Faillissementsverslag

Nummer: 4

Gegevens gefailleerde:

Datalite LED Technology B.V., gevestigd te Eemnes (3755 BR)
aan de Rozenbottelberg 4
F.16/13/259
12 maart 2013
mr. V.H.B. Kruit
mr. R.W.J. van Veen

Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:

Datum: 17 januari 2014

Personeel gemiddeld aantal:

Produktie en onderhoud van elektronische apparatuur ten
behoeve van informatievoorziening middels (LED) displays
2012: niet bekend
2011: € 1.171.681
2010: € 796.870
2009: € 704.365
5

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

12 oktober 2013
7,1 uur
94,3 uur

Omzetgegevens:

-

10 januari 2014

Algemeen
Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.
Na de uitspraak van het faillissement op 12 maart 2013, heeft erop 13 maart 2013 een bespreking
plaatsgevonden met de middelljk bestuurder van gefailleerde, de heer Van der Wal in het bedrijfspand
van gefailleerde te Eemnes.
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Lite B. V., welke als holding optreedt. Lite B. V. is
naast enig aandeelhouder van gefailleerde, tevens aandeelhouder van EUF?OLITE Smart Productions
B. V. Gefailleerde produceerde informaties ystemen (grotendeels LED-displays) en de bijbehorende
software. Hierbij valt te denken aan informatieborden naast wegen en elektronische informatiepanelen
bij ziekenhuizen en sportverenigingen. EUROLITE ontwerpt LED (sfeer)verlichting waarbij kleuren een
belangrijke rol spelen voor onder andere horeca-gelegenheden.
Gefailleerde is als V.0.F. in 1989 begonnen, welke in 2000 is overgegaan in een B.V. Volgens de
bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in een terugloop van de omzet als gevolg van de
financiële crisis. Hoewel de bestuurder in 2011 nog een goed jaar draaide, liep het aantal opdrachten
gedurende het jaar 2012 fors terug. Uiteindelijk werden zelfs een aantal projecten onder de kostprijs
uitgevoerd. De bestuurder heeft daarop, na overleg te hebben gehad met zijn financieel adviseur,
besloten het faillissement van gefailleerde aan te vragen.
In de eerste verslagperiode heeft de curator de werknemers ontslagen, de huurovereenkomst opgezegd
en de activa van gefailleerde verkocht aan Fotolight B. V., na toestemming te hebben verkregen van de
rechter-commissaris. Voorts is de curator gestart met een onderzoek naar de administratie van
gefailleerde.

In de tweede verslagperiode heeft de curator de debiteurenportefeuille van gefailleerde met
toestemming van de ABN AMRO Bank en de rechter-commissaris verkocht. Daarnaast heeft de curator
het procesdossier inzake een lopende procedure ontvangen en heeft de curator onderzoek gedaan naar
de administratie van gefailleerde en de bestuurder hierover vragen gesteld
In de derde verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de administratie van gefailleerde
afgerond. Voorts heeft de curator een paulianeuze transactie waarbij domeinnamen en een website van
gefailleerde werden overgedragen aan Lite B. V. met een beroep op de actio pauliana buiten gerechtelijk
vernietigd (zie hierover paragraaf 7.6). Daarnaast heeft de curator een bespreking gehad met een
externe partij met betrekking tot de mogelijkheden van het voortzetten dan wel overnemen van de
lopende procedure.
-

-

In de vierde verslagperiode heeft de curator de website en domeinnamen van gefailleerde verkocht aan
Fotolight B.V. (zie hierover paragraaf 3.12). Voorts heeft de curator de externe partij, die de
mogelijkheden onderzoekt om de lopende procedure tegen Petrol Sign voort te zetten dan wel over te
nemen van de curator in de vierde verslagperiode in contact gebracht met de bestuurder van
gefailleerde. In de komende verslagperiode zal de curator een definitieve beslissing nemen over het al
dan niet voortzetten van de procedure tegen Petrol Sign, al dan niet door middel van een externe partij
(zie hierover paragraaf 1.4).
1.
1.1
1.2

Inventarisatie
Directie en organisatie
Lite B. V. is bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde. Bestuurder en enig aandeelhouder
van Lite B. V. is de heer W. van der Wal.
Winst en verlies
2012: niet bekend
2011: €83.568
2010: €30.216
2009: € 38.743
Balanstotaal
2012: niet bekend
2011: €308.180
2010: €359.169
2009: €242.819
Lopende procedures
Er is een lopende procedure bij het gerechtshof te Arnhem. Bij de advocaat van gefailleerde is
inmiddels het dossier opgevraagd, zodat de curator zich kan beraden over te de nemen stappen.
Voorts is het gerechtshof te Arnhem verzocht de procedure (ex artikel 29 Fw) te schorsen.
-

1.3

1.4

De curator heeft in de tweede verslagperiode het procesdossier ontvangen en bestudeerd. Thans
is de curator met de (advocaat van de) wederpartij in overleg getreden om te bezien of er een
minnelijke schikking kan worden getroffen teneinde het geschil te beslechten. In de komende
verslagperiode verwacht de curator hierover meer duidelijkheid te hebben verkregen.
Voorts bleek er een bedrag ter hoogte van € 5.000,- door gefailleerde te zijn geparkeerd op de
derdengeldenrekening van de advocaat van gefailleerde. Het bedrag door de curator opgeëist en
is thans overgemaakt op de boedelrekening.
De curator heeft nog geen minnelijke schikking kunnen bereiken met de wederpartij. Daarom heeft
de curator in de derde verslagperiode een bespreking gehad met een externe partij terzake het

mogelijk voortzetten dan wel overnemen van de procedure. In de komende verslagperiode
verwacht de curator hier meer duidelijk over te kunnen geven.
1

1.5

1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

In de vierde verslagperiode heeft de curator de externe partij inzage gegeven in het
procesdossier van de tussen gefailleerde en Petrol Sign aanhangige procedure. Na bestudering
van het omvangrijke procesdossier, heeft de curator het deze externe partij toegestaan om
additionele vragen te stellen aan de bestuurder van gefailleerde. Op basis van de verkregen
informatie omtrent de gevoerde procedure is de externe partij inmiddels door de curator verzocht
om de boedel een voorstel te doen ter zak het eventueel overnemen/voortzetten van de
procedure tegen Petrol Sign. De curator verwacht in de komende verslagperiode een definitieve
beslissing te nemen over het al dan niet voortzetten of overdragen van de procedure tegen Petrol
Sign.
Verzekeringen
HDI-Gerling Verzekeringen heeft de bij haar op naam van gefailleerde lopende verzekeringen per
datum faillissement beëindigd. Uit hoofde van deze beëindiging heeft er een premierestitutie ad
€ 123,65 plaatsgevonden naar de boedelrekening. Ook De Amersfoortse heeft de bij haar lopende
verzekeringen beëindigd.
Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte van R. van Mondfrans Beheer B. V. Met toestemming van
de rechter-commissaris is de huur per 15 maart 2013 opgezegd.
Oorzaak faillissement
Zie onder algemeen.
Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
5
Aantal in jaar voor faillissement
5
Datum ontslagaanzegging
15maart2013
Werkzaamheden: zie bijlage.

Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
In het bedrijfspand te Eemnes bevond zich de inventaris van gefailleerde. De curator heeft
Makelaarskantoor Puper B. V. verzocht de inventaris te taxeren. De executie waarde van de
inventaris bedraagt € 4.305,- exclusief BTW. Met toestemming van de rechter-commissaris is de

3.6
3.7
3.8

inventaris, tezamen met de voorraden, het onderhanden werk en de goodwill, verkocht aan
Fotolight 8. V. voor een bedrag ad € 15.000,- exclusief BTW (zie ook paragraaf 3.9).
Verkoopopbrengst
€ 15.000,Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
In het bedrijfspand te Eemnes bevond zich de inventaris van gefailleerde. De curator heeft
Makelaarskantoor Puper B. V. verzocht de inventaris te taxeren. De executiewaarde van de
inventaris bedraagt € 1.000,- exclusief BTW. Met toestemming van de rechter-commissaris is de
voorraad, tezamen met de inventaris, het onderhanden werk en de goodwill, verkocht aan
Fotolight B. V. voor een bedrag ad € 15.000,- exclusief BTW (zie ook 3.5). Voor de voorraad heeft
Fotolight B. V. een bedrag betaald ad € 3.000,-.
3.10 Verkoopopbrengst
Zie 3.6
3.11 Boedelbijdrage
De ABN AMRO Bank heeft een pandrecht op de voorraad van gefailleerde. Er is een boedelbijdrage
van 15% overeengekomen.
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

OveriQe activa
3.12 Beschrijving
De curator heeft een paulianeuze transactie waarbij gefailleerde diverse domeinnamen en een
website heeft overgedragen aan Lite B. V. met een beroep op de actio pauliana buiten gerechtelijk
vernietigd (zie paragraaf 7.6). De wederpartij heeft zich bij de vernietiging neergelegd en heeft
voorgesteld de domeinnamen en de website terug te geven aan de boedel. De curator zal in de
komende verslagperiode de domeinnamen en de website trachten te verkopen. Daarvoor zijn
reeds onderhandelingen gaande met een tweetal geïnteresseerde partijen.
In de vierde verslagperiode heeft de curator de website en de domeinna men te koop aangeboden
aan Fotolight B.V. (de koper van de overige activa in dit faillissement), alsmede aan partij die is
gespecialiseerd in de in- en verkoop van domeinnamen. Fotolight B.V. heeft met een bedrag van
€ 500,- het hoogste bod uitgebracht. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de
curator de website en de domeinnamen voor genoemd bedrag aan Fotolight B.V. verkocht.
3.13 Verkoopopbrengst

1 €500,-.

Werkzaamheden: zie bijlage.

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
Volgens opgave van de bestuurders, bedraagt de omvang van de debiteuren van gefailleerde
€ 100.105,89. De ABN AMRO Bank heeft een pan drecht op de debiteuren. Vooralsnog is met de
ABN AMRO Bank afgesproken dat zij zelf zorgdragen voor de inning van de debiteuren.

7

In de tweede verslagperiode zijn de resterende vorderingen op debiteuren met toestemming van
de rechter-commissaris en de ABN AMRO Bank verkocht aan Fotolight B. V.

4.2
4.3

5.
5.1

In de vierde verslagperiodes heeft de curator diverse creditnota’s ontvangen van onder andere
KPN, Nuon, DTG, Eneco, Sita en HDI Gerling. Deze partijen zijn aangeschreven met het verzoek
het aan de boedel toekomende bedrag over te maken op de boedelrekening. HDI-Gerling heeft
aan dit verzoek gehoor gegeven (zie paragraaf 1.5). De overige partijen hebben inmiddels een
beroep gedaan op verrekening van het tegoed met vorderingen van voor datum faillissement.
Opbrengst
€14.500,-.
Boedelbijdrage
Met de bank is een afzonderlijke boedelbijdrage afgesproken ter zake de verkoop van de
debiteurenportefeuille van gefailleerde. Dit bedrag is vastgesteld op een vast bedrag ter hoogte
van € 1.875,- (zijnde 12,9%).
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
De vordering van de ABN AMRO Bank N. V. bedraagt na betaling van het aan de bank toekomende
deel van de opbrengst van de debiteuren en de voorraad (waarop zij een pandrecht heeft) in
totaal € 772,56. In de tweede verslagperiode heeft tevens een afrekening plaatsgevonden met de
ABN AMRO Bank ter zake haar pandrecht op de voorraad en debiteuren van gefailleerde.
Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurders is er geen sprake van leaseovereenkomsten. De curator heeft
ook geen leaseovereenkomsten aangetroffen.
Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is de curator niet bekend met andere zekerheden dan die van de bank.
Separatistenpositie
Tot zekerheid van de vordering heeft de ABN AMRO Bank een pandrecht op de voorraden en de
vorderingen op derden.
Boedelbijdragen
Voor wat betreft de voorraden is een boedelbijdrage overeengekomen van 15%.
Voor wat betreft de vorderingen op derden is een vaste boedelbijdrage overeengekomen ter
hoogte van € 1.875,- (zijnde 12,9%).
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
Reclamerechten
Niet van toepassing.
Retentierechten
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
-

-

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

6.

Doorstart/voortzetten
Niet van toepassing.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van gefailleerde onderzocht en heeft naar aanleiding van zijn
bevindingen de bestuurder verzocht om nadere informatie te verstrekken. De curator is thans in

7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

afwachting van de reactie van de bestuurder en zal aan de hand daarvan een oordeel vellen over
de rechtmatigheid.
In de derde verslagperiode heeft de bestuurder van gefailleerde alle benodigde informatie
verschaft en administratie overhandigd, zodat de curator zijn onderzoek naar de administratie
heeft kunnen afronden. De curator komt tot de conclusie dat is voldaan aan de boekhoudplicht.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn tijdig gedeponeerd. Voor het jaar 2012
is geen jaarrekening gedeponeerd.
Goedkeuring verki. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft de bestuurder verzocht om nadere informatie met betrekking tot de boekhouding
van gefailleerde. Aan de hand daarvan zal de curator een oordeel vellen over onbehoorlijk
bestuur. Zie hiervoor ook paragraaf 7.1.
Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.
Paulianeus handelen
Gefailleerde heeft haar website en diverse domeinnamen binnen e’ e’n jaar voor datum faillissement
verkocht aan Lite B.V. voor een bedrag ad € 10.000,-. Omdat de opbrengst van deze transactie
niet ten gunste is gekomen van de gezamenlijke schuldeisers, maar louter ten goede is gekomen
van de bank, zijn de gezamenlijke schuldeisers door deze transactie benadeeld overeenkomstig
het arrest Bosselaar qq/Montana Interniber (HR 22 mei 1 992, NJ 1992, 526). De curator heeft
deze paulianeuze transactie met een beroep op de actio pauliana dan ook buiten gerechtelijk
vernietigd. De bestuurder van Lite B. V. heeft zich bij deze vernietiging neergelegd en heeft
inmiddels de eventueel benodigde medewerking bij de overdracht van de domeinnamen en website
toegezegd. De curator zal in de komende verslagperiode de domeinnamen en website trachten te
verkopen.
-

In de vierde verslagperiode heeft de curator de domeinnamen en website verkocht (zie hierover
paragraaf 3.12).
Werkzaamheden: zie bijlage.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator heeft het UWV een boedelvordering in gediend
van € 17.287,05.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van €21.532,-.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 20.088,31.
Andere preferente crediteuren
Naast de fiscus en het UWV zijn de curator geen andere preferente crediteuren bekend.
Aantal concurrente crediteuren
Er hebben in totaal 30 crediteuren een vordering bij de curator ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 89.988,30 aan concurrente crediteuren ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.

9.
9.1

9.2

9.3

Overig
Termijn afwikkeling faillissement
De termijn waarbinnen het onderhavige faillissement wordt afgewikkeld is afhankelijk van de
beslissing over het al dan niet schikken, dan wel voortzetten, van de lopende procedure tegen
Petrol Sign.
Plan van aanpak
De curator zal in de komende een beslissing nemen over het al dan niet voortzetten van de
lopende procedure tegen Petrol Sign door een externe partij. Voor het overige verwacht de
curator geen noemenswaardige werkzaamheden te hoeven verrichten.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.
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Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

0

4

Totaal afgeschreven

Totaal bijgeschreven

€ 0,00

€ 523,45

Bedrag af

Bedrag bij

25-10-2013

/TRTP/SEPA
OVERBOEKING/IBAN/NL061NGB0000187219
/BIC/INGBNL2A/NAME/ FOTOLIGHT
BV/REMI/koopprijs debiteurenportefeuille
faillissement Datalite LED
technology/EREF/NOTPROvIDED
07-11-20 13 AFSLUiTING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 8,09C
06-12-20 13 AFSLUiTING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 7,55C
03-01-20 14 AFSLUiTING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 7,81C

500,00

8,09
7,55
7,81

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

0

4

Totaal afgeschreven
€ 0,00

Totaal bijgeschreven
€ 523,45

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Datalite LED Technology B.V.
naam crediteur
UwV
Belastingdienst
Silca Traffic Systems Europe B.V.
R.B. Verkooporganisatie
R. van Mondfrans Beheer B.V.
Binary Develo.rnent
Westerstrand Europe N.V.
Agility B.V.
HIL Coatings B.V.
EBRI Kunststoffen B.V.
Comhan Holland B.V.
Fotolight B.V.
Farneli (Netherlands) B.V.
Vodafone Libertel B.V.
Technische Unie B.V.
Stedin Netbeheer BV.
Eas Corn.
Sub Vice
ABN AMRO Bank N.V.
Telerex Nederland B.V.
Gemeente Eemnes
United Parcel Service B.V.
Nuon Klantenservice
Sita Nederland
Proconnecting GmbH
B&C Melissen van Donselaar Advocaten
Sign To Fit
Nedco Kunststoffen B.V.
Unimark Office B.V.
Autobar Holland BV.
Overtoom International B.V.
Vitens N.V.

boedel

preferent
20.08831
21.532,00

concurrent
____________
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11.291,18
9.075,00
2.749,40
2.173,05
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1.240,41
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1.108,93
1.008,48
932,96
903,26
863,13
820,56
772,56
645,54
634,72
621,72
549,42
431,43
418,40
381,57
356,95
124,03
111,82
108,69
99,16
26,80
17.287,05

41.620,31
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89.988,30

