Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
18-02-2019
F.05/18/46
NL:TZ:0000024972:F001
30-01-2018

R-C
Curator

mr. E Boerwinkel
Mr. M. Timmer

Algemene gegevens
Naam onderneming
Knobo Design B.V.

07-06-2018
2

Gegevens onderneming
Industriestraat 8
7091 DC DINXPERLO
KvK: 56131291

07-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Fournituren voor de confectieindustrie.

07-06-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 2.199.598,00

€ -25.394,00

€ 617.159,00

2016

€ 2.448.523,00

€ -141.033,00

€ 636.494,00

Toelichting financiële gegevens
N.v.t.

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

07-06-2018
2

N.v.t.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 88.028,39

07-06-2018
2

N.v.t.

Boedelsaldo
€ 235.414,00

Boedelsaldo
€ 139.282,88

Boedelsaldo
€ 81.231,20

17-08-2018
3

15-11-2018
4

18-02-2019
5

Verslagperiode
van
7-3-2018

07-06-2018
2

t/m
6-6-2018

van
7-6-2018

17-08-2018
3

t/m
16-8-2018

van
17-8-2018

15-11-2018
4

t/m
14-11-2018

van
15-11-2018
t/m
18-1-2019

Bestede uren

18-02-2019
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

82,75 uur

3

35,90 uur

4

16,05 uur

5

13,95 uur

totaal

148,65 uur

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren 142,85

07-06-2018
2

Totaal aantal uren 178,55

17-08-2018
3

Totaal aantal uren 194,60

15-11-2018
4

Totaal aantal uren 208,55

18-02-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen van Knobo Design B.V. w orden gehouden door Knobo Beheer
B.V. De bestuurders van Knobo Design B.V. zijn Knobo Beheer B.V. en de heer
L.J.J.M. Elshof.
Tevens is volledige volmacht verleend aan de heer H.R. Boland.
De bestuurders van Knobo Beheer B.V. zijn L. Elshof Management B.V. en R.
Lubbers
Dinxperlo Beheer B.V.
Van L. Elshof Management B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder de heer
L.J.J.M. Elshof en van R. Lubbers Dinxperlo Beheer B.V. is enig aandeelhouder
en bestuurder, de heer R.E.J. Lubbers.

07-06-2018
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

07-06-2018
2

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringen ten aanzien van de:
- bedrijfsaansprakelijkheid;
- collectieve ongevallenverzekering;
- individueel w erknemer pensioen;
- W IA;
- aansprakelijkheid m.b.t. heftruck;
- bedrijfsgebouw en industrie;
- w erkplaats Roemenië;
niet gestand gedaan. De verzekeringen ten aanzien van de bedrijfsmiddelen
alsmede de
brand bedrijfsschade heeft de curator vooralsnog gestand gedaan.

07-06-2018
2

Aanvulling tw eede openbaar faillissementsverslag:
Gelet op het feit dat de activa van curanda is verkocht heeft de curator de
verzekeringen ten aanzien van de bedrijfsmiddelen alsmede brand
bedrijfsschade beëindigd. Voorts heeft de curator de verzekering met
betrekking tot de bestelauto beëindigd.
De boedel heeft in totaal een premierestitutie ontvangen van € 519,72.

17-08-2018
3

1.4 Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Industriestraat 8 te
Dinxperlo is
door de curator op 1 februari 2018 opgezegd.

07-06-2018
2

Voorts is het de curator gebleken dat curanda een vijftal
(onder)huurovereenkomsten
heeft afgesloten. De huurovereenkomsten zijn per 1 mei 2018 beëindigd.
Aanvulling tw eede openbaar faillissementsverslag:
Gelet op het feit dat het verkoopproces van de activa vertraging had
opgelopen, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris tot 1
juni a.s. tegen een geringe huurprijs gebruik mogen maken van het gehuurde.
Het gehuurde is op 31 mei 2018 opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement vormt volgens de (indirect) bestuurder het
teruglopen
van orders. Daarnaast heeft curanda de eerste jaren na doorstart uit het
faillissement
van 2012 geen w inst kunnen genereren vanw ege de dw angcrediteuren.

07-06-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
07-06-2018
2

Personeelsleden
10
N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
07-06-2018
2

Personeelsleden
10
N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-2-2018

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake voor de loongarantieregeling heeft op 12 februari jl. plaatsgevonden.
Naar
verw achting zal het UW V over enkele maanden haar vordering bij de curator
indienen.
Tevens heeft Symbus Personeelsdienst op verzoek van de curator het
personeel uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst om het personeel te
begeleiden bij het vinden van een nieuw e baan.

07-06-2018
2

De curator is nog in afw achting van de vordering van het UW V.

17-08-2018
3

Het UW V heeft inmiddels haar vorderingen bij de curator ingediend.

15-11-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

07-06-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

07-06-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 4.037,00

Stellingen

€ 100,00

Inventaris

€ 27.902,11

totaal

€ 32.039,11

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De liquidatiew aarde van de kantoorinventaris betreft € 3.670,00.

07-06-2018
2

De machines, vervoersmiddelen en inventaris productiehal zijn door BVA
geveild. De curator is nog in afw achting van de definitieve afrekening.
Met betrekking tot de boedelbijdrage merkt de curator op dat dit zeer
w aarschijnlijk niet van toepassing is ten aanzien van de (kantoor)inventaris
(productiehal) en de machines, vanw ege het voorrecht van de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend van €
20.983,00. Verder zal in ieder geval nog een aanslag conform artikel 29 lid 7
w et OB w orden opgelegd. Andere aanslagen zijn de curator op dit moment nog
onbekend.
De opbrengst van de inventaris bedraagt (na aftrek van kosten) een bedrag
ad € 32.039,11. Gelet op het feit dat de vordering van de Belastingdienst €
35.515,00 bedraagt, zal de opbrengst via de boedel verlopen.

17-08-2018
3

Inmiddels is de definitieve (teleurstellende) afrekening ontvangen. Het verschil
tussen de door het NTAB getaxeerde w aarde en de opbrengst daarvan is naar
het oordeel van de curator extreem.

15-11-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aanw ezig.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

07-06-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afw achten definitieve afrekening BVA.

07-06-2018
2

Afgew ikkeld.

17-08-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse voorraad.

€ 13.653,17

€ 1.330,95

totaal

€ 13.653,17

€ 1.330,95

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in het pand diverse voorraad aangetroffen die eigendom is
van
curanda. De voorraad is geveild door BVA. De curator is nog in afw achting van
een definitieve afrekening van BVA.

07-06-2018
2

De opbrengst van de voorraad bedraagt (na aftrek van kosten) een bedrag ad
€ 13.309,54. Met de pandhouder is overeengekomen dat de boedel een
boedelbijdrage van 10% excl. btw ontvangt over voornoemde
verkoopopbrengst, zodat er een bedrag ad € 1.330,95 excl. btw aan de boedel
toekomt. Voor de goede orde merkt de curator op dat de afrekening tussen de
pandhouder en de boedel nog dient plaats te vinden.

17-08-2018
3

Inmiddels heeft de afrekening tussen pandhouder en de boedel
plaatsgevonden. De pandhouder heeft een bedrag ad € 11.699,09 (€
13.309,54 (verkoopopbrengst) - € 1.610,45 (boedelbijdrage incl. btw ) van de
boedel ontvangen.

15-11-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afw achten definitieve afrekening BVA.

07-06-2018
2

Afgew ikkeld.

15-11-2018
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Machines Roemenie

€ 3.500,00

€ 350,00

totaal

€ 3.500,00

€ 350,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Aan de hand van de gegevens en foto's ontvangen van de bestuurder is door
de taxateur een indicatie van de liquidatiew aarde van een drietal machines
afgegeven. Dit betreft een bedrag ad € 2.900,00. De machines zijn verkocht
voor een bedrag ad € 3.500,00.

07-06-2018
2

De curator is nog in overleg over één machine en de voorraad, die nog
aanw ezig zijn in Roemenië bij Knobo SRL. Deze entiteit beroept zich op het
recht van retentie. De curator heeft dit nog in onderzoek.
Op deze zaken (aanw ezig in Roemenië) is eveneens een pandrecht gevestigd.
De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de boedel een
boedelbijdrage van 10% excl. ontvangt over verkoopopbrengst van de
machines in Roemenië, zodat er een bedrag ad € 350,00 excl. btw aan de
boedel toekomt. Voor de goede orde merkt de curator op dat de afrekening
tussen de pandhouder en de boedel nog dient plaats te vinden.

17-08-2018
3

Inmiddels heeft de afrekening tussen pandhouder en de boedel
plaatsgevonden ten aanzien van de drietal machines. De pandhouder heeft
een bedrag ad € 3.076,50 (€ 3.500,00 (verkoopopbrengst) - € 423,50
(boedelbijdrage incl. btw ) van de boedel ontvangen.

15-11-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
- correspondentie bestuurder.

07-06-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren op datum faillissement (volgens
administratie)

€ 143.886,18

€ 96.896,34

€ 6.933,43

Nog te factureren debiteuren op datum
faillissement en nog niet verw erkte
debiteuren in de administratie van failliet
op datum faillissement.

€ 19.018,33

€ 12.903,06

€ 1.290,31

Na datum faillissement verw erkt en
gefactureerd (boedeldebiteuren)

€ 63.300,44

€ 62.613,48

€ 226.204,95

€ 172.412,88

totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 8.223,74

Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijkt dat een bedrag ad € 143.886,18 openstaat aan
debiteuren op datum faillissement.

07-06-2018
2

De curator merkt met betrekking tot de prae-faillissement debiteuren op dat
een aantal debiteuren mogelijk de vordering kan verrekenen met een
openstaande schuld.
Voorts is het de curator gebleken dat curanda de huur aan de onderhuurders
op 1 januari 2018 voor het gehele jaar in rekening heeft gebracht, terw ijl de
huurders voorafgaand aan de betreffende maand de huurpenningen voldoen.
Op dat punt is het debiteurenoverzicht zoals aangetroffen in de administratie
niet juist. De ontvangen huurpenningen na datum faillissement w orden
aangemerkt als boedelvorderingen.
De curator is met toestemming van de rechter-commissaris overeengekomen
dat de boedel tw ee sommatiebrieven zal zenden aan de prae-faillissement
debiteuren tegen een boedelbijdrage van 10% excl. btw .
Inmiddels heeft de boedel beide sommatiebrieven aan de debiteuren
verzonden. De curator zal op korte termijn een overzicht van de stand van
zaken aan de pandhouder verschaffen, met het verzoek aan te geven of zij
w enst dat de boedel, tegen een nader overeen te komen tarief, verdere
w erkzaamheden dient te verrichten of dat er een eindafrekening kan w orden
opgesteld.

17-08-2018
3

De curator heeft de pandhouder inmiddels geïnformeerd over de stand van
zaken. De pandhouder heeft als gevolg daarvan aangegeven dat de curator
geen nadere w erkzaamheden hoeft te verrichten met betrekking tot de
debiteuren. De curator is hierover nog in overleg met de pandhouder. Een deel
van de opbrengst is inmiddels aan de pandhouder betaald.

15-11-2018
4

Er zijn nog enkele openstaande discussies die nog moeten w orden beslecht.
De pandhouder is op 12 november jl. per mail uitgenodigd haar visie schriftelijk
toe te lichten. Daarnaast dient nog één grote debiteur te betalen en moet er
nog een discussie w orden beslecht met betrekking tot één machine die (nog)
in Roemenië staat alsook met betrekking tot de voorraad die voor, dan w el
kort na faillissement, (zonder toestemming van de curator) door de bestuurder
zou zijn overgebracht naar Roemenië.
De curator heeft met de betreffende debiteur een betalingsregeling
getroffen. Totaal dient de debiteur nog een bedrag ad € 6.791,85 aan de
boedel te voldoen. De verw achting is dat de debiteur de vordering voor eind
maart 2019 volledig heeft voldaan.
De discussie omtrent de machine die (nog) in Roemenië staat alsmede de
voorraad die naar Roemenië zou zijn overgebracht is nog niet beslecht. De
curator verw acht in de komende verslagperiode hierover overeenstemming te
bereiken met de bestuurder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

18-02-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- correspondentie debiteuren.

07-06-2018
2

- correspondentie pandhouder.

17-08-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Geen. De door curanda aangehouden bankrekening bij de Rabobank
vertoonde een positief saldo.

07-06-2018
2

5.2 Leasecontracten
Op datum faillissement bestond er één leasecontract met betrekking tot een
personenauto van het merk: Skoda Octiva. Deze overeenkomst is per 30
januari 2018 beëindigd. De leasemaatschappij heeft geen vordering op
curanda.

07-06-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Nog in onderzoek.

07-06-2018
2

Het is de curator gebleken dat de pandhouder (H.G. Boland Dinxperlo Beheer
B.V.) de navolgende zekerheden heeft gevestigd:

17-08-2018
3

- bedrijfsinventaris;
- voorraad;
- vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

07-06-2018
2

Aanw ezig.

15-11-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Inmiddels hebben 4 partijen een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft tot op heden van 1 partij het beroep
op het eigendomsvoorbehoud gerespecteerd en deze partij in de gelegenheid
gesteld om haar eigendommen op te halen. Voorts heeft de curator aan tw ee
partijen laten w eten dat hij de geleverde zaken niet in de boedel heeft
aangetroffen en aan 1 partij laten w eten dat het beroep op het
eigendomsvoorbehoud niet w ordt gerespecteerd.

07-06-2018
2

5.6 Retentierechten
Knobo SRL beroept zich op een recht van retentie ten aanzien van de activa
die bij deze entiteit staat. De curator heeft dit nog in onderzoek.

07-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

07-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Nog niet bekend.

Inventaris (niet-bodemzaken): € 350,00 excl. btw
Voorraad: € 1.330,95 excl. btw

Debiteuren van voor datum faillissement: € 6.933,43 excl. btw
Debiteuren van voor datum faillissement, maar w elke op datum faillissement
nog niet w aren gefactureerd: € 1.290,31 excl. btw

07-06-2018
2
17-08-2018
3

15-11-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- correspondentie pandhouder.

07-06-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

07-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

07-06-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

07-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

07-06-2018
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

07-06-2018
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.

07-06-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

07-06-2018
2

De curator heeft de boekhouding nog in onderzoek.

07-06-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 7 november 2017.

07-06-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

07-06-2018
2

Niet van toepassing.

15-11-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

07-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-06-2018
2

Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-11-2018
4

De curator heeft de bestuurder diverse vragen gesteld over zijn handelen
rondom de periode van het faillissement. De curator w acht nog op de reactie
van de bestuurder.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-02-2019
5

In de afgelopen verslagperiode is er geregeld contact gew eest tussen de
bestuurder en de curator. De curator is aan het onderzoeken of er, onder
voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris, in goed overleg
afspraken kunnen w orden gemaakt tussen de bestuurder en de boedel.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

07-06-2018
2

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Nog niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-11-2018
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie.

07-06-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2.117,57

07-06-2018
2

Algemene faillissementskosten, huur na datum faillissement, alsmede de
vordering van
het UW V (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet bekend.
P.A. Schrauw ers B.V.: € 2.117,57 (verbruikte voorraad na datum faillissement
zonder instemming van de curator en P.A. Schrauw ers B.V.)

UW V: € 86.939,85

15-11-2018
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.983,00

07-06-2018
2

€ 35.515,00

17-08-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet bekend.
€ 39.730,20

07-06-2018
2
15-11-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
(nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-06-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

07-06-2018
2

N.v.t.
26

17-08-2018
3

29

15-11-2018
4

31

18-02-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 278.392,06

07-06-2018
2

N.v.t.
€ 431.651,66

17-08-2018
3

€ 432.551,15

15-11-2018
4

€ 433.067,40

18-02-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten.

07-06-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- correspondentie crediteuren.

07-06-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

07-06-2018
2

9.2 Aard procedures
N.v.t.

07-06-2018
2

9.3 Stand procedures
N.v.t.

07-06-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

07-06-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
W erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren, onderzoek rechtmatigheid
alsmede opstellen definitieve afrekening boedel-pandhouder.

07-06-2018
2

De curator zal op korte termijn aan de pandhouder verzoeken of hij w enst dat
de boedel nog nadere w erkzaamheden uitvoert met betrekking tot de
debiteuren. Voorts dient de curator het onderzoek naar de rechtmatigheid nog
af te w ikkelen.

17-08-2018
3

De curator dient de resterende vordering ad € 6.791,85 nog te incasseren.
Voorts dient de curator met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid
een regeling te treffen met de bestuurder.

18-02-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld, is mede
afhankelijk
van de voortgang met betrekking tot het incasseren van debiteuren alsmede
het onderzoek naar de administratie.

07-06-2018
2

De termijn w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld, is mede
afhankelijk van de voortgang met betrekking tot het incasseren van
debiteuren, de afw ikkeling van de resterende voorraad / machine alsmede het
onderzoek naar de administratie.

15-11-2018
4

De curator verw acht in de komende verslagperiode de discussie met de
bestuurder te kunnen beslechten, w aarna het faillissement kan w orden
voorgedragen voor afw ikkeling.

18-02-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-02-2019
5

