FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 1

Datum: 27 november 2012

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen
periode.
De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan
staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing
behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie
is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

R-C
Activiteiten onderneming

:
:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:
:
:
:
:

de
besloten
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid
Borsboom
Beheer
B.V.,
handelend onder de namen H.J. Pallet Collect en
Lelytrans en gevestigd te (8243 PP) Lelystad aan de
Vaartweg 50
F 12/582
9 oktober 2012
mr. E. Douma
Postbus 60194, 1320 AE Almere
Beëdigd: 28 augustus 2008
mr. drs. H. Vegter
Laad-, los- en overslagactiviteiten alsmede
goederenvervoer over de weg
nog niet bekend.
17
9 oktober 2012 tot en met 26 november 2012
48,1
uren
48,1
uren

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borsboom Beheer B.V. (hierna: ‘’failliet’’) is
opgericht op 1 september 1993. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer J.A. Borsboom. De
onderneming handelde onder de namen ‘’H.J. Pallet Collect’’ en ‘’Lelytrans’’. De onderneming is
gevestigd aan de Vaartweg 50 te Lelystad.
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1.2

Winst en verlies

De curator verwacht deze gegevens in het komende verslag te kunnen melden.
1.3

Balanstotaal

Zie 1.2.
1.4

Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend is failliet niet betrokken bij lopende procedures.
1.5

Verzekeringen

De curator heeft de nodige zakelijke verzekeringen aangetroffen voor onder meer het personeel en
het wagenpark. De verzekeringen zijn reeds beëindigd vanwege wanbetaling van de verschuldigde
premies. Voor zover er nog lopende verzekeringen worden aangetroffen zullen deze door de curator
worden beëindigd.
1.6

Huur

Failliet huurt sinds 15 april 2008 een bedrijfspand aan de Vaartweg 50 te (8343 PP) Lelystad. De
huurovereenkomst is door de verhuurder op 29 oktober 2012 beëindigd met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden.
Voorts heeft de curator een aantal huurovereenkomsten aangetroffen voor opleggers en trekkers
(trucks). Deze transportmiddelen zijn reeds voor de datum van het faillissement opgehaald door de
verhuurder(s).
Tot slot is failliet huurovereenkomsten aangegaan voor een tweetal kopieerapparaten, een tweetal
heftrucks en een pompwagen. Deze objecten zijn nog bij failliet aanwezig. De curator verwacht deze
objecten op korte termijn af te kunnen geven.
Voor wat betreft de leasecontracten die door failliet zijn aangegaan wordt verwezen naar onderdeel
5.2. van dit faillissementsverslag.
1.7

Oorzaak faillissement

De curator heeft een intakegesprek gevoerd met de bestuurder van de failliet, de heer J.A. Borsboom.
De curator heeft het volgende beeld kunnen opmaken aan de hand van de inmiddels gevoerde
gesprekken en de aangeleverde stukken.
De bestuurder van failliet is in 1982 begonnen met een eigen onderneming in de vorm van een
eenmanszaak. In 1993 is Borsboom Beheer B.V. opgericht, met als dochtervennootschap L.C.L.
Lelystad B.V. Deze onderneming (L.C.L.) is in 2004 gefailleerd. Vanaf 2000 zijn de bedrijfsactiviteiten
zich uitsluitend gaan richten op transport en overslag.
De bestuurder van failliet heeft aangegeven dat de transportsector (ook) zwaar te lijden heeft onder de
financiële crisis. De marges zijn dusdanig klein dat de vaste lasten niet meer konden worden voldaan.

Verslag Borsboom Beheer B.V.

Pagina 2 van 8

Om het tij te keren is er fors bezuinigd door onder meer de gehuurde ruimte te halveren. Dit was
echter niet voldoende om de vaste lasten en de salarissen te voldoen. Daar komt nog bij dat de
brandstofprijzen fors zijn gestegen, hetgeen tot nog kleinere marges heeft geleid.
Vanwege de maandelijks oplopende tekorten heeft de bestuurder van failliet op 25 september 2012
een eigen aangifte faillietverklaring ingediend. Op dit verzoek is het faillissement uitgesproken.
Werkzaamheden
De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder van failliet en de curator heeft de nodige
inventariserende werkzaamheden uitgevoerd. In de eerste periode heeft de curator zich voornamelijk
bezig gehouden met het afwikkelen van de lease- en huurcontracten. De komende periode zal de
administratie nader worden bestudeerd en kunnen de gegevens worden aangevuld.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

17.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement

17.
2.3

Datum ontslagaanzegging

De arbeidsovereenkomsten zijn per 11 oktober 2012 opgezegd met toestemming van de rechtercommissaris.
Werkzaamheden
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd. De werkzaamheden ten aanzien van dit
onderdeel zijn afgerond.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

Failliet bezit geen onroerende activa.
3.2

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
3.3

Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.
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3.4

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

De bedrijfsmiddelen die zijn aangetroffen zijn de volgende:
-

standaard (summiere) kantoorinventaris bestaande uit een tweetal bureaus, enkele
archiefkasten en twee computers;
bezem-/schoonmaakwagentje;
vijf opleggers;
een aantal palletwagens.

Voort wat betreft de geleasede objecten wordt verwezen naar onderdeel 5.2. van dit verslag.
3.6

Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.
3.7

Boedelbijdrage

De curator heeft overleg gevoerd met de pandhouder. De pandhouder verwacht geheel te kunnen
worden voldaan uit de nog openstaande debiteuren en heeft aan de curator aangegeven geen
aanspraak te maken op haar pandrecht op de bedrijfsmiddelen. Daarbij komt dat er reeds voor de
datum van het faillissement bodembeslag is gelegd door de fiscus. Met uitzondering van de opleggers
vallen de aangetroffen roerende zaken onder het bodemvoorrecht van de fiscus (zie 3.8).
3.8

Bodemvoorrecht fiscus

Nu het hier ten aanzien van de kantoor- en bedrijfsinventaris (m.u.v. de opleggers) gaat om
bodemzaken is het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing. De curator zal één en ander met de
fiscus afrekenen.
Voorraden / onderhanden werk
3.9

Beschrijving

Er is geen voorraad aangetroffen. Al het onderhanden werk is uitgefactureerd.
3.10

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
3.11

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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Andere activa
3.12

Beschrijving

Er zijn door de curator geen andere activa aangetroffen.
3.13

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
Werkzaamheden
De curator heeft de activa van failliet geïnventariseerd en in overleg met de bank (pandhouder) laten
taxeren. De komende periode zal worden getracht de activa te vervreemden.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen met een omvang van € 165.193,45 (per 11
oktober 2012).
4.2

Opbrengst

Nog niet bekend.
4.3

Boedelbijdrage

De debiteurenportefeuille is verpand aan de bank. De bank heeft de incasso van de debiteuren zelf ter
hand genomen. Er is derhalve geen boedelbijdrage overeengekomen. Voor zover de vordering van de
bank uit de debiteuren kan worden voldaan zal de bank het meerdere overmaken naar de
boedelrekening.
Werkzaamheden
De curator zal vooreerst slechts beperkte werkzaamheden op dit onderdeel gaan uitvoeren. De
curator zal door de bank op de hoogte worden gehouden met betrekking tot de incasso van de
openstaande debiteuren.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

De Rabobank Flevoland heeft een vordering van € 65.032,98 ingediend.
5.2

Leasecontracten

De curator heeft leasecontracten aangetroffen voor een tweetal bakwagens en een trekker (truck).
Deze objecten zijn inmiddels door de leasemaatschappijen opgehaald.
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Voorts heeft de curator leaseovereenkomsten aangetroffen voor een VW Caddy (bestelwagen) en een
trekker (truck). De curator heeft de objecten laten taxeren en vervolgens met toestemming van de
rechter-commissaris en in overleg met de leasemaatschappij verkocht. Uit de opbrengst is de
afkoopwaarde aan de leasemaatschappij voldaan. De overwaarde bedraagt € 11.250,-- en valt in de
faillissementsboedel.
5.3

Beschrijving zekerheden

De Rabobank Flevoland heeft een pandrecht op de inventaris en op de debiteuren. Voorts is er
zekerheid jegens de bank gesteld middels een borgstelling door de bestuurder van failliet.
5.4

Separatistenpositie

De bank heeft zich als separatist gemeld en zal zich als zodanig gaan opstellen.
5.5

Boedelbijdragen

De bank is de debiteuren in eigen beheer gaan incasseren en verwacht geheel te kunnen worden
voldaan uit de opbrengst. Zie voorts 4.3.
5.6

Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud
5.7

Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich beroepen op een recht van reclame.
5.8

Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich beroepen op een retentierecht.
Werkzaamheden
De curator heeft de leaseovereenkomsten doorgenomen en daar waar mogelijk afgewikkeld met de
desbetreffende leasemaatschappijen. Voorts is er overleg gevoerd met de pandhouder over de
afwikkeling van de zekerheden. De werkzaamheden van de curator zijn zo goed als afgerond.

6.

Doorstart / voortzetten

Er is geen sprake van een doorstart/voortzetting van de werkzaamheden.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie aangeleverd gekregen. De komende periode(s) zal de curator de
administratie nader bestuderen.
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7.2

Depot jaarrekeningen

2007: 30 januari 2009;
2008: 16 april 2010;
2009: 2 december 2010.
De curator maakt uit de gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel op dat er
over 2010 en 2011 geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd.
7.3

Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van de vennootschap niet van toepassing.
7.4

Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.
7.6

Paulianeus handelen

In onderzoek.
Werkzaamheden
De curator dient de aangeleverde administratie nog nader te bestuderen en zal de komende periode
het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Deze bestaan thans enkel nog uit het salaris van de curator en de taxatiekosten.
8.2

Pref. vord. van de fiscus

Er is door de fiscus een vordering ingediend van € 835.344,50.
8.3

Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
8.4

Andere pref. crediteuren

Er zijn geen vorderingen ingediend door andere preferente crediteuren.
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8.5

Aantal concurrente crediteuren

9.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 162.322,94.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan de curator zich nog niet uitlaten over de verwachte wijze van afwikkeling.

9.

Procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende juridische procedures.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg om een termijn te noemen waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld.
10.2

Plan van aanpak

De komende periode zal de curator de inventariserende werkzaamheden afronden en de financiële
gegevens nader in kaart brengen. Voorts zal de curator contact houden met de pandhouder over de
voortgang aangaande het incasseren van de debiteuren. Daarnaast zal de curator trachten de nog
resterende activa te verkopen. Tot slot zal de curator de aangeleverde administratie nader bestuderen
en een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek
10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal rond 27 februari 2013 worden ingediend.

Almere, 27 november 2012,

E. Douma
Curator
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