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

4

Datum:

23-02-2018

Insolventienummer:

F.05/17/232

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000013054:F001

Datum uitspraak:

09-05-2017

Curator:

Mr. C.F.H. Donners

R-C:

mr. JSW Lucassen

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M-Light Nederland B.V., statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (6546 AS) Nijmegen aan de Bijsterhuizen 1142 (KvKnummer 20076499), hierna te noemen "M-Light".
Activiteiten onderneming
Groothandel in projectverlichting.
Omzetgegevens
2013: € 1.134.050
2014: € 1.417.103
2015: € 1.684.044
2016: € 1.404.372
2017 (tot datum faillissement): € 160.766
Personeel gemiddeld aantal
3
Saldo einde verslagperiode
€ 98.237,50
€ 75.657,50
€ 70.043,10
€ 46.531,71
Verslagperiode
9 mei t/m 23 mei 2017
24 mei t/m 24 augustus 2017
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25 augustus t/m 23 november 2017
24 november 2017 t/m 22 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
54 uur
32,9 uur
3,9 uur
8,9 uur
Bestede uren totaal
54 uur
86,9 uur
91,9 uur
100,8 uur
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
M-Light is opgericht op 23 augustus 1995. Per datum faillissement was de heer W.G.A.J.
Huisman enig bestuurder van M-Light. De heer Huisman is vanaf 7 juli 2011 bestuurder van MLight.
Vanaf 7 juli 2011 is M-Light International B.V. enig aandeelhouder van M-Light. De aandelen
van M-Light zijn, via beheervennootschappen, uiteindelijk in handen van 4 aandeelhouders.
'HKHHU+XLVPDQLVKLHUppQYDQ

1.2

Winst en verlies
2013: + € 11.715
2014: -/- € 392.066
2015: + € 31.318
2016: -/- € 510.891
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Balanstotaal
2013: € 628.302
2014: € 256.900
2015: € 264.742
2016: -/- € 62.932 (volgens de conceptjaarrekening 2016 was sprake van een negatief
balanstotaal).

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. Daarnaast was sprake
YDQHHQNUHGLHWYHU]HNHULQJ'HFXUDWRUKHHIWDOOHORSHQGHYHU]HNHULQJHQLQPLGGHOVEHsLQGLJG
Er zijn geen premierestituties ontvangen en de curator verwacht deze ook niet.

1.6

Huur
M-Light huurt een kantoorruimte aan de Bijsterhuizen 1134-1144 te Nijmegen. De curator heeft
GHKXXURYHUHHQNRPVWLQPLGGHOVEHsLQGLJGSHUDXJXVWXV
De curator heeft de kantoorruimte op 31 juli 2017 aan de verhuurder opgeleverd.
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Oorzaak faillissement
M-Light verkoopt projectverlichting voor onder andere ziekenhuizen, scholen en universiteiten
(het betreft nieuwbouw en renovatie). M-Light werkt in dat kader met name in opdracht van
grote aannemers. Het bestuur heeft het volgende verklaard over de oorzaak van het
faillissement.
Volgens het bestuur van M-Light is de crisis in de bouw de belangrijkste oorzaak van het
faillissement. Hoewel deze crisis inmiddels voorbij is, zou M-Light hier nog niet van hebben
kunnen profiteren. De reden hiervan is dat opdrachten voor projectverlichting vaak pas in de
eindfase van bouwprojecten worden verstrekt. Als gevolg hiervan heeft M-Light, volgens haar
bestuur, nog niet geprofiteerd van de aantrekkende bouw.
Daarnaast heeft het bestuur van M-Light verklaard dat een investeerder zou hebben
toegezegd om een (overbruggings-)financiering te verstrekken. Het bestuur van M-Light is er
namelijk van overtuigd dat de markt op korte termijn zal aantrekken en dat de onderneming
van M-Light op de lange termijn levensvatbaar is. Doordat de investeerder zijn (mondelinge)
toezeggingen om tijdig (extra) financiering te verstrekken niet zou zijn nagekomen, is
gefailleerde niet in staat geweest om de geldlening van de aanvrager van het faillissement
terug te betalen, zodat het faillissement uiteindelijk op verzoek van deze geldverstrekker is
uitgesproken.
2RNKHHIWKHWEHVWXXUDDQJHJHYHQGDWppQYDQGHJURRWVWHRSGUDFKWJHYHUVYDQ0/LJKWLQ
2014 is gefailleerd. Als gevolg hiervan is omzet weggevallen en heeft M-Light ook een
aanzienlijke debiteurenvordering moeten afschrijven.
De curator onderzoekt de bovenstaande lezing van het bestuur van M-Light over de oorzaak
van het faillissement.
De curator zal een standpunt over de oorzaak van het faillissement pas innemen, zodra het
rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Per datum faillissement had M-Light 3 werknemers in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
3.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft de werknemers van M-Light op 11 mei 2017 ontslagen.

2.4

Werkzaamheden
0,7 uur
- uur
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- uur

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
M-Light heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
N.v.t.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De curator heeft de gebruikelijke kantoorinventaris aangetroffen. Dit betreft computers en
divers kantoormeubilair. De curator heeft de volledige inventaris van M-Light in het kader van
de doorstart verkocht. De curator verwijst terzake naar het onderdeel 'Doorstart/voortzetten
onderneming'.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De verkoop van de inventaris heeft € 2.200 opgeleverd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscaal bodemvoorrecht, zodat de verkoopopbrengst van de inventaris
(vooralsnog) aan de faillissementsboedel toekomt.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Zie hieronder voor het totaal aantal uren onder 'Andere activa'.
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De curator heeft een voorraad aangetroffen die bestaat uit Led-armaturen en
besturingsmodules, schroeven, onderdelen etc. De voorraad bestond voornamelijk uit zaken
die overgebleven zijn na uitgevoerde projecten.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was sprake van drie lopende projecten. De
curator heeft deze projecten in het kader van de doorstart verkocht. De curator verwijst terzake
naar onderdeel 'Doorstart/voortzetten onderneming'.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
€ 8.000
Dit betreft uitsluitend de verkoopopbrengst van de voorraad. De verkoopopbrengst van de
lopende projecten is verdisconteerd in de prijs voor de goodwill.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
€ 800 exclusief BTW.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Zie hieronder voor het totaal aantal uren onder 'Andere activa'.

3.15

Andere activa: Beschrijving
M-Light houdt een bankrekening bij ING Bank aan met een creditsaldo per datum faillissement
van € 88,04.
0/LJKWKHHIWYHUGHUJHHQPDWHULsOHDFWLYDLQHLJHQGRP:HOKHHIWGHFXUDWRULPPDWHULsOH
activa aangetroffen, zoals een softwareprogramma (het offertesysteem), handelsnamen,
GRPHLQQDPHQNODQWHQEHVWDQGHQHQGHUJHOLMNH'H]HLPPDWHULsOHDFWLYDKHHIWGHFXUDWRULQKHW
kader van de doorstart van de onderneming verkocht. Zie verder onder het onderdeel
'Doorstart/voortzetten onderneming'.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
'HYHUNRRSYDQGHLPPDWHULsOHDFWLYD ZDDURQGHUWHYHQVGHJRRGZLOOHQGHORSHQGHSURMHFWHQ
zijn begrepen) heeft € 25.000 opgeleverd.
Daarnaast heeft de boedel € 88,04 ontvangen in verband met het creditsaldo op de INGrekening.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
1,3 uur
- uur
- uur
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Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

23-02-2018

Per datum faillissement had M-Light een bedrag van € 94.792,04 van haar debiteuren te
vorderen. Kort na het uitspreken van het faillissement hebben twee debiteuren voor een
totaalbedrag van € 950,48 betaald. De curator heeft de gehele debiteurenportefeuille -met
uitzondering van het voornoemde reeds ontvangen bedrag- in het kader van de doorstart
verkocht voor een percentage van 80%, zijnde een bedrag van € 75.073.
Uit nader onderzoek is de curator gebleken dat M-Light nog een vordering van € 10.000 op
een gelieerde vennootschap heeft. Rabobank heeft, als pandhouder, de incasso van deze
vordering ter hand genomen.
4.2

Opbrengst
€ 76.023,48 (€ 75.073 + € 950,48)
Rabobank heeft zich op het standpunt gesteld dat de volledige debiteurenportefeuille aan haar
is verpand. De curator heeft erkend dat de debiteurenportefeuille gedeeltelijk aan Rabobank is
verpand. De verkoopopbrengst van het verpande deel bedraagt € 6.489,98. De curator heeft
dit bedrag, na aftrek van de boedelbijdrage, aan Rabobank overgemaakt. Daarnaast heeft
Rabobank recht op een bedrag van € 207,25, zijnde een verpande vordering die na datum
faillissement is betaald op de bankrekening die M-Light bij Rabobank aanhoudt. Voor het
overige heeft de curator het pandrecht betwist. Het is de curator namelijk gebleken dat in de
algemene inkoopvoorwaarden van diverse debiteuren verpandingsverboden zijn opgenomen,
zodat van een verpanding aan Rabobank naar het oordeel van de curator geen sprake kan
zijn.
Rabobank heeft het standpunt ingenomen dat alle debiteuren aan haar zouden zijn verpand
omdat de algemene voorwaarden van de debiteuren, waarin de verpandingsverboden zijn
opgenomen, volgens Rabobank geen onderdeel uitmaakten van de betreffende
overeenkomsten. De curator is in onderhandeling getreden met Rabobank om een
gerechtelijke procedure hierover te voorkomen. Met toestemming van de rechter-commissaris,
heeft de curator uiteindelijk een schikking met Rabobank getroffen. Deze schikking houdt in
dat de faillissementsboedel aan Rabobank een bedrag van € 25.000 tegen finale kwijting heeft
voldaan. Het resterende deel van de verkoopopbrengst van de debiteuren is hiermee aan de
boedel toegekomen. Daarnaast heeft de curator, in het kader van deze regeling, met
Rabobank afgesproken dat Rabobank geen boedelvordering indient uit hoofde van de door de
verhuurder bij Rabobank geclaimde bankgarantie ad € 7.169,28. Aangezien deze
bankgarantie betrekking heeft op de verschuldigde huurpenningen over de periode vanaf
datum faillissement, had Rabobank zich namelijk mogelijk met succes op het standpunt
kunnen stellen dat zij hiervoor een concurrente boedelvordering zou hebben.

4.3

Boedelbijdrage
€ 649 excl. BTW.

4.4

Werkzaamheden
1 uur
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0,8 uur
- uur

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Rabobank was huisbankier van M-Light. Per datum faillissement had Rabobank een bedrag
van € 399.359,71 van M-Light te vorderen. In verband met de aan Rabobank verstrekte
zekerheden zal deze vordering uiteindelijk lager uitvallen.
Rabobank heeft ten gunste van de verhuurder een bankgarantie gesteld ter hoogte van
€ 7.169,28 (3 maanden huur). Deze bankgarantie is op dit moment nog niet ingeroepen.
De bankgarantie is inmiddels volledig door de verhuurder ingeroepen en door Rabobank
uitbetaald.

5.2

Leasecontracten
De curator heeft twee leasecontracten voor auto's en een leasecontract voor een printer in de
faillissementsboedel aangetroffen. In het kader van de doorstart zullen deze
leaseovereenkomsten worden overgenomen.

5.3

Beschrijving zekerheden
M-Light heeft ten gunste van Rabobank de volgende zekerheden verstrekt:
- verpanding van inventaris, voorraden en debiteuren;
- verpanding van kredietverzekering;
- verpanding van kredietgeld ten behoeve van de afgegeven bankgarantie (er staat een bedrag
van € 7.169,28 op een geblokkeerde rekening);
- borgstelling ad € 400.000 van M-Light International B.V.

5.4

Separatistenpositie
De curator heeft met Rabobank afgesproken dat de inventaris, voorraad en debiteuren worden
verkocht aan de doorstarter, tegen betaling door Rabobank van een boedelbijdrage van 10%
exclusief BTW over de opbrengst.

5.5

Boedelbijdragen
Verkoop voorraad: € 800 excl. BTW
Verkoop verpande debiteuren: € 649 excl. BTW
T.b.v. taxatiekosten: € 375 excl. BTW

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.
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Retentierechten
Niet van gebleken.

5.8

Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.9

Werkzaamheden
9,3 uur
8,3 uur
0,2 uur

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
N.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
N.v.t.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Direct nadat het faillissement was uitgesproken, heeft het bestuur van M-Light aan de curator
PHGHJHGHHOGJHwQWHUHVVHHUGWH]LMQLQHHQGRRUVWDUWYDQ0/LJKW'HFXUDWRUKHHIWYHUYROJHQV
onderzocht of er andere partijen interesse hadden in een doorstart van M-Light. Naar
aanleiding hiervan hebben zich geen andere partijen bij de curator gemeld met concrete
interesse. Uiteindelijk heeft de curator met M-Light Benelux B.V. (welke vennootschap door het
huidige bestuur en een deel van de aandeelhouders van M-Light is opgericht), hierna te
noemen "MLB", overeenstemming bereikt over een doorstart. In het kader van de doorstart
heeft de curator onder andere de volgende afspraken met MLB gemaakt:
- de inventaris wordt verkocht voor een bedrag van € 2.200;
- de voorraad wordt verkocht voor een bedrag van € 8.000;
- de debiteurenportefeuille wordt verkocht voor 80% van de waarde van de
debiteurenportefeuille, zijnde een bedrag van € 75.073;
GHJRRGZLOOHQRYHULJHLPPDWHULsOHDFWLYDZRUGHQYHUNRFKWYRRUHHQEHGUDJYDQ¼25.000;
- MLB biedt aan 2 werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan per 17 mei 2017 en aan
1 werknemer per 1 juni 2017;
- de huurovereenkomst wordt per 1 juni 2017 door MLB overgenomen.
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MLB en de verhuurder zijn niet tot overeenstemming gekomen met betrekking tot een nieuwe
huurovereenkomst. MLB heeft wel tot en met 31 juli 2017 gebruik gemaakt van de door MLight gehuurde kantoorruimte. Voor dit gebruik heeft MLB een bedrag van € 4.000 exclusief
BTW aan de faillissementsboedel voldaan. MLB heeft de kantoorruimte op 31 juli 2017
bezemschoon opgeleverd en heeft inmiddels een kantoorruimte elders betrokken.
6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie voorgaand.

6.6

Doorstart: Opbrengst
€ 2.200 Inventaris
€ 8.000 Voorraad
€ 25.000*RRGZLOOHQLPPDWHULsOHDFWLYD
€ 75.073 Debiteurenportefeuille
-----------€ 110.273 Totaal
Inclusief de door MLB betaalde vergoeding voor het gebruik van de kantoorruimte, ad € 4.000,
bedraagt de totale opbrengst van de doorstart € 114.273.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Verkoop voorraad: € 800 excl. BTW
Verkoop verpande debiteuren: € 649 excl. BTW
T.b.v. taxatiekosten: € 375 excl. BTW

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
13,4 uur
4,9 uur
1,1 uur

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft inmiddels de boekhouding van het bestuur van M-Light ontvangen. De curator
zal nader onderzoeken of aan de boekhoudverplichting is voldaan.
De curator heeft inmiddels een accountant ingeschakeld om de boekhouding van M-Light
nader te onderzoeken. Zodra het onderzoek van de accountant is afgerond, zal de curator een
standpunt innemen met betrekking tot de nakoming van de boekhoudverplichting.
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De accountant heeft de curator inmiddels bericht dat het conceptrapport waarschijnlijk binnen
enkele weken na het uitbrengen van dit verslag gereed is. De curator streeft ernaar om bij het
volgende verslag een standpunt in te kunnen nemen met betrekking tot de nakoming van de
boekhoudverplichting.
De curator heeft inmiddels het conceptrapport van de accountant ontvangen en wacht
op dit moment op de reactie van het bestuur van M-Light. Zodra deze reactie is
ontvangen, zal het definitieve rapport kunnen worden opgesteld en zal de curator een
standpunt innemen ten aanzien van de nakoming van de boekhoudverplichting.
7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 21 november 2016, de
jaarrekening over 2014 op 29 januari 2016 en de jaarrekening 2013 op 30 januari 2015. Alle
jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd, zodat aan de publicatieverplichting is voldaan.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
N.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator dient nog nader te onderzoeken of in dit faillissement sprake is van onbehoorlijk
bestuur.
De curator zal pas een standpunt innemen ten aanzien van eventueel onbehoorlijk bestuur
nadat de accountant zijn definitieve onderzoeksrapport heeft uitgebracht.

7.6

Paulianeus handelen
Vooralsnog niet van gebleken.

7.7

Werkzaamheden
1,3 uur
12,1 uur
0,6 uur
7,5 uur
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Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

23-02-2018

De curator heeft inmiddels de factuur van de taxateur ad € 482,50 exclusief BTW voldaan.
Conform de met de Rabobank gemaakte afspraken heeft de curator hiervan een bedrag van €
375 exclusief BTW aan Rabobank doorbelast.
Verder verwacht de curator nog boedelvorderingen van de partij die hij heeft ingeschakeld om
de digitale administratie veilig te stellen, van het UWV in verband met het overnemen van de
loondoorbetalingsverplichting vanaf datum faillissement en van de verhuurder in verband met
de huur vanaf datum faillissement.
Naast zijn eigen salaris verwacht de curator vooralsnog verder geen boedelvorderingen.
In aanvulling op het bovenstaande verwacht de curator ook een boedelvordering van de door
hem ingeschakelde accountant ter hoogte van € 4.600 exclusief BTW. Van dit bedrag is reeds
€ 2.000 exclusief BTW als voorschot door de curator voldaan.
De boedelvordering van de verhuurder is voldaan middels de bankgarantie bij Rabobank en
Rabobank heeft in het kader van de afspraken omtrent de debiteuren afgezien van het
indienen van een boedelvordering uit hoofde van de geclaimde bankgarantie.
De accountantskosten zijn inmiddels door de curator voldaan. Daarnaast heeft de curator een
bedrag van € 2.040 exclusief BTW betaald aan de partij die de digitale administratie veilig
heeft gesteld.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 12.600,44.
De boedelvordering van het UWV bedraagt € 12.600,44. Daarnaast zijn de
accountantskosten en kosten van het veiligstellen van de administratie voldaan.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft inmiddels een preferente vordering van € 148.421,00 bij de curator
ingediend.
De Belastingdienst heeft haar preferente vordering inmiddels verhoogd naar € 171.389,63.
De Belastingdienst heeft haar preferente vordering verhoogd tot € 173.506,00.
De fiscale vordering bedraagt € 173.506,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft vooralsnog geen preferente vordering bij de curator ingediend. De curator
verwacht wel dat dit nog zal gebeuren.
Het UWV heeft een preferente vordering van € 10.475,57 bij de curator ingediend.
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De preferente vordering van het UWV bedraagt € 10.475,57.
8.4

Andere pref. crediteuren
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering bij de curator ingediend uit
hoofde van de kosten van de faillissementsaanvraag ad € 3.216,63.
De preferente vordering van de aanvrager van het faillissement bedraagt € 3.216,63.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
5
18
18
18

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 652.767,97, waaronder de vordering van Rabobank ad € 399.359,71.
€ 892.886,73, waaronder de vordering van Rabobank ad € 372.087,93, welke vordering -in
verband met de uitwinning van de zekerheden- naar beneden is bijgesteld.

€ 892.886,73
€ 892.886,73
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan de curator nog geen uitspraken doen over de wijze waarop dit faillissement
zal worden afgewikkeld.
Nog onbekend.
Vooralsnog onbekend.

8.8

Werkzaamheden
4,5 uur
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4,8 uur
0,9 uur
0,7 uur

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Geen lopende procedures.

9.2

Aard procedures
N.v.t.

9.3

Stand procedures
N.v.t.

9.4

Werkzaamheden
N.v.t.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.
Vooralsnog onbekend.
Vooralsnog onbekend.

10.2

Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:
1. inventariseren crediteuren;
2. voortzetten discussie Rabobank m.b.t. verpandingsverboden;
3. rechtmatigheidsonderzoek;
4. afrondende werkzaamheden ten aanzien van de doorstart.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

23-02-2018

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:
1. voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en overleg met de door de curator ingeschakelde
accountant;
2. overige afrondende werkzaamheden.
Zodra de curator het accountantsrapport heeft ontvangen, zal hij het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.
De curator zal in eerste instantie de reactie van het bestuur op het concept
accountantsrapport afwachten en dit rapport zo nodig met het bestuur bespreken. Op
basis van het definitieve accountantsrapport zal de curator een standpunt innemen met
betrekking tot eventueel onbehoorlijk bestuur in dit faillissement.
10.3

Indiening volgend verslag
24 augustus 2017
24 november 2017
24 februari 2018.
23 mei 2018

10.4

Werkzaamheden
5,9 uur
1,9 uur
1,0 uur
0,7 uur
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