EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET
In het faillissement van de besloten vennootschap Meinema B.V.,
B.V. statutair gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende te (1101 AA) Amsterdam Zuidoost aan de Burgemeester
Stramanweg 104.
Faillissementsnummer
Faillissementsdatum
Verslagnummer
Datum
Rechter-commissaris
Curator
Adres curator
Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

: F 09/444
: 9 juni 2009
: 01
: 7 juli 2009
: mr. M.J.E. Geradts
: mr. C.M. de Breet
: Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER
Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)
: Het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van de
inrichting van kantoren, bedrijven, instellingen en instituten,
alsmede de internationale en nationale handel in
inrichtingsartikelen.
: 2006: € 5.132.166,2007: € 6.270.119,2008: € 5.523.590,2009: ongeveer € 1.250.000,- (januari – mei)

Personeel (aantal werknemers
per faill. datum)
: 16
Verslagperiode
: 9 juni t/m 6 juli 2009
Uren in verslagperiode
t/m 3 juli 2009
: 73,9 uur (bijlage
bijlage 1)
1
Bestede uren totaal
Saldo faillissementsrekening

: 73,9 uur
: nihil

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleent. Dit verslag is mede gebaseerd op
gevoerde gesprekken met directie en belanghebbende.
1.

INVENTARISATIE

1.1.

Directie en organisatie
organisatie
Bestuurders van de besloten Vennootschap Meinema B.V. (hierna tevens te noemen:
“de Vennootschap”) zijn volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel de
besloten vennootschap B.J. Lubbers Beheer B.V. en de heer J. C. Knoppert, ieder alleen
en zelfstandig bevoegd. Van B.J. Lubbers Beheer B.V. is de heer B.J. Lubbers enig
bestuurder.
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1.2.

Winst en verlies
Blijkens de voorlopige jaarrekening 2008 is in 2007 een omzet gegenereerd van
€ 6.270.119,-. Er werd dat jaar een winst gemaakt van € 109.099,-. In 2008 bedroeg de
omzet € 5.523.590,-, waarbij een verlies werd gerealiseerd van € 27.124,-. De omzet is
in 2009 aanzienlijk teruggelopen ten opzichte van 2008. In 2008 werd nog gemiddeld
€ 450.000,- per maand omgezet. De gemiddelde omzet over de eerste vijf maanden
van 2009 bedraagt gemiddeld minder dan € 250.000,-. Het administratieve resultaat
over de periode tot faillissementsdatum bedraagt circa € 157.000,- negatief.

1.3.

Balanstotaal
Het balanstotaal per 31 december 2007 bedroeg € 1.369.948,-, terwijl dat per 31
december 2008 € 963.169,- bedroeg.
Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2007 -/- € 398.331,-, terwijl dat per 31
december 2008 -/- € 425.457,- bedroeg.

1.4.

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

1.5.

Verzekeringen
Verzekeringen
De vennootschap was afdoende verzekerd. Inmiddels is aan de tussenpersoon verzocht
om de verzekeringspolissen per faillissementsdatum te royeren. Onderzocht wordt of
er nog een premierestitutie kan plaats vinden.

1.6.

Huur
De vennootschap huurde kantoorruimte van Oppenheim ImmobilienKapitalanlagegesellschaft mbH (hierna: “Oppenheim”) in het kantoorgebouw “Parijs”
aan de Burgemeester Stramanweg 104 te Amsterdam Zuidoost. De huurovereeenkomst
is per 1 januari 2007 voor de duur van vijf jaaringegaan. De eerste twaalf maanden was
een zogenaamde huurvrije periode. De aanvangshuurprijs bedroeg op jaarbasis
€ 73.060,-. De huurovereenkomst zou zijn overgenomen door Vastned Management
B.V. De curator zoekt dit uit. Aan Oppenheim is een bankgarantie verstrekt voor een
bedrag van € 25.600,-. De curator heeft bij Vastned Management B.V. een verzoek
ingediend om documenten te ontvangen waaruit blijkt dat zij de huurovereenkomst
heeft overgenomen en de bankgarantie heeft verkregen.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de huurovereenkomst
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

1.7.

Oorzaak faillissement
De Vennootschap is opgericht in 2000 en richtte zich met name op de inrichting van
kantoren. In 2000 heeft er een zogenaamde management buy-out plaats gevonden van
de voormalig eigenaar, die in 1979 met de onderneming is gestart. Vervolgens zijn er
goede en minder goede jaren geweest. Sinds 2006 is de Vennootschap gevestigd op de
huidige locatie. De locatie bestaat voor een groot gedeelte uit een showroom. De
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laatste jaren wordt de rol van de showroom steeds minder belangrijk door de opkomst
van het internet. De Vennootschap opereerde ook vanuit Eindhoven en daarvoor Den
Haag. Deze vestigingen zijn al in eerder stadium gesloten.
De Vennootschap deed naast kantoorinrichting ook aan projectinrichting. Zij maakte
gebruik van een aantal verschillende leveranciers. De omzet steeg (zie ook 1.3)
gedurende de jaren 2005 – 2008. Na september/oktober 2008 toen de kredietcrisis
toesloeg, is de omzet aanzienlijk gedaald. De bestuurder heeft verteld dat hij voor het
personeel tweemaal een werktijdverkorting heeft aangevraagd. Hierdoor trachtte zij de
kosten te beperken. Het eerste kwartaal 2009 was echter nog dramatischer dan de
bestuurders voor ogen hadden. De omzetdaling bedroeg ongeveer 60 à 70%. De
bestuurders en aandeelhouders van de Vennootschap achtte het niet langer
verantwoord om de vennootschap door te laten draaien en hebben in de
aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2009 besloten het faillissement aan te vragen,
wat uiteindelijk op 9 juni 2009 is uitgesproken.
De bestuurders hebben bij het indienen van het verzoekschrift tot faillietverklaring
omschreven wat volgens hen de oorzaken van het faillissement zijn. De beschrijving
wordt hierbij integraal weergegeven.

“Als gevolg van de negatieve gevolgen van een eerdere recessie en de hoge kosten van
eerdere reorganisaties waren de resultaten in de afgelopen jaren matig tot slecht.
Thans is als gevolg van de huidige crisis de markt van kantoormeubilair geheel
ingestort. In diverse publicaties van de grootste aanbieders wordt gesproken van 30%35% terugval in 2008 versus 2007. Meinema ziet in de eerste vier maanden 2009
versus dezelfde periode 2008 een terugloop van bijna 60% in omzet en bruto winst.
De toeleveranciers van meubilair worden steeds voorzichtiger en daardoor
veeleisender in betalingsvoorwaarden, debiteuren proberen zo traag mogelijk te
betalen.
Mede gelet op de negatieve vermogenspositie van de onderneming als gevolg van de
verliezen in voorgaande jaren is een maandelijks tekort van ca. € 50.000,- niet langer
op te brengen. Teneinde te voorkomen dat de schuldpositie nog verder oploopt is door
de aandeelhouders besloten een aanvraag tot faillissement in te dienen.”
Werkzaamheden
Diverse besprekingen, correspondentie met bestuurders en derden,
telefoongesprekken, onderzoek stukken, bezoeken op locatie etc.
2.

PERSONEEL

2.1.

Aantal ten tijde van faillissement
De Vennootschap had ten tijde van het faillissement 16 werknemers in dienst. De
arbeidsovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.
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Met het UWV heeft een intake plaats gevonden.
2.2.

Aantal in jaar voor faillissement
Een jaar voor het faillissement had de vennootschap ongeveer 18 werknemers in dienst.

2.3.

Datum ontslagaanzegging
11 juni 2009.
Werkzaamheden
Diverse correspondentie, (telefoon)gesprekken met werknemers, UWV en intake.

3.

ACTIVA

Onroerende zaken
3.1.

Beschrijving
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2.

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3.

Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen
3.5.

Beschrijving
Er is een showroomvoorraad en inventaris aangetroffen. De inventaris en de
showroomvoorraad zijn inmiddels getaxeerd en in het kader van een doorstart
verkocht (zie hierna onder 6).

3.6.

Verkoopopbrengst
€ 19.250,-.

3.7.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.8.

Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken (inventaris en
showroomvoorraad). Er is geen bodembeslag gelegd.
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Voorraden/onderhanden werk
3.9.

Beschrijving
De Vennootschap had nog een geringe voorraad op een andere locatie liggen. Deze is in
het kader van de doorstart verkocht (zie hierna onder 6).
Daarnaast was er nog een aantal projecten. In het kader van de doorstart is het
onderhanden werk verkocht (zie hierna onder 6).

3.10.

Verkoopopbrengst
€ 15.000,-

3.11.

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

Andere Activa
3.12.

Beschrijving
De intellectuele eigendomsrechten, handelsnaam Meinema B.V., website, drukwerk etc.
Daarnaast is er een bedrag aan € 276,40 aan kasgeld aangetroffen. Dit bedrag is
ingenomen en wordt op de faillissementsrekening gestort.

3.13.

Verkoopopbrengst
€ 8.350,-.
Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren
Blijkens opgave zouden er debiteuren voor een bedrag van ongeveer € 160.000,openstaan. Dit bedrag is door betalingen sinds faillissementsdatum aanzienlijk
verminderd. De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. Van de debiteuren zouden er
vier oninbaar zijn en een aantal debiteuren zouden zich op verrekening kunnen
beroepen. In het kader van de doorstart en met toestemming van de Rabobank zijn de
debiteuren met uitzondering van de vier oninbare, verkocht voor een bedrag van
€ 75.000,-

4.2

Opbrengst
€ 75.000,-.

4.3

Boedelbijdrage
10% (€ 7.500,-).
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Werkzaamheden
Bestuderen en in kaart brengen van de debiteuren.
5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)
De Vennootschap bankierde bij de Rabobank Amsterdam en omstreken U.A. Per
faillissementsdatum bedroeg het debetsaldo (inclusief bankgarantie) op de diverse
rekening-courant rekeningen € 112.724,-.

5.2

Leasecontracten
De vennootschap leaste een aantal voertuigen bij diverse leasemaatschappijen. De
leasevoertuigen zijn of worden ingenomen.

5.3

Beschrijving zekerheden
Ter zekerheid van nakoming van de in artikel 5.1 genoemde vorderingen uit hoofde van
rekening-courant heeft de Rabobank pandrecht op huidige en toekomstige inventaris,
voorraad en debiteuren.

5.4

Separatistenpositie
Separatistenpositie
Met de Rabobank zijn nadere afspraken gemaakt. De bodemzaken worden ex artikel 57
lid 3 Fw ten behoeve van de fiscus verkocht.

5.5

Boedelbijdrage
Ten behoeve van de incasso van de debiteuren is een boedelbijdrage van 10%
afgesproken.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich enkele crediteuren gemeld die een beroep doen op een bedongen
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft geconstateerd dat het merendeel van de
geleverde zaken zijn doorgeleverd dan wel verbruikt. In het kader van de doorstart zal
de doorstartende partij de eigendomsvoorbehouden afwikkelen.

5.7

Reclamerechten
Nog niet gemeld.

5.8

Retentierechten
Nog niet bekend.
Werkzaamheden
Overleg en correspondentie met de bank, bestudering van diverse stukken en diverse
correspondentie.
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6.

DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten
6.1

Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.

6.2

Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

Doorstart
6.3

Beschrijving
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een doorstart
gerealiseerd. Na taxatie van de aanwezige zaken zijn diverse partijen aangeschreven.
Uiteindelijk is er één geïnteresseerde partij overgebleven, die de activa van de
Vennootschap heeft gekocht. Zoals onder 3.5 t/m 3.12 is aangegeven zijn de activa
overgedragen voor een bedrag van € 42.500,-. Daarnaast zijn de debiteuren verkocht
voor een bedrag van € 75.000,-. Verder heeft de koper verklaard bereid te zijn in
principe 9 werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Door de
doorstart en de voortzetting van de activiteiten wordt bewerkstelligd dat een deel van
de werkgelegenheid in het tot dusverre door de Vennootschap uitgeoefende bedrijf in
stand blijft. Verder wordt kapitaalsvernietiging voorkomen en blijft knowhow verenigd in
mensen, inventaris, archief en etc. zo veel mogelijk in stand.

6.4

Verantwoording
Niet van toepassing.

6.5

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Gesprekken met gegadigden, taxateur, bezoeken op locatie.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
Nederpel & De Block Accountants hebben op verzoek van de curator de financiële
administratie van de Vennootschap per faillissementsdatum veilig gesteld en een eerste
voorlopig rapport uitbracht. De administratie maakt op het eerste oog een verzorgde
indruk, is volledig bijgewerkt en lijkt te voldoen aan de daarvoor te stellen eisen.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2005 is op 1 november 2006 gedeponeerd.
De jaarrekening 2006 is op 18 juni 2007 gedeponeerd.
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De jaarrekening 2007 is op 29 september 2008 gedeponeerd.
De jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.
7.3

Goedkeurende Verklaring Accountant
Niet vereist.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Dit wordt onderzocht. De vordering is in ieder geval verjaart.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Er zal een onderzoek plaats vinden naar onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
Er zal nader onderzoek plaats vinden.
Werkzaamheden
Volgt uit het voorafgaande.

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator, huurpenningen vanaf 9 juni 2009, personeelskosten en taxatiekosten.

8.2

Preferente vorderingen van de fiscus
De vorderingen van de fiscus dienen nog in kaart gebracht te worden. Bij het tweede
openbare verslag zal een crediteurenlijst worden bijgevoegd.

8.3

Preferente vordering(en)
vordering(en) van het UWV
Nog niet bekend.

8.4

Andere preferente crediteuren
Nog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
De bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden hebben 39 crediteuren hun
vorderingen ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Het bedrag aan vorderingen van concurrente crediteuren bedraagt € 571.281,25
Verwezen wordt naar bijlage 2.
2

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is daarover nog niets bekend.
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Werkzaamheden
9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(
wederpartij(en)
en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedure
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement kan
worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak
De administratie zal verder worden onderzocht. De debiteuren die niet zijn
overgedragen, dienen geïncasseerd te worden. Met de bank wordt nader overleg
gevoerd over de bankgarantie. De financiële administratie zal verder worden
onderzocht. Ook zal er gekeken moeten worden of paulianeus gehandeld is of dat er
behoorlijk is bestuurd.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 7 oktober 2009 ingediend.
Werkzaamheden
Volgt uit het voorgaande.

Amsterdam, 7 juli 2009

C.M. de Breet
curator

