FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 2

Datum: 28 februari 2013

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
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:
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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
€ 1.081.630,85 (conceptcijfers 2012), € 1.857.738,-(2010), € 1.730.326,-- (2009).
17
27 november 2012 tot en met 27 februari 2013
33,1
uren
79,2
uren

Inleiding
De curator dient hierbij het tweede faillissementsverslag in. Een aantal onderdelen zijn in de vorige
verslagperiode reeds afgerond en zijn in dit verslag komen te vervallen. Het betreft hier de onderdelen
2 (personeel), 6 (doorstart/voortzetten) en 9 (procedures).

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Verwezen wordt naar het eerste verslag.
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1.2

Winst en verlies

De winst- en verliesrekening over 2012 is tot en met de datum van het faillissement in concept
opgesteld. Uit deze cijfers valt een verlies op te maken van -€ 135.116,87. De resultaten over 2009 en
2010 waren ook beide negatief, te weten -€ 142.634,-- (2010) en -€ 267.450,--.
Zoals aangegeven in het eerste verslag zijn er geen jaarstukken aangeleverd over 2011. De cijfers
over 2011 kunnen dan ook (nog) niet inzichtelijk worden gemaakt.
1.3

Balanstotaal

2009:
2010:
2011:
2012:

€ 1.335.534,-€ 951.389,-niet bekend
niet bekend

1.4

Lopende procedures

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

Verzekeringen

Voor zover de curator bekend zijn de lopende verzekeringen beëindigd. Dit onderdeel is afgerond en
zal in de komende verslagen komen te vervallen.
1.6

Huur

Het bedrijfspand is op 5 februari 2013 opgeleverd. De huurovereenkomsten voor de opleggers en
trekkers zijn reeds voor de datum van het faillissement beëindigd. De huurovereenkomsten voor de
kopieerapparaten, een tweetal heftrucks en een pompwagen zijn in de afgelopen periode afgewikkeld.
De objecten zijn aan de verhuurders afgegeven.
Het voorgaand betekent dat de huurovereenkomsten die zijn aangetroffen door de curator zijn
afgewikkeld. Dit onderdeel is dan ook afgerond en zal in de komende verslagen komen te vervallen.
1.7

Oorzaak faillissement

Voor de oorzaken van het faillissement wordt verwezen naar het eerste verslag. De curator heeft nog
geen aanvullende opmerkingen.
Werkzaamheden
De curator heeft de afgelopen periode de inventariserende werkzaamheden zo goed als afgerond.
Met name het afwikkelen van de huurovereenkomsten heeft de nodige tijd gekost.
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3.

Activa

Onroerende zaken
Failliet bezit geen onroerende activa.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

Voor een beschrijving van de bedrijfsmiddelen wordt verwezen naar het eerste verslag.
3.6

Verkoopopbrengst

€ 12.101,--.
3.7

Boedelbijdrage

Met verwijzing naar het eerste verslag valt de volledige opbrengst van de bedrijfsmiddelen in de
boedel.
3.8

Bodemvoorrecht fiscus

Verwezen wordt naar het eerste verslag.
Voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad aangetroffen. Al het onderhanden werk is uitgefactureerd.
Andere activa
Er zijn door de curator geen andere activa aangetroffen.
Werkzaamheden
De curator heeft de aangetroffen activa in de afgelopen periode verkocht. De werkzaamheden
aangaande de activa zijn daarmee afgerond. Dit onderdeel is afgerond en zal in de komende
verslagen komen te vervallen.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Voor de omvang wordt verwezen naar het eerste verslag.
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4.2

Opbrengst

Zoals aangegeven heeft de pandhouder zelf de incasso ter hand genomen. Desalniettemin heeft een
aantal debiteuren kort na datum van het faillissement op de rekening van failliet betaald. De curator
zal één en ander opnemen met de pandhouder.
4.3

Boedelbijdrage

Verwezen wordt naar het eerste verslag.
Werkzaamheden
De curator zal de bank, die de incasso van de debiteuren zelf ter hand heeft genomen, de komende
periode vragen om de stand van zaken.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

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

Leasecontracten

De aangetroffen leaseobjecten met een overwaarde zijn verkocht. Verwezen wordt naar het eerste
verslag. De overwaarde bedraagt € 11.250,--.
5.3

Beschrijving zekerheden

Verwezen wordt naar het eerste verslag.
5.4

Separatistenpositie

Verwezen wordt naar het eerste verslag.
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 hetgeen de curator heeft vermeld in het eerste verslag.
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.
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5.8

Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich beroepen op een retentierecht.
Werkzaamheden
De curator heeft de leaseovereenkomsten afgewikkeld. De overige werkzaamheden zijn beperkt
gebleven. Dit onderdeel is dan ook zo goed als afgerond. De onderdelen 5.6 tot en met 5.8 zullen in
de komende verslagen komen te vervallen.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie aangeleverd gekregen. De komende periode(s) zal de curator de
administratie nader bestuderen en daar waar de administratie incompleet is zal de curator de
bestuurder van failliet hierop aanspreken.
7.2

Depot jaarrekeningen

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. De jaarrekening over 2008 is te laat
gedeponeerd.
De curator heeft wel een jaarrekening over 2010 aangeleverd gekregen, welke is gedateerd op 27
april 2011. Uit het handelsregister blijkt echter niet dat deze jaarrekening is gedeponeerd.
7.3

Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van de vennootschap niet van toepassing.
7.4

Stortingsverpl. Aandelen

De curator heeft niet kunnen vaststellen of aan de stortingsverplichting is voldaan.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

De curator zal de aangeleverde administratie nader bestuderen om vast te kunnen stellen of aan de
boekhoudplicht is voldaan. Voorts zal de curator, met verwijzing naar onderdeel 7.2, onderzoeken of
aan de publicatieplicht is voldaan. De curator zal zich de komende periode(s) beraden over dit
onderdeel.
7.6

Paulianeus handelen

De curator heeft een aanvang gemaakt met de bestudering van de administratie. De komende
periode(s) zal de curator hiermee voortgaan. Voorts heeft de inkrimping van het wagenpark in de
periode voor het faillissement de aandacht van de curator.

Verslag Borsboom Beheer B.V.

Pagina 5 van 7

Werkzaamheden
De zal de komende periode(s) het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. De aangeleverde
administratie zal nader worden bestudeerd.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Deze bestaan thans uit het salaris van de curator, de taxatiekosten en de huurpenningen over de
opzegperiode.
8.2

Pref. vord. van de fiscus

Er is door de fiscus een vordering ingediend van € 890.656,50.
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.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

19.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 199.037.62..
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

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

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 curator zal de pandhouder verzoeken om de stand van zaken ten aanzien van het incasseren van
de debiteuren. Voorts zal de curator de aangeleverde administratie nader bestuderen en het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.
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10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal rond 27 mei 2013 worden ingediend.

Almere, 28 februari 2013,

E. Douma
Curator
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