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

1

Datum:

17-08-2017

Insolventienummer:

F.05/17/316

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000014331:F001

Datum uitspraak:

29-06-2017

Curator:

Mr. I.J.G.H. Hage

R-C:

mr. E Boerwinkel

Algemeen
Gegevens onderneming
Beldick Automation International B.V., gevestigd te Ede, opgericht 23-10-2014, KvKnummer 61730033.
Activiteiten onderneming
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies.
Omzetgegevens
2015: € 1.194.727
2016: € 1.169.493
Personeel gemiddeld aantal
8 personeelsleden.
Saldo einde verslagperiode
€ 299.020,54
Verslagperiode
23 juni t/m 8 augustus 2017.
Bestede uren in verslagperiode
119,45
Bestede uren totaal
119,45
Toelichting
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

17-08-2017

Bestuurder van de vennootschap is vanaf de oprichting op 23-10-2014 de heer A.J.
Groot. Aandeelhouders zijn Wolgeest B.V. en J.M. Melman B.V., ieder voor 50%.
1.2

Winst en verlies
2015: € 368.400 verlies
2016: € 106.617 verlies

1.3

Balanstotaal
2015: € 379.650
2016: € 362.946

1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
'HORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]XOOHQZRUGHQJHwQYHQWDULVHHUGHQZRUGHQEHsLQGLJG

1.6

Huur
Het bedrijfspand aan de Ohmstraat 1 te Ede is gehuurd tegen een huurprijs van € 52.956
per jaar. De huurovereenkomst was reeds opgezegd tegen 1 november 2017, het einde
van de contractuele periode. Door de curator is deze opzegging vervroegd naar 4
oktober 2017.
De curator heeft met toestemming van de verhuurder het pand onderverhuurd voor de
periode 13 juli 2017 tot 4 oktober 2017.

1.7

Oorzaak faillissement
Beldick Automation International BV is opgericht in oktober 2014 ter realisatie van de
doorstart van het op 17 oktober 2014 gefailleerde Beldick Automation BV (F.05/14/1012).
Door de aandeelhouders is ter financiering van de onderneming gestort op aandelen €
199.998. Voorts is door de aandeelhouders een lening versterkt ad € 400.000.
Door de van aanvang af geleden verliezen is een zodanige liquiditeitstekort onstaan dat
te voorzien was dat op korte termijn niet meer aan de lopende verplichtingen zou
kunnen worden voldaan. De aandelehouders waren niet meer bereid tot het verstrekken
van aanvullende financiering. De bestuurder heeft besloten surseance van betaling aan
te vragen, die met ingang van 23 juni 2017 voorlopig is verleend. Omdat een oplossing
voor het liquiditeitstekort niet gevonden kon worden, is op verzoek van de bestuurder
HQGHEHZLQGYRHUGHUGHVXUVpDQFHSHU29 juni 2017 omgezet in een faillissement.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

17-08-2017

Ten tijde van het faillissement waren 8 personeelsleden in dienst, waaronder de
bestuurder.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
9 personeelsleden.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Het personeel is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd per brief van 30 juni 2017.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Beldick heeft geen onroerende zaken in eigendom. Het bedrijfspand was gehuurd.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een (gebruikelijke) inventaris van kantoor en kantine,
magazijn en werkplaats en testmodules. Door Van Beusekom Registermakelaars zijn
deze bedrijfsmiddelen beschreven en getaxeerd.
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Datum:

17-08-2017

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
'HEHGULMIVPLGGHOHQ]LMQWH]DPHQPHWGHLPPDWHULsOHDFWLYDYHUNRFKW=LHKLHUQD

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De bedrijfsmiddelen zijn niet verpand, zodat de verkoopopbrengst volledig in de boedel
valt.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Omdat er geen sprake is van pandrecht op bodemzaken, is het bodemvoorrecht van de
fiscus op bodemzaken, welk voorrecht boven het pandrecht gaat, in deze sitautie niet
relevant. De opbrengst van alle activa valt in de boedel.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Een beperkte voorraad bestaande uit kabels, kabelschermen, kabelgoten e.d. Deze
voorraad is in de taxatie van Van Beusekom meegenomen.
Het onderhandenwerk bestaat uit 2 projecten die in een beginstadium van uitvoering
verkeerden.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
'HYRRUUDDGHQKHWRQGHUKDQGHQZHUN]LMQWH]DPHQPHWDOOHRYHULJHPDWHULsOHHQ
LPPDWHULsOHDFWLYDYHUNRFKW=LHKLHUQD

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
De volledige opbrengst valt in de boedel.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
De goodwill van de onderneming bestaande uit:
- handelsnaam, domeinnaam en e-mailadres, website en logo;
- relatiebestanden, klantgegevens;
- technische know how;
- telefoon- en faxnummers;
- uitstaande offertes.
Banksaldo: het saldo per heden op de bankrekening van Beldick beloopt € 69.647. Dit
bevat mede de betalingen na datum faillissement door de debiteuren.
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Datum:

17-08-2017

Andere activa: Verkoopopbrengst
$OOHKLHUYRRUJHQRHPGHPDWHULsOHDFWLYDDOVPHGHKHWRQGHUKDQGHQZHUNHQGH
LPPDWHULsOHDFWLYD]LMQYHUNRFKW'HYHUNRRSKHHIWSODDWVJHYRQGHQPLGGHOVHHQ
inschrijving aan de hoogste bieder. De koper zet de onderneming voort in een daartoe
opgerichte vennootschap. Ook nagenoeg het volledige personeel is in dienst getreden
van deze nieuwe vennootschap.
De verkoop van heeft plaatsgevonden middels een verkoop bij inschrijving. de
verkoopopbrengst van de gezamenlijke activa bedraagt € 309.600.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Aan debiteuren is voldgens de admistratie per datum faillissement nog te vorderen een
bedrag ad € 136.588,74. Na datum faillissement is door debiteuren tot en met heden
betaald een bedrag ad € 24.895,87.
2 vorderingen bestaan uit termijnfacturen, groot tezamen € 36.200 ex BTW, van ten tijde
van de faillietverklaring nog lopende projecten. Omdat deze facturen niet opeisbaar zijn
omdat Beldick de overeenkomsten niet verder gaat nakomen, zullen deze vorderingen
gecrediteerd worden. Het werk dat door Beldick reeds is uitgevoerd is als onderhanden
werk verkocht voor 50% van de factuurwaarde aan de koper van de overige activa die
de onderneming heeft doorgestart. Dit deel van het onderhanden was niet begrepen in
de activa transactie, maar hierover is aanvullend overeenstemming bereikt.
Op de vorderingen rust geen pandrecht.
De overige debiteuren zullen door de curator worden verzocht aan de boedel te betalen.

4.2

Opbrengst
Met de invordering van de debiteuren is een aanvang gemaakt.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing. De debiteuren vallen volldig in de boedel.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen bancair krediet. De onderneming is gefinancierd door aandeelhouders.
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1

Datum:

17-08-2017

Leasecontracten
In totaal zijn er 4 operational leasecontracten afgesloten voor auto's ten behoeve van
personeel. 1 leasecontract is overgenomen, de overige auto's zijn door de
leasemaatschappij na het faillissement teruggenomen.

5.3

Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden bedongen.

5.4

Separatistenpositie
Er is geen sprake van pand- of hypotheekrecht, zodat er geen schuldeisers zijn met een
separatisten positie.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Door een aantal leveranciers is beroep gedaan op een bedongen
eigendomsvoorbehoud. Na controle dat het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is
bedongen, zijn de geleverde goederen aan de leveranciers ter beschikking gesteld.

5.7

Retentierechten
Voorzover bekend worden er geen retentierechten uitgeoefend.

5.8

Reclamerechten
Het recht van reclame is tot op heden niet uitgeoefend.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De onderneming is per datum faillissement gestaakt.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
De onderneming wordt doorgestart door Powerspex Beldick B.V., een daarvoor
RSJHULFKWHYHQQRRWVFKDSGRRU3RZHUVSH[,QVWUXPHQWDWLRQ%9$OOHPDWHULsOHHQ
LPPDWHULsOHDFWLYD]LMQRYHUJHQRPHQHQKHWSHUVRQHHO PHWXLW]RQGHULQJYDQGH
bestuurder) is in dienst genomen.

6.5

Doorstart: Verantwoording
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Nummer:
1
Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

Datum:

17-08-2017

9RRUGHPDWHULsOHHQLPPDWHULsOHDFWLYDYDQ%HOGLFNLVEHWDDOGHHQEHGUDJYDQ¼
309.600.
6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is bijgewerkt tot datum faillissement door de boekhoudster in dienst
bij Beldick. De curator heeft een kopie ter beschikking van de (digitale) administratie.

7.2

Depot jaarrekeningen
2014: 2-10-2015
2015: 9-9-2016
2016: 4-7-2017

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Bij de oprichting van de vennootschap zijn 199.998 aandelen nominaal € 1 geplaatst en
volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Hierover is op dit moment nog geen oordeel gevormd.

7.6

Paulianeus handelen
Hiervan is tot op heden niet gebleken, maar zal nog verder worden onderzocht.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zijn nog niet bekend. Hiertoe zullen in ieder geval behoren de
algemene faillissementskosten (preferent) en de huur over de opzegtermijn en de
overgenomen loonverplichtingen van het UWV, alsmede schulden ontstaan met
instemming van de bewindvoerder tijdens de surseance.
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Datum:

17-08-2017

Pref. vord. van de fiscus
Door de belastingdienst zijn tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
OB: € 80,00.
LB: € 23.667,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Nog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Het aantal ingediende concurrente crediteuren bedraagt momenteel 5.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Tot op heden hebben 5 crediteuren hun vordering ingediend voor in totaal een bedrag
van € 22.069,54.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium nog niet met zekerheid te zeggen, maar een uitkering aan concurrente
crediteuren lijkt vooralsnog tot de mogelijkheden te behoren.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

17-08-2017

Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog weinig met zekerheid aan te
geven.
10.2

Plan van aanpak
- Debiteuren.
- Onderzoek rechtmatigheid.

10.3

Indiening volgend verslag
17 november 2017.

10.4

Werkzaamheden
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