Borsboom Beheer B.V.
F07/12/582

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 10

Datum: 18 augustus 2015

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
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Directie en organisatie
Winst en verlies
Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

:
:
:
:
:

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.07/12/582 (voorheen F.12/582)
9 oktober 2012
mr. E. Douma
Postbus 60194, 1320 AE Almere
Beëdigd: 28 augustus 2008
mr. C.P. Lunter
Laad-, los- en overslagactiviteiten alsmede
goederenvervoer over de weg
€ 1.081.630,85 (conceptcijfers 2012), € 1.857.738,-(2010), € 1.730.326,-- (2009).
17
9 december 2014 tot en met 18 augustus 2015
7,7 uren
131,0 uren

Dit hoofdstuk is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 2.
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2.

Personeel

2.1
2.2
2.3

Aantal ten tijde van faillissement
Aantal in jaar voor faillissement
Datum ontslagaanzegging

Dit hoofdstuk is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
3.2
3.3
3.4

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.
Bedrijfsmiddelen
3.5
3.6
3.7
3.8

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 2.
Voorraden / onderhanden werk
3.9
3.10
3.11

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 7.
Andere activa
3.12
3.13

Beschrijving
Verkoopopbrengst

Deze onderdelen zijn afgesloten Verwezen wordt naar verslag 2
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verslag 1

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

verslag 1

Nog niet bekend.

verslag 2

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.

verslag 5

Zoals in de eerdere verslagen door de curator is vermeld, heeft de pandhouder (Rabobank Flevoland)
zelf de incasso van de pre-faillissement debiteuren ter hand genomen. Desalniettemin heeft een
aantal debiteuren kort na datum van het faillissement op de rekening van failliet betaald. Een aantal
van deze debiteuren heeft dit gedaan omdat de curator het onderhanden werk heeft gefactureerd en
deze debiteuren hebben eveneens andere openstaande facturen hebben betaald aan de curator. Zie
hiervoor eveneens onderdeel 3 (onderhanden werk) van dit verslag.
De curator heeft de afgelopen periode contact gehad met de bank (pandhouder) inzake de incasso
van de openstaande debiteuren. De curator heeft het onderhanden werk gefactureerd en grotendeels
betaald gekregen. De pandhouder heeft de pre-faillissement debiteuren aangeschreven en de
pandhouder heeft de curator bericht dat haar vordering (ad € 65.032,98 exclusief rente en kosten)
inmiddels geheel is voldaan. De pandhouder heeft de incasso dan ook gestaakt. Er resteert nog een
surplus dat aan de boedel toekomt. De curator heeft echter nog geen overzicht van dit surplus
ontvangen zodat hierover nog geen mededelingen kunnen worden gedaan. Zodra de curator inzicht
heeft in de werkzaamheden die de pandhouder heeft verricht en de bedragen die zijn geïncasseerd,
kan de curator zich uitlaten over de vraag of het zinvol is om te trachten de nog openstaande
debiteuren te incasseren.

verslag 6

De curator is in afwachting van het overzicht van de pandhouder waaruit valt op te maken welke
bedragen er door de pandhouder zijn geïncasseerd. De curator verwijst naar punt 3.9 en 3.10 van dit
verslag.

verslag 7

De pandhouder heeft een overzicht verstrekt van de door haar geïncasseerde bedragen. De
pandhouder wordt geheel voldaan uit de opbrengst van de debiteurenincasso. De pandhouder heeft
voorts een bedrag van € 13.118,51 aan de boedel overgemaakt. Dit betreft het meerdere dat door de
pandhouder is geïncasseerd.
Een aantal debiteuren hebben rechtstreeks op de boedelrekening betaald. Dit betreft een bedrag van
in totaal € 6.715,85.
De curator heeft tot op heden een totaalbedrag van € 19.834,36 op de boedelrekening ontvangen ten
aanzien van de incasso van de pre-faillissement debiteuren.
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verslag 8

De afgelopen verslagperiode heeft de curator nog een bedrag van € 4.846,31 geïncasseerd. In totaal
bedraagt de opbrengst van de debiteurenincasso € 24.680,67. Met één debiteur ben ik nog in
discussie omtrent de incasso.

verslag 9

De afgelopen periode is overeenstemming bereikt met de laatste openstaande debiteur. De kwestie is
- met toestemming van de rechter-commissaris – afgewikkeld tegen betaling van een bedrag aan de
boedel van € 16.500,--. Dit bedrag wordt in termijnen voldaan. Inmiddels is er een bedrag van € 5.250
voldaan. De laatste termijn dient te worden betaald op uiterlijk 1 augustus 2015.

verslag 10

De curator heeft alle betalingen van de nog openstaande debiteur ontvangen zodat de regeling is
nagekomen.
4.3

Boedelbijdrage

verslag 1

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.

verslag 5

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 10

De betalingsregeling is nagekomen zodat de werkzaamheden van de curator zijn afgerond.

5.

Bank / Zekerheden

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Vordering van bank(en)
Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten

Deze onderdelen zijn afgesloten. Dit hoofdstuk is afgerond.

6.
verslag 1

Doorstart / voortzetten

Er is geen sprake van een doorstart/voortzetting van de werkzaamheden.
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7.

Rechtmatigheid

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen
Controleverklaring accountant
Stortingsverpl. aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen

De curator heeft dit hoofdstuk afgesloten. Verwezen wordt naar het zesde verslag.

verslag 4

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Deze bestaan thans uit het salaris van de curator, de taxatiekosten en de huurpenningen over de
opzegperiode.
Tevens heeft het UWV een vordering ingediend in verband met loonvordering ex art. 66 lid 1 WW,
premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW en pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW voor een bedrag van
€ 66.916,44.
8.2

verslag 6

Er is door de fiscus een vordering ingediend van € 890.635,50.
8.3

verslag 4

Bedrag concurrente crediteuren

€ 206.165,06.
8.7

verslag 9

Aantal concurrente crediteuren

27.
8.6

verslag 7

Andere pref. crediteuren

Er zijn geen vorderingen ingediend door andere preferente crediteuren.
8.5

verslag 7

Pref. vord. van het UWV

UWV heeft een vordering ingediend van € 45.607,47.
8.4

verslag 1

Pref. vord. van de fiscus

Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft in het vorige verslag de verwachting uitgesproken dat er geen uitkering zal
plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. De wijze van afwikkeling (opheffing vanwege de
toestand van de boedel, dan wel een vereenvoudigde afwikkeling) zal nog afhangen van de
afwikkeling van de debiteurenincasso.
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verslag 10

Het faillissement zal dienen te worden opgeheven in verband met de toestand van de boedel (art. 16
Fw).

9.

Procedures

Er zijn geen lopende procedures.
9.1
9.2
9.3
verslag 1

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

Dit hoofdstuk is niet van toepassing en derhalve afgesloten.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

verslag 9

Het faillissement kan worden afgewikkeld zodra de betalingsregeling met de debiteur is nagekomen.
Het faillissement zal dan ook naar verwachting worden afgewikkeld in augustus 2015.

verslag 10

Het faillissement is thans gereed om te worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van
de boedel (art. 16 Fw).
10.2

Plan van aanpak

verslag 9

De werkzaamheden bestaan enkel nog uit het incasseren van de maandelijkse betaling ter zake van
de betalingsregeling.

verslag 10

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond.
10.3

verslag 10

Indiening volgend verslag

Er zal geen volgend verslag worden ingediend.

Almere, 18 augustus 2015

E. Douma
curator
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