakers Groep. De bedrijfsruimte is onderverhuurd
aan Special Travel B.V. en Kieu Ingenieursbureau
B.V. Op 30 juni 2014 is een allonge ondertekend die
erop neerkomt dat de onderhuurovereenkomsten komen te vervallen, omdat de huurverhouding geacht
wordt rechtstreeks gesloten te zijn tussen de onderhuurders en de hoofdhuurder, Pinmill B.V. Dientenge2

volge stelt Pinmill B.V. zich op het standpunt dat de
huurrevenuen van beide onderhuurders aan haar toekomen.

De curator stelt zich op het standpunt dat er sprake is
van een onverrichte rechtshandeling waarvan curanda
wist dan wel behoorde te weten dat benadeling van
schuldeisers hiervan het gevolg zou zijn. Immers: de
huurverplichtingen tot en met september 2014 waren
reeds voldaan. Op grond van artikel 42 lid 1 Fw. heeft
de curator de allonges op 25 juli 2014 vernietigd en
aanspraak gemaakt op de huurpenningen. Namens
Pinmill B.V. heeft een advocaat bezwaar gemaakt tegen deze vernietiging.

De kwestie is minnelijk beëindigd, doordat de vorderingen van de boedel integraal zijn voldaan.

Op 25 juli 2014 is de huurovereenkomst met Pinmill
B.V. tegen 1 oktober 2014 opgezegd.

1.7

Toestemming R.C.

:

25 juli 2014.

1.8

Oorzaak faillissement

:

Mede als gevolg van de economische crisis de afgelopen jaren is binnen de Mandemakers Groep besloten
zich te concentreren op de kernactiviteiten, retail. De
productie van keukenbladen valt daar niet onder.
Voorheen werd binnen de Mandemakers Groep gebruik gemaakt van zowel Uniblad B.V. als Marco
Werkbladen te Beuningen (een externe partij). Begin
vorig jaar is besloten alleen nog maar van die externe
partij gebruik te maken en de activiteiten van Uniblad
B.V. te staken. Op het moment van dit besluit had
Uniblad B.V. nog orders voor 2 weken. Deze zijn afgewerkt. Een deel van het personeel heeft het aanbod
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gekregen om bij Marco Werkbladen in dienst te treden.
Een aantal werknemers heeft geen aanbod gekregen
(de heren Zijlmans, Hoogh en Godula). In de loop der
tijd heeft Marco Werkbladen zodra daar behoefte aan
was, handgereedschappen, inventaris en voorraden van
Uniblad B.V. overgenomen. Ook zijn overgenomen
kapitaalgoederen zoals een freesmachine. De heer
Zijlmans heeft aangegeven aan dat deze nooit eigendom zijn geweest van Uniblad B.V., maar van Uniblad
Beheer B.V. Een overnameovereenkomst tussen Marco
Werkbladen te Beuningen en Uniblad B.V. is niet
aanwezig. Op het moment van overnemen van voorraden en dergelijke werd direct een gespecificeerde factuur verzonden. Sinds het feitelijk staken van de activiteiten in maart 2013 heeft de heer Zijlmans zich bezig
gehouden met de afwikkeling van de onderneming, zoals de verkoop van bezittingen, dit met als doel
schuldeisers zoveel mogelijk te betalen. Toen er geen
middelen meer aanwezig waren is er besloten tot eigen
aangifte faillietverklaring.

De curator heeft een en ander in onderzoek. De curator
is in overleg met de bestuurder.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:
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2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

2013: 3
2012: 12

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

18.07.2014

2.4

Toestemming ontslag r.c. d.d.

:

17.07.2014

Werkzaamheden

:

Overleg UWV. Afgerond.
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3.

Activa

3.1

Onroerende zaken
Beschrijving

:

N.v.t.

3.2

Verkoopopbrengst

:

-

3.3

Hoogte hypotheek

:

-

3.4

Boedelbijdrage

:

-

3.5

Toestemming verkoop r.c. d.d.

:

-

3.6.

Toestemming verkoop separatist :

-

Werkzaamheden

:

-

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

:

N.v.t. Volgens opgave van de bestuurder zouden de

3.7

bedrijfsmiddelen eigendom van een derde (Uniblad
Beheer B.V.) zijn geweest.
3.8

Verkoopopbrengst

:

-

3.9

Boedelbijdrage

:

-

3.10

Bodemvoorrecht fiscus

:

-

3.11

Toestemming verkoop r.c. d.d.

:

-

3.12

Toestemming verkoop separatist :

-

Werkzaamheden

:

Onderzoek curator gang van zaken.

Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

:

N.v.t. Alle voorraden zijn voor faillissementsdatum

3.13

verkocht.
3.14

Verkoopopbrengst

:

-

3.15

Boedelbijdrage

:

-

3.16

Toestemming verkoop r.c.

:

-

Werkzaamheden

:

Onderzoek curator gang van zaken.
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3.17

Andere activa
Beschrijving

:

Nihil.

3.18

Verkoopopbrengst

:

-

3.19

Toestemming verkoop r.c.

:

-

Werkzaamheden

:

-

Saldo boedelrekening
3.20

Boedelrekening

:

€ 16.970,58

3.21

Boedel deposito rekening

:

N.v.t.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

Naar opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren.

4.2

Opbrengst

:

-

4.3

Boedelbijdrage

:

-

voeren van procedure(s)

:

-

Werkzaamheden

:

Onderzoek administratie.

Procedure(s)
4.4

Toestemming r.c. voor het

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

N.v.t.

5.2

Leasecontracten

:

Er is een Short Lease Overeenkomst gesloten met betrekking tot de auto van de heer M.C.H. Zijlmans.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

In onderzoek.

5.4

Separatistenpositie

:

In onderzoek.

5.5

Boedelbijdragen

:

N.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan.

5.7

Reclamerechten

:

Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan.

5.8

Retentierechten

:

Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan.

Werkzaamheden

:

Onderzoek administratie en overleg bestuurder. De
curator voert overleg met de bestuurder.
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6.

Voortzetten / doorstart
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden

:

N.v.t.

6.2

Financiële verslaglegging

:

-

6.3

Toestemming voortzetting r.c.
Werkzaamheden

:
:

-

6.4

Doorstart
Beschrijving

:

N.v.t.

6.5

Verantwoording

:

-

6.6

Opbrengst

:

-

6.7

Boedelbijdrage

:

-

6.8

Toestemming doorstart r.c. d.d.

:

-

Werkzaamheden

:

-

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen

:

De jaarrekening 2013 is tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. verkl. accountant

:

N.v.t.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

In onderzoek. Een zodanige vordering is overigens
verjaard. Afgerond.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen

:

In onderzoek.

Werkzaamheden

:

Onderzoek curator naar de hiervoor genoemde onderwerpen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

€ 25.629,06 (UWV)

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

Tot op heden is er geen preferente vordering door de
belastingdienst ingediend. Middels de fiscale eenheid
zijn volgens opgave van de bestuurder alle openstaande posten voldaan.

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

Nihil.
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8.4

Andere pref. crediteuren

:

€ 10.539,76 (de heer Godula, oud-werknemer)

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

5

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 75.000,00, volgens opgave van de bestuurder. Tot op
heden hebben 6 crediteuren zich gemeld en een totale vordering van € 10.168,70 ingediend.

8.7

Verwachte wijze van
afwikkeling

:

Onbekend.

Werkzaamheden

:

Registratie en verwerking van de nog door crediteuren
in te dienen vorderingen.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

:

6 – 12 maanden.

9.2

Plan van aanpak

:

Overleg met bestuurder en derden, onderzoek administratie.

9.3

Indiening volgend verslag

:

22.01.2017

Werkzaamheden

:

Zie hiervoor.

P.E.A.M. Gerritse
curator

Bijlagen: afschrift boedelrekening nr. 0018 d.d. 05.07.2016
tussentijds financieel verslag nr. 006 d.d. 22.07.2016

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door
middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan
de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn
dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator kunnen worden aangepast.

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg,
Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg / t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl
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