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

4

Datum:

17-01-2018

Insolventienummer:

F.18/17/57

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000011625:F001

Datum uitspraak:

07-03-2017

Curator:

mr. R Klarus

R-C:

mr. H.J. Idzenga

Algemeen
Gegevens onderneming
Verhuis Service Noord B.V.
Activiteiten onderneming
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan verhuisbedrijven (het uitlenen van
verhuispersoneel).
Omzetgegevens
Nog onbekend.
2014: € 1.183.000
2015: € 1.278.000
2016: € 1.320.000
Personeel gemiddeld aantal
22
Saldo einde verslagperiode
€ 84.731,20
€ 101.690,18
€ 101.818,39
€ 64.339,76
Verslagperiode
7-3-2017 t/m 5-4-2017
6-4-2017 t/m 4-7-2017
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Nummer:

4

Datum:

17-01-2018

5-7-2017 t/m 3-10-2017
4-10-2017 t/m 2-1-2018
Bestede uren in verslagperiode
81,8
33,7
18,3
13,8
Bestede uren totaal
81,8
118,1
136,4
150,2
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is de vennootschap VSN Holding B.V. De bestuurder van
VSN Holding B.V. is de vennootschap Knorren Holding B.V.. De bestuurders van Knorren
Holding B.V. zijn de heer J.(Jacob) Knorren en mevrouw P. Knorren - Westerveld.

1.2

Winst en verlies
Nog onbekend.
2014: € 11.000 negatief
2015: € 3.000 positief
2016: € 1.000 positief
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Nummer:
1.3

4

Datum:

17-01-2018

Balanstotaal
Nog onbekend.
2014: € 328.963
2015: € 302.679
2016: € 261.732

1.4

Lopende procedures
Geen.

1.5

Verzekeringen
'HORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQEHsLQGLJG

1.6

Huur
)DLOOLHWKXXUWHHQNDQWRRUSDQGYDQ.QRUUHQ+ROGLQJ%9'HKXXU]DOZRUGHQEHsLQGLJG
'HKXXULVEHsLQGLJG

1.7

Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft het navolgende verklaard:
De marge op gewerkte en gefactureerde uren (het uitlenen van personeel) was minimaal,
waarmee een terugval in omzet, terwijl de kosten gelijk blijven, moeizaam of niet opgevangen
kon worden. Met name in de winterperiode zijn er aanzienlijk minder opdrachten en dus
konden de lopende kosten niet langer voldaan worden.
Een aantal personeelsleden hadden zich op het standpunt gesteld dat zij te weinig loon
hebben ontvangen (de afgelopen jaren). Failliet was namens een aantal werknemers hierover
aangeschreven door het CNV. De te verwachten nabetaling kon volgens de bestuurder
oplopen tot enkele tienduizenden euro's. Reeds op voorhand heeft de bestuurder ingeschat
dat failliet niet aan deze (komende) betalingsverplichting kon voldoen.
Het bestuur heeft vervolgens het faillissement zelf aangevraagd.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
22

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Circa 25.

2.3

Datum ontslagaanzegging
9-3-2017
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Datum:

17-01-2018

Werkzaamheden
Afgerond

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Geen.

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
Inventarisatie. Afgerond.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Kantoorinventaris en diverse personenauto's.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Zie onder 'Doorstart'.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Zie onder 'Doorstart'.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Ja. De Belastingdienst heeft een vordering waarop haar bodemvoorrecht ziet.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Inventarisatie. Afgerond.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Lopende opdrachten. Zie onder 'Doorstart'.
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Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Zie onder 'Doorstart'.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Zie onder 'Doorstart'.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Inventarisatie. Afgerond.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Geen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Afgerond.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Circa € 105.000,00.

4.2

Opbrengst
Zie onder 'Doorstart'.

4.3

Boedelbijdrage
Zie onder 'Doorstart'.

4.4

Werkzaamheden
Inventarisatie. Afgerond.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

17-01-2018

De bank heeft op failliet een vordering van circa € 50.000,00. Daarnaast is failliet hoofdelijk
aansprakelijk voor de financiering van de bank aan de vastgoedvennootschap van de heer
Knorren. Deze financiering bedraagt totaal circa € 450.000,00.
De bank heeft kenbaar gemaakt dat failliet geen medeschuldenaar is.
5.2

Leasecontracten
Geen.

5.3

Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrechten op alle bedrijfsinventaris en vorderingen op derden. Daarnaast
heeft de bank een recht van hypotheek verkregen gevestigd op het bedrijfspand.

5.4

Separatistenpositie
De bank heeft geen gebruik gemaakt van haar separatistenpositie. Zie onder 'Doorstart'.

5.5

Boedelbijdragen
Zie onder 'Doorstart'.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Geen.

5.7

Retentierechten
Geen.

5.8

Reclamerechten
Geen.

5.9

Werkzaamheden
Inventariseren.
Onderzoek afronding mede schuldenaar failliet.
Afgerond.
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Datum:

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

17-01-2018

De activiteiten van failliet zijn per datum faillietverklaring voortgezet tot en met 17 maart 2017
(= datum realisatie doorstart, zie onder 'Doorstart'.)
Een derde heeft zich garant gesteld voor alle kosten in de periode dat de activiteiten zijn
voortgezet. Deze kosten beperken zich tot een totaal bedrag van circa € 4.000,00 (vanaf 7
maart tot en met 17 maart 2017). Voormelde derde is direct gelieerd aan de doorstartende
partij.
Voor het voortzetten van de activiteiten heeft de rechter-commissaris op 15 maart 2017 een
machtiging verleend.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Zie bovenstaand.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Inventarisatie en afspraken maken over het voortzetten van de activiteiten. Afgerond.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Nadat de activiteiten per datum faillietverklaring zijn voortgezet heeft de curator
RQGHUKDQGHOLQJHQJHYRHUGPHWHHQJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMYRRUHHQYROOHGLJHGRRUVWDUW
(inclusief in dienst nemen enkele werknemers). Uiteindelijk is op 17 maart 2017
overeenstemming bereikt en is eveneens op deze datum (datum overdracht) de doorstart
gerealiseerd.
De rechter-commissaris heeft op 21 maart 2017 goedkeuring verleend aan de doorstart c.q. de
gehele transactie die de doorstart mogelijk maakt.

6.5

Doorstart: Verantwoording
INVENTARISATIE VAN DE ACTIVA
De activa van failliet bestaan uit:
1. Personenauto¶s / rollend materieel (totaal 9 auto¶s);
2. Bedrijfsinventaris (kantoor/kantine meubilair);
3. Debiteuren ontstaan voor datum faillietverklaring (totaal openstaande vorderingen op
derden d.d. 17 maart 2017 is € 106.040,53);
4. Debiteuren / onderhanden werk ontstaan vanaf datum faillietverklaring (totaal vorderingen
op derden circa € 12.000,00).
5. Goodwill (namen en contactgegevens van de klanten van failliet, vaste en mobiele
telefoonnummers, e-mailadressen, domeinnamen, knowhow en voor zover mogelijk de
handelsnaam);
6. Vordering op VSn Holding B.V. (rekening courant vordering is € 20.934,32 op 7 maart
2017).
BIEDING OP ACTIVA
De doorstarter heeft een bieding uitgebracht van totaal € 151.849,80 (excl. belastingen) voor
de koop van alle activa met als voorwaarde om op de kortst mogelijke termijn te komen tot een
doorstart. Voormeld bedrag is als volgt onderverdeeld:
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1. voor Personenauto¶s / Rollend materieel
€ 35.000,00
2. voor Bedrijfsinventaris
€ 2.500,00
3. voor Debiteuren voor faillietverklaring (81%)
€ 85.892,83
4. voor Onderhanden werk vanaf datum faillietverklaring € 4.000,00
5. voor Goodwill
€ 7.500,00
6. voor Vordering op VSH Holding B.V. (81%)
€ 16.956,97
Totaal
€ 151.849,80
2YHULJHJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQ
1DDVWGHGRRUVWDUWHUKHEEHQ]LFKGLYHUVHDQGHUHJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQELMGHFXUDWRU
gemeld. Geen van de partijen heeft een concrete bieding uitgebracht. Met name waren de
SDUWLMHQJHwQWHUHVVHHUGLQGHNRRSYDQDI]RQGHUOLMNHRQGHUGHOHQYDQGHDFWLYD(pQSDUWLMZDV
PRJHOLMNJHwQWHUHVVHHUGLQHHQYROOHGLJHGRRUVWDUWPDDUQDHHQLQYHQWDULVHUHQG
telefoongesprek heeft deze partij kenbaar gemaakt niet over te gaan tot een bieding.
WAARDE IN RELATIE TOT BIEDING
Bedrijfsinventaris en personenauto¶s
De bedrijfsinventaris en voorraad zijn op 4 januari 2017 getaxeerd door taxatiebedrijf NTAB te
Hoevelaken. De volgende waarden zijn opgegeven:
Bodemzaken
(alle bedrijfsinventaris) Niet-bodemzaken
(de personenauto¶s)
Liquidatiewaarde € 1.750,00 € 31.000,00
Onderhandse verkoopwaarde € 3.225,00 € 44.000,00
DEBITEUREN
Debiteuren van voor datum faillietverklaring
Failliet heeft totaal circa € 106.040,53 (op datum overdracht) te vorderen van derden
(debiteuren). Een bedrag van circa € 40.000,00 valt binnen de 0±30 dagen termijn en een
bedrag van circa € 30.000,00 binnen de 30±60 dagen termijn. De doorstarter heeft 81%
geboden voor overname van de debiteuren (derhalve totaal te betalen een bedrag van €
85.892,83).
ONDERHANDEN WERK
Aangezien de activiteiten per datum faillietverklaring zijn voortgezet, zijn er nieuwe
vorderingen / debiteuren ontstaan. Deze debiteuren vallen niet onder het pandrecht van de
bank. Het totaalbedrag van deze facturen bedraagt circa € 12.000,00 terwijl de kosten circa €
4.000,00 zijn. De doorstarter heeft een bedrag geboden van totaal € 4.000,00.
GOODWILL
De doorstarter heeft een bedrag geboden van € 7.500,00 voor goodwill. Aanvankelijk heeft de
doorstarter een lager bedrag geboden, maar gezien de omstandigheid dat de activiteiten van
failliet direct worden voortgezet ±in hetzelfde kantoorpand ±was de curator van mening dat
een hogere vergoeding op zijn plaats is. De doorstarter heeft vervolgens haar bieding
verhoogd.
VORDERING OP VSN HOLDING B.V. (intercompany vordering)
Failliet had op datum faillietverklaring een vordering van totaal € 20.934,32 op haar
moedermaatschappij, zijnde VSN Holding B.V. De doorstarter heeft eveneens een bieding
uitgebracht gericht op het overnemen van deze vordering. Aanvankelijk bood de doorstarter
een lager percentage (van het totaalbedrag, gelijk aan de bieding voor overname van de
debiteuren) voor overname van deze vordering, maar na onderhandeling heeft de doorstarter
haar bieding verhoogd naar eveneens 81%.
ZEKERHEDEN EN BODEMVOORRECHT FISCUS
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De bank heeft op failliet een vordering van circa € 50.000,00 (een rekening courant lening).
Hiervoor heeft de bank pandrechten op de kantoorinventaris, de personenauto¶s, de
debiteuren en de intercompany vordering. Met de bank is afgesproken dat de doorstarter de
rekening courant bankrekening volledig aanzuivert, waarmee de volledige vordering van de
bank is voldaan. Nadien zou de bank haar pandrechten vrij geven.
Eveneens is van belang op dat de bank financiering heeft verstrekt aan de
vastgoedvennootschap Knorren Holding B.V. Voor deze financiering heeft de bank een recht
van hypotheek op het bedrijfspand. De bank heeft kenbaar gemaakt haar financiering te
continueren aan Knorren Holding B.V.
Aangezien de bank volledig zal worden voldaan, is er geen noodzaak van de bank een
boedelbijdrage te vragen dan wel een bijdrage in de kosten voor de taxatie. De eventuele
bijdrage door de bank ziet op werkzaamheden uitgevoerd door de curator in het belang van de
bank. Echter, nu de bank ook zonder een eventuele inspanning van de curator haar vordering
volledig betaald zou krijgen (haar vordering bedraagt circa € 50.000,00 terwijl haar zekerheden
een bedrag dekken van circa € 160.000,00), is er geen reden voor de bank enige bijdrage te
betalen aan de boedel. De bank heeft echter wel gemeend haar medewerking te willen
verlenen aan de verkoop van alle activa tezamen om zo een doorstart mogelijk te maken. De
kosten voor de door NTAB uitgevoerde taxatie bedragen € 390,00 excl. BTW en zullen
derhalve volledig door de boedel worden voldaan.
RESUMEREND
Gezien hetgeen voormeld heeft de curator de totale bieding - onder voorbehoud goedkeuring
rechter-commissaris - van de doorstarter geaccepteerd en een activa-overeenkomst met de
doorstarter overeengekomen. De totale koopsom/opbrengst bedraagt van € 151.849,80
waarvan een bedrag van circa € 50.000,00 (exacte hoogste is afhankelijk van de dagrente)
moet worden afgedragen aan de bank/de pandhouder en derhalve komt de boedel een bedrag
toe van circa € 100.000,00.
De rechter-commissaris heeft op 21 maart 2017 goedkeuring verleend aan de doorstart c.q. de
gehele transactie die de doorstart mogelijk maakt.
6.6

Doorstart: Opbrengst
Circa € 100.000,00 (zie bovenstaand).
Voormeld bedrag is volledig op de boedelrekening ontvangen.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Zie bovenstaand onder 'Verantwoording'.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Inventarisatie. Onderhandelingen voeren. Overdracht activa.
Afronden overdragen kentekens auto.
Onderzoek kentekens. Ontvangen vrijwaringen. Afgerond.
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

4

Datum:

17-01-2018

De curator heeft de boekhouding ontvangen. De curator voert onderzoek uit.
7.2

Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Vooralsnog is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
De curator is (vooralsnog) niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7

Werkzaamheden
Inventarisatie.
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten

8.3

Pref. vord. van het UWV
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten
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Andere pref. crediteuren
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

8.8

Werkzaamheden
Corresponderen met crediteuren

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Geen.

9.3

Stand procedures
Geen.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.
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Datum:

17-01-2018

Plan van aanpak
Toezien en medewerking verlenen aan goede en volledige overdracht van alle activa (de
doorstart).
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Zie bovenstaand.
Afronden overleg bank ivm medeschuldenaar failliet.
1. Onderzoek g-rekening;
2. Overdragen kentekens;
3. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Uitvoeren en afronden rechtmatigheidsonderzoek.

10.3

Indiening volgend verslag
7 juli 2017
7 oktober 2017
7 januari 2018
april 2018

10.4

Werkzaamheden
Zie plan van aanpak.
Zie plan van aanpak.
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