Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Datum verslag
Insolventienummer
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R-C
Curator

mr. A.L. Goederee
mr. J.J. Reiziger

Algemene gegevens
Naam onderneming
Blancke Beheer B.V., Blancke Exploitatie B.V. en Blancke Metaal B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschappen Blancke Beheer B.V., Blancke Exploitatie B.V.
en Blancke Metaal B.V. gevestigd te (7764 AN) Zandpol aan de Nieuw Amsterdamsew eg 29 A.

14-05-2018
5

Nb. Dit betreft het negende verslag in plaats van het vijfde.

Activiteiten onderneming
De failliete vennootschappen houden zich bezig met de metaalverw erking
voor de industriële branche (en dan met name de offshore-industrie) en
onderhoud van installaties bij bedrijven. De w erkzaamheden omvatten onder
meer constructiew erk, tank- en apparatenopbouw , machinebouw ,
reparatie/revisie en onderhoud. Tevens w ordt er service op locatie
aangeboden.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 0,00

2014

€ 2.064.917,00

2014

€ 75.000,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
Blancke Beheer B.V.: 0,00
Blancke Metaal B.V.: € 2.064.917,00
Blancke Exploitatie B.V.: € 75.000,00
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Gemiddeld aantal personeelsleden
36

14-05-2018
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Boedelsaldo
€ 619.103,47
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Verslagperiode
14-05-2018
5

van
1-1-2018
t/m
30-4-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

593,50 uur

totaal

593,50 uur

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag beschrijven de stand van de boedel over de afgelopen periode.
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. De curator
baseert zich immers op de aangetroffen gegevens en informatie van derden.
Het is aldus mogelijk dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is,
nog niet geopenbaard kan w orden, of - achteraf bezien - bijgesteld dient te
w orden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend. De
inhoud van de papieren versie is identiek aan de inhoud van de digitale
versie.
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1. Inventarisatie
Directie en organisatie
Zie voorgaande verslag(en).
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Lopende procedures
Blancke c.s. zijn betrokken bij een procedure tegen een accountantskantoor.
De Financier heeft een pandrecht op die vordering en heeft de curator
gevraagd deze procedure op naam van de boedel(s) voort te zetten, w aarbij
de Financier de kosten zal dragen. De curator dient deze procedure nog
nader te beoordelen en zal de Financier vervolgens uitsluitsel geven omtrent
haar verzoek.
De curator heeft met het verzoek ingestemd en zal bij de Financier nagaan
w at de stand van zaken is. De netto-opbrengst uit deze claim strekt in
mindering op de vordering van de Financier op Blancke c.s. (verslag 2)

14-05-2018
5

De Financier zal de betreffende procedure voortzetten en de curator op de
hoogte houden van de ontw ikkelingen. (Verslag 3)
Terzake zijn geen bijzonderheden te melden (Verslag 8)

Verzekeringen
Zie voorgaande verslag(en).
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Huur
zie voorgaande verslag(en).
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Oorzaak faillissement
Zie voorgaande verslag(en).
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2. Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
14-05-2018
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Personeelsleden
36

Aantal in jaar voor faillissement
14-05-2018
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Personeelsleden
zie voorgaande verslag(en).

Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

totaal

0

Toelichting

Werkzaamheden personeel
zie voorgaande verslag(en).
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3. Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

€ 0,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
zie voorgaande verslag(en).
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Werkzaamheden onroerende zaken
zie voorgaande verslagen

Bedrijfsmiddelen
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Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Activa

€ 403.000,00

totaal

€ 403.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
t.a.v. de boedelbijdrage:
Met de Financier w as een boedelbijdrage van 10% exclusief BTW
overeengekomen met betrekking tot de opbrengst van de roerende zaken
voor zover die krachtens haar pandrecht aan de Financier toekomt.
Vervolgens is discussie ontstaan omtrent de vraag w elke roerende zaken nu
als bodemzaken zijn aan te merken en w elke niet. Na gevoerde
onderhandeling met de Financier en haar advocaat is uiteindelijk
overeenstemming bereikt omtrent een verdeling van de koopsom voor de
roerende zaken. De bereikte overeenstemming is in het bovenstaande
overzicht w eergegeven. Van de totale opbrengst van EUR 403.000,00 zal de
pandhouder een bedrag van EUR 71.312,00 ontvangen.
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Het de pandhouder toekomende deel van de opbrengst voor de roerende
zaken is nog niet de pandhouder toegekomen. Het een en ander zal
betrokken w orden bij de definitieve afrekening tussen de pandhouder, de
boedel en de doorstarter. (verslag 8).
De definitieve afrekening met de pandhouder is nagenoeg gereed en zal
binnenkort aan de pandhouder voorgelegd w orden. (Verslag 9)

Bodemvoorrecht fiscus
De koopsom voor de bodemzaken valt onder het bodemvoorrecht van de
fiscus en komt de boedel toe tot het beloop van de schuld aan de fiscus. De
relevante belastingschulden bedragen, voor zover de curator bekend, meer
dan EUR 800.000,00.
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De pandhouder heeft uit de verkoop van de roerende zaken (niet
bodemzaken) een bedrag ad EUR 70.337,00 ontvangen. (verslag 3).
De curator is in overleg met de pandhouder over de afrekening van de
pandhouder toekomende opbrengsten. (Verslag 6)
Het is de bedoeling om binnen enkele maanden tot een definitieve afrekening
te komen, zie hiervoor. (verslag 8).
De definitieve afrekening met de pandhouder is nagenoeg gereed en zal
binnenkort aan de pandhouder voorgelegd w orden. (Verslag 9)

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
zie voorgaande verslag(en).

Voorraden / onderhanden werk
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Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
OHW
Voorraden
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 165.521,73
€ 20.633,00
€ 186.154,73

€ 0,00

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk
Er w as sprake van zow el voorraden als onderhanden w erk.
Daarover het volgende.
Onderhanden w erk:
Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen. Het onderhanden w erk van Blancke c.s.
omvatte een aantal (groter en kleinere) projecten. Uit de administratie bleek
dat het per datum verrichte te facturen onderhanden w erk circa EUR
179.000,00 beliep. Blancke c.s. hebben het verrichte onderhanden w erk
gedurende het faillissement tot aan het moment van de verkoop aan PMF
zoveel mogelijk uitgefactureerd. In overleg met PMF zal dit uitfacturen
voortgezet w orden, totdat al het onderhanden w erk is uitgefactureerd.
Het onderhanden w erk is eind januari 2016 uitgefactureerd, w aarna de
incasso van de debiteurenvorderingen is aangevangen. In totaal is een
bedrag van EUR 231.000,00 (exclusief BTW ) aan reeds per datum
faillissement verricht onderhanden w erk gefactureerd. Hiervan is inmiddels
een bedrag van EUR 137.000,00 (circa EUR 165.000,00 inclusief BTW )
betaald. (verslag 2)
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 123.213,10
geincasseerd. In overleg met de doorstarter zal dit bedrag w orden
toegerekend naar de diverse categorieën (debiteuren)vorderingen. (Verslag
3)
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 19.785,14
geincasseerd. Ter zake dient nog een toerekening naar de drie categorieën
vorderingen plaats te vinden. (verslag 4)
De curator zal in overleg treden met de voormalige controller van Blancke om
de nog niet afgerekende geïncasseerde vorderingen aan de drie categorieën
toe te rekenen. (verslag 5).
Voorraden:
De voorraden zijn door het NTAB getaxeerd op een bedrag ad EUR 20.000,00
(executiew aarde) en een bedrag ad EUR 40.000,00 (onderhandse
verkoopw aarde).
De hiervoor bedoelde bespreking heeft plaatsgevonden. Afgesproken is dat
de voormalige controller zal nagaan of het saldo van de openstaande posten
juist en volledig is. Daarnaast zal hij de nog niet afgerekende ontvangsten
toerekenen aan de verschillende categorien vorderingen (OHW voor
faillissement, OHW na faillissement en facturen voor datum faillissement). De
controller is onlangs gevraagd spoed te betrachten. (verslag 6).
Van de voormalige controller is taal noch teken vernomen, reden w aarom het
hiervoor genoemde verzoek ook aan een financiële medew erker van de
failliete vennootschappen is gedaan. Daarop is nog geen reactie gekomen.
(verslag 8)
Inmiddels heeft op basis van de financiële medew erker ontvangen informatie
een toerekening plaatsgevonden. De definitieve afrekening met de
pandhouder is nagenoeg gereed en zal binnenkort aan de pandhouder
voorgelegd w orden. Ook is de afrekening met de doorstarter opgemaakt,
w elke met de doorstarter besproken zal w orden. (Verslag 9)

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden in verband met incasso vorderingen en onderhanden w erk,
toerekening ontvangsten en afrekeningen met doorstarter en PMF. (Verslag
9)
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Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting andere activa
zie voorgaande verslag(en).
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Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
Debiteuren
Beschrijving
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement had Blancke Metaal B.V. in totaal een bedrag van EUR
894.000,00 van debiteuren te vorderen. Dit saldo neemt nog toe vanw ege
het uitfactureren van het verrichte onderhanden w erk tot en met 31
december 2015.
Verder is een banksaldo bij de ING Bank ter grootte van circa EUR 28.000,00
aangetroffen.
Op dit moment bedraagt het debiteurensaldo een bedrag van EUR 457.537,
73. (Verslag 2).
Op dit moment bedraagt het debiteurensaldo een bedrag van EUR
425.481,74. De incasso van de openstaande posten w ordt voortgezet.
(verslag 3)
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 19.785,14
geincasseerd. Ter zake dient nog een toerekening naar de drie categorieën
vorderingen plaats te vinden. Op dit moment bedraagt het debiteurensaldo
een bedrag van EUR 365.753,70 na afboeking van enkele posten w aarbij de
desbetreffende debiteuren met een tegenvordering konden verrekenen. De
incasso van de openstaande posten w ordt voortgezet.
Blancke metaal B.V. heeft een vordering ad EUR 293.476,80 inclusief btw op
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de besloten vennootschap Harw ig Engineering B.V. (hierna 'Harw ig') te
Emmen uit hoofde van een tw eetal overeenkomsten van aanneming en een
overeenkomst van opdracht. Op 6 januari 2016 heeft de Curator Harw ig voor
het eerst aangeschreven. Hierop is door de advocaat van Harw ig op 12
januari 2016 per brief gereageerd. hierin w ordt - kort gezegd- de omvang
van de vorderingen betw ist en stelt Harw ig aanspraak te maken op
schadevergoeding w egens een gestelde tekortkoming van Blancke. Op 21
april 2016 heeft de curator uitvoerig inhoudelijk gereageerd. op 15
september 2016 vond een bespreking plaats tussen de vertegenw oordigers
van Harw ig en haar advocaat, de Financier en de curator om de mogelijkheid
tot een oplossing in der minne te bespreken. Partijen zijn nagenoeg niet
nader tot elkaar gekomen. Op 4 november 2016 is, op verzoek van de
curator, schriftelijk door de advocaat van Harw ig gereageerd op de brief van
de curator d.d. 21 april 2016. De curator zal zich beraden- met inachtneming
van het standpunt van de Financier- over het vervolg. (verslag 4)
De curator zal binnenkort overleg hebben met de voormalige controller van
Blancke over de resterende debiteurenvorderingen, afgezien van Harw ig.
Daarbij zullen de afrekeningen met PMF en de pandhouder ook onderw erp
van overleg zijn.
Naar het zich laat aanzien kan met de debiteur Harw ig geen regeling bereikt
w orden. De curator beraadt zich (in overleg met de Financier) over de nadere
stappen (verslag 5)
Binnenkort zal ter zake van de vordering op Harw ig overleg plaatsvinden met
de pandhouder. (verslag 6).
De pandhouder heeft aangegeven pas een standpunt inzake de incasso van
de vordering op Harw ig in te w illen nemen, zodra het helder is w elke
bedragen de pandhouder uit de opbrengsten voor de verpande (andere)
activa kan ontvangen. De definitieve afrekening met de pandhouder is
nagenoeg gereed en zal binnenkort aan de pandhouder voorgelegd w orden.
In dat kader zullen ook afspraken over de incasso van de vordering op
Harw ig gemaakt w orden. (Verslag 9)

Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden debiteuren
De incasso van de debiteurenvorderingen is in gang gezet. In het volgende
verslag w ordt hierop teruggekomen.
Inmiddels is een bedrag van EUR 539.509,36 aan per datum faillissement
openstaande debiteurenvorderingen betaald. (Verslag 2)
Het totaal aan geincasseerde debiteurenvorderingen bedraagt EUR
612.163,03. De curator zal contact opnemen met de voormalige adviseur van
Blancke om tot een nadere toerekening van de debiteurenbetalingen, en
daarna een afrekening met de pandhouder en de doorstarter, te komen.
(verslag 4)
Ondanks diverse verzoeken heeft de voormalige adviseur van Blancke de
gevraagde toerekening aan de drie categorieën nog niet afgehandeld,
w aardoor de (tw eede) afrekening met de pandhouder en de doorstarter nog
steeds niet kan plaatsvinden. Inmiddels is de voormalige boekhoudster van
Blancke gevraagd het een en ander te doen. De verw achting is dat zij de
curator binnenkort zal berichten over haar bevindingen.
Inzake de vordering op de debiteur Harw ig is de pandhouder een voorstel
gedaan. Hierop is nog niet gereageerd. (verslag 7)
Zoals hiervoor is aangegeven heeft de voormalige boekhoudster van de
failliete vennootschappen nog niet op het verzoek van de curator
gereageerd. De verw achting is dat zij binnenkort zal reageren w aarna tot
afrekening van de ontvangsten kan w orden overgegaan.
In de afgelopen verslagperiode is in totaal een bedrag van EUR 22.862,59
geïncasseerd. Uit de debiteurenadministratie blijkt dat er nog, afgezien van
de vordering op Harw ig, een debiteurenvordering is. De betreffende
debiteurenvordering w ordt door deze debiteur betw ist. De curator heeft in
onderzoek of die betw isting terecht is.
De pandhouder heeft naar aanleiding van het door de curator gedane
voorstel nadere vragen gesteld. Die vragen zijn beantw oord. De pandhouder
zal de curator nu moeten laten w eten of en op w elke w ijze de vordering
verder geïncasseerd dient te w orden. (verslag 8).
De curator heeft overleg gehad met de pandhouder, enkele debiteuren en de
doorstarter. Tevens zijn de afrekeningen in concept opgemaakt. (Verslag 9)
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5. Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
zie voorgaande verslag(en).
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Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
zie voorgaande verslag(en).
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Seperatistenpositie
zie voorgaande verslag(en).
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Eigendomsvoorbehoud
zie voorgaande verslag(en).
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Retentierechten
zie voorgaande verslag(en).
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Reclamerechten
zie voorgaande verslag(en).
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Boedelbijdragen
zie voorgaande verslag(en).
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Werkzaamheden bank/zekerheden
zie voorgaande verslag(en).
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Exploitatie / zekerheden
zie voorgaande verslag(en).
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Financiële verslaglegging
Zie voorgaande verslag(en).
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Werkzaamheden voortzetten onderneming
zie voorgaande verslag(en).
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Doorstarten onderneming
Beschrijving
zie voorgaande verslag(en).
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Verantwoording
zie voorgaande verslag(en).
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Opbrengst
Zie voorgaande verslag(en).
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Boedelbijdrage
Zie hoofdstuk 3 van het verslag.
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Werkzaamheden doorstarten onderneming
zie voorgaande verslag(en).
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7. Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De administratie geeft een verzorgde indruk. De administratie zal de
komende verslagperiode verder w orden onderzocht.

14-05-2018
5

Het onderzoek is gaande, in w elk kader een aantal vragen aand e
bestuurder is gesteld. Daarop is nog geen reactie gekomen. (verslag 6)
De bestuurder heeft inmiddels de vragen beantw oord. Het onderzoek naar
de administratie zal naar verw achting binnenkort w orden afgerond. (verslag
7)
Het onderzoek naar de boekhouding is nagenoeg afgerond. De curator zal
zijn bevindingen met de bestuurder bespreken. (verslag 8)

Depot jaarrekeningen
zie voorgaande verslag(en).
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Goedkeuringsverklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen
Voor zover de curator kan nagaan is hieraan voldaan. Een eventuele
verplichting tot het volstorten van de aandelen zou ook verjaard zijn.
(verslag 8)
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Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur
Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gaande.
Het onderzoek is gaande, in w elk kader een aantal vragen aan de
bestuurder is gesteld. Daarop is nog geen reactie gekomen. (verslag 6)
De bestuurder heeft inmiddels de vragen beantw oord. Het onderzoek naar
de administratie zal naar verw achting binnenkort w orden afgerond. (verslag
7)
Het onderzoek naar de boekhouding is nagenoeg afgerond. De curator zal
zijn bevindingen met de bestuurder bespreken. (verslag 8)

Paulianeus handelen
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Paulianeus handelen
Paulianeus handelen
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Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gaande.
Het onderzoek is gaande, in w elk kader een aantal vragen aan de
bestuurder is gesteld. Daarop is nog geen reactie gekomen. (verslag 6)
De bestuurder heeft inmiddels de vragen beantw oord. Het onderzoek naar
de administratie zal naar verw achting binnenkort w orden afgerond. (verslag
7)
Het onderzoek naar de boekhouding is nagenoeg afgerond. De curator zal
zijn bevindingen met de bestuurder bespreken. (verslag 8)

Toelichting rechtmatigheid
Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek administratie
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8. Crediteuren
Boedelvorderingen
€ 219.199,55
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Pref. vord. van de fiscus
€ 1.152.690,00
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Pref. vord. UWV
€ 145.987,06
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Andere pref. crediteuren
€ 25.449,00
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Aantal concurrente crediteuren
80
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Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.281.977,75
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Verwachte wijze van afwikkeling
W aarschijnlijk ex art. 137a Fw
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Werkzaamheden crediteuren
De schuldenlast zal w orden geïnventariseerd.
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9. Procedures
Naam wederpartijen
Aard procedures
Stand procedures
Werkzaamheden procedures

10. Overig
Plan van aanpak
- Inventarisatie schulden;
- Incasso laatste debiteurenvordering;
- Afrekeningen met doorstarter en Financier;
- Afronden boekhouding en oorzaken faillissement;
- afw ikkeling faillissement.
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Termijn afwikkeling faillissement
Indiening volgend verslag
14-8-2018
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Werkzaamheden overig
zie plan van aanpak
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