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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 4

Datum: 29 juni 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 1

:

de besloten vennootschap Jarino Verhuur B.V. (hierna:
“de vennootschap”)
Vestigingsadres:
Schepersmaat 9
9405 TM Assen
Correspondentieadres:
Postbus 203
9400 AE Assen
Alle hierna genoemde vennootschappen – afgezien van
Kwant Beheer B.V. – zijn gevestigd op het zelfde
vestigingsadres en hebben hetzelfde correspondentie
adres.
KvK-nr: 04048684

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/73
19 maart 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
het verhuren, leasen, in- en verkopen van units, met al
hetgeen daartoe behoort en/of daaraan bevorderlijk kan
zijn.
2012: € 2.883.170,2011: € 3.793.236,Bron: jaarrekeningen.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 16.

Jarino Verhuur B.V., Kwant Beheer B.V., Jarino Groep B.V.,
Jarino Lease B.V., Kwes Holding B.V. – verslag 4

Pagina 1 van 16

Jarino Verhuur B.V. c.s.
F19/14/73, 82, 83, 84, 85

Gegevens gefailleerde 2

:

de besloten vennootschap Kwant Beheer B.V. (hierna:
“de vennootschap”)
Vestigingsadres:
Verlengde Hereweg 200
9722 AN Groningen
KvK-nr: 04044294

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/82
6 mei 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
het houden van aandelen, het besturen en beheren van
vennootschappen en/of ondernemingen, een en ander in
de ruimste zin des woords.
2012: n.v.t.
2011: n.v.t.
Geen personeel

Gegevens gefailleerde 3

:

de besloten vennootschap Jarino Groep B.V. (hierna:
“de vennootschap”)
KvK-nr: 04044294

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/83
6 mei 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
het houden van aandelen, het besturen en beheren van
vennootschappen en/of ondernemingen, een en ander in
de ruimste zin des woords.
2012: n.v.t.
2011: n.v.t.
Geen personeel
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Gegevens gefailleerde 4

:

de besloten vennootschap Jarino Lease B.V. (hierna:
“de vennootschap”)
KvK-nr: 04044283

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/84
8 april 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw.
2012: € 547.831,2011: € 487.841,Bron: jaarrekeningen.
Geen personeel

Gegevens gefailleerde 5

:

de besloten vennootschap Kwes Holding B.V. (hierna:
“de vennootschap”)
KvK-nr: 04044283

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F14/85
8 april 2014
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
holdingactiviteiten.
2012: n.v.t.
2011: n.v.t.
Bron: jaarrekeningen.
Geen personeel

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

1 maart 2015 t/m 31 mei 2015
zie specificatie
zie specificatie

Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid van de gefailleerde vennootschappen is het niet
mogelijk de werkzaamheden van de curator per faillissement toe te rekenen en zal de curator in één
verslag rapporteren waarbij zo nodig / mogelijk onderscheid wordt gemaakt naar de verschillende
vennootschappen.
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verslag 1

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De juridische structuur blijkt uit het hieronder weergegeven organogram.

Dhr. F.L. Kwant

Stichting Administratiekantoor Kwant
Kwant Beheer B.V.

Kwes Holding B.V.

Jarino Lease B.V.
Jarino Groep B.V.

Jarino Verhuur B.V.

Fiscale Eenheid Vpb en OB

a. De vennootschap Jarino Verhuur B.V. is opgericht op 13 november 1995 en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 15 november 1995. De aandelen van de vennootschap worden gehouden
door Jarino Groep B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door Jarino Groep B.V.
en de keer D.F. Kwant.
b. De vennootschap Jarino Lease B.V. is opgericht op 18 april 1994 en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 21 april 1994. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Kwes Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer F.L. Kwant.
c. De vennootschap Kwes Holding B.V. is opgericht op 29 mei 2009 en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 2 juni 2009. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Kwant
Beheer B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door Kwant Beheer B.V.
d. De vennootschap Kwant Beheer B.V. is opgericht op 18 april 1994 en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 20 april 1994. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Stichting Administratiekantoor Kwant welke stichting op haar beurt weer bestuurd wordt door de
heer F.L. Kwant. Het bestuur van de vennootschap Kwant Beheer B.V. wordt tevens gevormd door
de heer F.L. Kwant.
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e. De vennootschap Jarino Groep B.V. is opgericht op 18 april 1994 en in het Handelsregister
ingeschreven sedert 20 april 1994. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door
Kwes Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt tevens gevormd door de heer F.L.
Kwant en de heer D.F. Kwant (gevolmachtigd directeur).
1.2

Winst en verlies

verslag 1

Jarino Verhuur B.V.
Jarino Lease B.V.
Jarino Groep B.V.
Kwes Holding B.V.
Kwant Beheer B.V.
(geconsolideerd)

2011
€ 10.222,€
439,€ 10.222,€ 10.408,€ 10.408,-

2012
€ 170.626,- verlies
€ 27.333,€ 170.626,- verlies
€ 143.420,- verlies
€ 143.420,- verlies
€ 143.420,- verlies

2013 (concept)

2012
€ 4.515.371,€ 373.640,€ 963.520,€ 667.554,€ 1.483.266,€ 4.881.516,-

2013 (concept)

€ 1.162.229,- verlies

Bron: jaarrekeningen.
1.3

Balanstotaal

verslag 1

Jarino Verhuur B.V.
Jarino Lease B.V.
Jarino Groep B.V.
Kwes Holding B.V.
Kwant Beheer B.V.
(geconsolideerd)

2011
€ 4.579.147,€ 501.766,€ 1.031.611,€ 861.389,€
--

€ 3.598.458,-

Bron: jaarrekeningen.
1.4.
verslag 1

Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken in lopende procedures.
1.5.

verslag 1

Lopende procedures

Verzekeringen

Volgens opgave van de directie is door c.q. ten behoeve van de vennootschappen een ABN AMRO
Bedrijfspolis en een brandverzekering gesloten.
Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement waren geëindigd door middel van
royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd. De curator
verwacht geen premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.
1.6

verslag 1

Huur

De vennootschap Jarino Verhuur B.V. huurt een bedrijfsruimte bestaande uit kantoren,
productiehallen, magazijnen en buitenruimte aan de Schepersmaat 9 te Assen van Aprisco B.V. voor
een bedrag van € 26.691,- ex. B.T.W. per maand.
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De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris op 1 april 2014 opgezegd door
de curator conform artikel 39 Fw en zal op grond hiervan eindigen per 1 juli 2014 of zoveel eerder als
dat partijen overeenkomen.
Voorts huurde Jarino Verhuur B.V. nog een Toshiba multifunctional welke door de verhuurder is
opgehaald alsmede een aantal airco’s welke niet meer aanwezig waren en eind 2013 blijken te zijn
verkocht.
1.7

Oorzaak faillissement

verslag 1

Volgens de bestuurders der gefailleerde vennootschapen zou als belangrijke oorzaak kunnen worden
aangewezen de omzetdaling en oplopende verliezen als gevolg van de economische crisis de
afgelopen vijf jaren alsmede het niet doorgaan van een aantal grote projecten waardoor er gaten in de
productie en de kasstroom zijn ontstaan. Pogingen tot financiële herstructurering en/of aanvullende
financiering zijn niet geslaagd waardoor de schulden opliepen – met name bij de bank –, en
uiteindelijk de eigen aangiften onontkoombaar zijn geworden.

verslag 2-4

Het nader onderzoek door de curator naar de oorzaak van de faillissementen is nog niet voltooid.

verslag 1

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er 16 werknemers in dienst bij Jarino Verhuur
B.V. Bij de overige vennootschappen waren geen werknemers in dienst.
2.2.

verslag 1

In het jaar voor de faillissementen was hetzelfde aantal personen in dienst.
2.3.

verslag 1

Aantal in jaar voor faillissement

Datum ontslagaanzegging

De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 20 maart 2014.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische en
schriftelijke contacten zijn onderhouden met de bestuurder, de rechter-commissaris, de werknemers
en het UWV.
Op 21 maart 2014 heeft er een bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden waarbij het
ontslag nogmaals mondeling is aangezegd en de gevolgen van het faillissement voor het personeel
uiteen zijn gezet bij welke bijeenkomst ook een medewerker van het UWV aanwezig was om tekst en
uitleg over de (administratieve) afwikkeling van de loongarantieregeling te geven.
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3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
3.2
3.3
3.4
verslag 1

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

De gefailleerde vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom; punt 3.1 t/m 3.4 van
dit verslag is derhalve niet aan de orde.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Bedrijfsmiddelen
3.5

verslag 1

Beschrijving

Volgens de opgave van de bestuurders en blijkens de jaarrekening heeft Jarino Verhuur B.V. de
inventaris en overige bedrijfsmiddelen in eigendom welke ook door de overige vennootschappen in
het kader van hun bedrijfsvoering werden gebruikt. De inventaris en bedrijfsmiddelen zijn onmiddellijk
na uitspraak van de faillissementen in opdracht van de curator getaxeerd door Van Beusekom
Taxateurs.
3.6

Verkoopopbrengst

verslag 1

Daar onderhandse verkoop niet kon worden gerealiseerd zijn de inventaris en bedrijfsmiddelen in
opdracht van de pandhouder middels een door BVA georganiseerde online-veiling openbaar verkocht.
De afrekening hiervan dient nog te geschieden zodat de exacte verkoopopbrengst thans nog niet
bekend is (zie ook sub 6.3 van dit verslag).

verslag 2

Blijkens de door de pandhouder en BVA verstrekte gegevens heeft de openbare verkoop van de
bedrijfsmiddelen € 55.278,18 opgebracht waarvan een deel ad € 31.171,59 voor bodemzaken en €
24.106,59 voor niet bodemzaken.
3.7

verslag 1

Nu er sprake is geweest van een veiling in opdracht van de pandhouder is er geen boedelbijdrage
overeengekomen.
3.8

verslag 1

Boedelbijdrage

Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het
voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57
lid 3 Fw rekening worden gehouden. Uit dien hoofde zal een aanmerkelijk deel van de
(veiling)opbrengst der bedrijfsmiddelen (welke nagenoeg allemaal als bodemzaken kunnen worden
aangemerkt) via de boedel (dienen te) lopen. De omvang daarvan is nog niet bekend.
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verslag 2

De opbrengst der bodemzaken bedraagt € 31.171,59. De afrekening met de pandhouder zal nog dit
kalenderjaar geschieden.

verslag 3-4

De afrekening is thans nog gaande en zal binnenkort zijn afgerond.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en tal van met (de voorbereiding van) de nagestreefde
onderhandse verkoop verbandhoudende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn schriftelijke en
mondelinge contacten onderhouden met de bank, de bestuurder en andere betrokkenen.

verslag 2-4

De werkzaamheden zijn voor zover nodig gecontinueerd.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

Beschrijving

Er is een geringe hoeveelheid voorraad materiaal en een aanmerkelijke hoeveelheid gebruikte (al dan
niet verhuurde) units in eigendom bij Jarino Verhuur B.V. aangetroffen. Het materiaal is getaxeerd
door Van Beusekom Taxateurs (zie sub 3.5) terwijl de voorraad al dan niet verhuurde units in opdracht
van de bank/pandhouder vlak voor en kort na de faillissementen door NTAB is getaxeerd.
3.10

Verkoopopbrengst

verslag 1

Daar onderhandse verkoop (van het merendeel der units) niet kon worden gerealiseerd zijn de units
(op een aantal uitzonderingen na) in opdracht van de pandhouder middels een door BVA
georganiseerde veiling verkocht. De afrekening hiervan dient nog te geschieden zodat de exacte
verkoopopbrengst thans nog niet bekend is (zie ook sub 6.3 van dit verslag). Een gering aantal units is
met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht. De afrekening daarvan met de
pandhouder dient nog te geschieden.

verslag 2

De opbrengst van de voorraden en units (zowel openbaar als onderhandsverkocht) bedraagt in totaal
€ 159.128,50 welke aan de pandhouder toekomt. De afrekening tussen veilingbedrijf en pandhouder
heeft inmiddels plaatsgevonden en tussen boedel en pandhouder zal deze nog in dit kalenderjaar
geschieden.
Daarnaast heeft met toestemming van de Rechter-commissaris lossing van BNP Paribas als
pandhouder en verkoop van een partij aan BNP Paribas verpande units plaatsgevonden hetwelk de
boedel per saldo een opbrengst van € 6.292,- heeft opgeleverd.
3.11

Boedelbijdrage

verslag 1

Met de pandhouder is afgesproken dat in de gevallen van onderhandse verkoop van units aan de
boedel een boedelbijdrage zal worden voldaan conform de separatistenregeling. De afrekening
hiervan dient nog te geschieden.

verslag 2

De totale aldus verschuldigde boedelbijdrage bedraagt € 3.690,50, welke bij de hiervoor sub 3.10
genoemde afrekening zal worden meegenomen.

verslag 3-4

De afrekening hiervan is nog gaande (zie ook 3.8 en 3.10) en wordt binnenkort afgerond.
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Werkzaamheden
verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en tal van met (de voorbereiding van) de beoogde
onderhandse verkoop verbandhoudende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn schriftelijke en
mondelinge contacten onderhouden met de bank, de bestuurders en andere betrokkenen.

verslag 2-4

De (afwikkelings)werkzaamheden zijn gecontinueerd.
Andere activa
3.12

verslag 1

Beschrijving

De navolgende andere activa werden aangetroffen:
-

-

de door (een deel van de) huurders van units van Jarino Verhuur B.V. verschuldigde
huurpenningen over de maand mei 2014 (de maand april 2014 was reeds begin maart 2014
uitgefactureerd);
een ten name van Kwant Beheer B.V. geregistreerd merkrecht alsmede een domeinnaam.

3.13

Verkoopopbrengst

verslag 1

Er is (nog) geen (verkoop)opbrengst gerealiseerd. De betreffende huurders zijn door de curator tot
betaling van de betreffende huurtermijn aan de boedel aangeschreven.

verslag 2

Er is in totaal door huurders wegens huur een bedrag ad € 12.188,70 voldaan welke opbrengst aan de
boedel toekomt. Verschillende huurders hebben niet of niet volledig de huur voldaan zich daarbij
beroepend op allerlei opschortinggronden. Het laat zich gelet op de ingenomen stellingen aanzien dat
de niet betaalde huur als oninbaar moet worden aangemerkt.
Er heeft zich een gegadigde voor de koop van het merkrecht bij de curator aangediend met wie verder
zal worden onderhandeld.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben inventariserende en overige werkzaamheden plaatsgevonden waarbij contacten zijn
onderhouden met bestuurders, huurders, de bank en overige betrokkenen.

verslag 2-4

De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

verslag 1

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

Uit de administratie van de vennootschappen blijkt dat per datum faillissement het totaal van de
debiteuren nominaal € 215.248,64 bedraagt welke portefeuille echter vanwege disputen grotendeels
als oninbaar dient te worden aangemerkt.
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Over de incasso van de debiteuren is met de pandhouder (zie 5.3) afgesproken dat de curator zich
daarmee zal belasten.
Daarnaast blijkt uit de administratie van de vennootschappen dat sprake is van een rekening courant
vordering op de heer D.F. Kwant ad € 124.841,90 (welke eveneens onder het pandrecht van de ABN
AMRO Bank valt).
4.2

Opbrengst

verslag 1

De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt € 29.666,53.

verslag 2-4

De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt € 36.494,55.
4.3

verslag 1

Boedelbijdrage

Met de pandhouder is afgesproken dat bij incasso van de debiteuren aan de boedel een
boedelbijdrage zal worden voldaan conform de separatistenregeling.
4.3.1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

verslag 1

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 6,5.

verslag 2

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 11,4.

verslag 3

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 18,3.

verslag 4

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 18,7.
4.3.2.

verslag 1-2

Opbrengst boedel/pandhouder:

Van het onder 4.2 vermelde bedrag komt een deel aan de boedel toe en een deel aan de pandhouder
overeenkomstig de overeengekomen verdeling.
Werkzaamheden

verslag 1-4

verslag 1

Er hebben inventariserende
plaatsgevonden.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

en

met

debiteurenincasso

verbandhoudende

werkzaamheden

De vordering van de ABN AMRO Bank N.V. uit hoofde van verleend krediet aan de diverse
vennootschappen gezamenlijk, waarbij allen hoofdelijk
aansprakelijk zijn, bedraagt in totaal
€ 2.260.692,41 exclusief rente en kosten.
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5.2
verslag 1

De vennootschap Jarino Verhuur B.V. heeft enkele overeenkomsten van operational lease gesloten
met betrekking tot een tweetal bedrijfsbussen en een personenauto welke voertuigen door de
leasemaatschappij zijn ingenomen.
5.3

verslag 1

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

In verband met de onder 5.1 genoemde vorderingen van de bank zijn ten laste van de vennootschap
de navolgende zekerheden gesteld:
- pandrecht, eerste in rang, op de roerende zaken van de vennootschappen;
- pandrecht, eerste in rang, op de vorderingen van de vennootschappen;
- pandrecht, eerste in rang, op de voorraad van de vennootschappen;
- diverse achterstellingen van leningen van de heer en mevrouw F.L. Kwant-Joppe;
- borgstelling van € 150.000.- van de heer F.L. Kwant
5.4

verslag 1

Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van separatist.
De bank heeft hiervan gebruik gemaakt middels de in haar opdracht door BVA uitgevoerde veiling van
de roerende zaken (waaronder inventaris en verhuurde en onverhuurde units).
5.5

verslag 1

Reclamerechten

Hierop is tot dusverre geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1

Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich meerdere crediteuren gemeld die een beroep doen op een door hen gemaakt
eigendomsvoorbehoud. Per geval is nagegaan of voor een rechtsgeldig beroep op
eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan de daaraan te stellen eisen. Als dat het geval is zijn
afspraken gemaakt over de uitlevering van de nog aanwezige zaken waarop een
eigendomsvoorbehoud rust.
5.7

verslag 1

Boedelbijdragen

Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11 en 4.3.
5.6

verslag 1

Separatistenpositie

Retentierechten

Hierop is tot dusverre geen beroep gedaan.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2-4

De werkzaamheden zijn daar waar nodig gecontinueerd.
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6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
6.2

verslag 1

Exploitatie/zekerheden
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

Een daadwerkelijke voortzetting van de ondernemingen heeft niet plaatsgevonden; de punten 6.1 en
6.2 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.
Doorstart
6.3

verslag 1

Hoewel zich direct na aanvang van de faillissementen een betrekkelijk groot aantal gegadigden bij de
curator heeft gemeld voor een mogelijke doorstart is het na uitvoerig onderhandelen met deze
kandidaten uiteindelijk niet mogelijk gebleken om tot een voor de pandhouder aanvaardbaar resultaat
te komen met als gevolg dat uiteindelijk de pandhouder heeft besloten om middels een online veiling
door BVA tot openbare verkoop van de aan haar verpande zaken over te gaan.
6.4

verslag 1

Opbrengst

Niet van toepassing.

6.6
verslag 1

Verantwoording

Niet van toepassing.
6.5

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Zie hiervoor sub 3.7 van dit verslag.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft tal van met de voorbereiding van een eventuele doorstart verbandhoudende
werkzaamheden uitgevoerd waarbij schriftelijke en mondelinge contacten zijn onderhouden met
diverse gegadigden, de pandhouder en de bestuurders.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

verslag 1

De administratie van de vennootschappen lijkt aan de daaraan te stellen eisen te voldoen en wordt
bewaard op het adres van de bestuurder. Voor de digitale administratieve vastlegging werd gebruik
gemaakt van een softwarepakket. De digitale administratie is door de curator veilig gesteld. De curator
zal de administratie nog aan een nader onderzoek onderwerpen.

verslag 2-4

Het nader onderzoek is nog niet voltooid.
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7.2
verslag 1

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschappen telkens tijdig
gedeponeerd.
7.3

verslag 1

Depot jaarrekeningen

Controleverklaring accountant

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.
7.4

Stortingsverplichting aandelen

verslag 1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

verslag 2-4

Het onderzoek is nog niet voltooid.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

verslag 1

De curator moet hier nog nader onderzoek naar doen.

verslag 2-4

Het nader onderzoek is nog niet voltooid.
7.6

verslag 1-4

Paulianeus handelen

Vooralsnog is van paulianeus handelen niet gebleken.
Werkzaamheden

verslag 1

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

verslag 2-4

De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

verslag 1-2

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de
verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van de faillissementen.
Daarnaast heeft het UWV ter zake van overgenomen loonverplichtingen een boedelvordering
ingediend ad € 152.296,63.

verslag 3-4

Een boedelcrediteur heeft een vordering wegens huur vanaf datum faillissement ingediend tot een
totaalbedrag ad € 110.434,42. Het UWV heeft een boedelvordering van € 152.296,63 ingediend.
8.2

verslag 1

Preferente vorderingen van de fiscus

De Belastingdienst heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per
faillissement de hoogte van de ingediende vordering van de Belastingdienst aangegeven.
Gefailleerde vennootschap

Totaalbedrag
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Jarino Verhuur B.V.
Kwant Beheer B.V.
Jarino Groep B.V.
Jarino Lease B.V.
Kwes Holding B.V.

€ 60.199,€
-€
-€
-€
--

Gefailleerde vennootschap
Jarino Verhuur B.V.
Kwant Beheer B.V.
Jarino Groep B.V.
Jarino Lease B.V.
Kwes Holding B.V.

Totaalbedrag
€ 70.018,€ 28.273,€
-€ 199.183,€
--

Gefailleerde vennootschap
Jarino Verhuur B.V.
Kwant Beheer B.V.
Jarino Groep B.V.
Jarino Lease B.V.
Kwes Holding B.V.

Totaalbedrag
€ 70.018,€ 28.273,€
-€ 133.248,€
--

verslag 2

verslag 3-4

8.3

Preferente vorderingen van het UWV

verslag 1

Het UWV heeft tot dusverre in geen van de faillissementen een vordering ingediend.

verslag 2-4

Het UWV heeft in de diverse faillissementen vorderingen ingediend. Hieronder wordt per faillissement
de hoogte van de ingediende vordering van het UWV aangegeven.
Gefailleerde vennootschap
Totaalbedrag
Jarino Verhuur B.V.
€ 92.236,74,Kwant Beheer B.V.
€
-Jarino Groep B.V.
€
-Jarino Lease B.V.
€
-Kwes Holding B.V.
€
-8.4

Andere preferente crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben zich in geen van de faillissementen andere preferente crediteuren gemeld.

verslag 4

Tot dusverre heeft zich in het faillissement van Jarino Verhuur B.V. één andere preferente crediteur
zich gemeld met een totaalvordering ad € 47,11.
8.5

verslag 1

Aantal concurrente crediteuren

Tot dusverre hebben nog niet alle concurrente crediteuren vorderingen ingediend in de diverse
faillissementen. Hieronder wordt per faillissement aangegeven hoeveel concurrente crediteuren een
vordering hebben ingediend en wat het totaalbedrag van de vorderingen is.
Gefailleerde vennootschap
Jarino Verhuur B.V.

47

Totaalbedrag
€ 2.726.400,55
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Kwant Beheer B.V.
Jarino Groep B.V.
Jarino Lease B.V.
Kwes Holding B.V.

2
12
-1

€
€
€
€

20.540,97
159.732,71
-12.456,36

verslag 2

Hieronder wordt per faillissement aangegeven hoeveel concurrente crediteuren een vordering hebben
ingediend en wat het totaalbedrag van de vorderingen is. Diverse crediteuren zijn met dezelfde
vordering bij alle vennootschappen opgenomen.
Gefailleerde vennootschap
Totaalbedrag
Jarino Verhuur B.V.
59 € 2.974.347,96
Kwant Beheer B.V.
3 € 2.300.299,55
Jarino Groep B.V.
16 € 2.448.614,94
Jarino Lease B.V.
1
€ 2.279.758,58
Kwes Holding B.V.
1 €
12.456,36

verslag 3-4

Hieronder wordt per faillissement aangegeven hoeveel concurrente crediteuren een vordering hebben
ingediend en wat het totaalbedrag van de vorderingen is. Diverse crediteuren zijn met dezelfde
vordering bij alle vennootschappen opgenomen.
Gefailleerde vennootschap
Totaalbedrag
Jarino Verhuur B.V.
62 € 3.249.541,49
Kwant Beheer B.V.
3 € 2.300.299,55
Jarino Groep B.V.
16 € 2.448.614,94
Jarino Lease B.V.
1
€ 2.279.758,58
Kwes Holding B.V.
1 €
12.456,36
8.6

verslag 1

Zie sub 8.5.
8.7

verslag 1-4

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zullen de faillissementen te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing
wegens de toestand van de boedel.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

9.
verslag 1-4

verslag 1-4

Procedures

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s).

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
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10.2
verslag 1-4

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
-

nadere inventarisatie van de crediteuren;
nadere (administratieve en financiële) afwikkeling van de onderhandse verkopen en veilingen;
nader onderzoek als bedoeld in de diverse punten van dit verslag;
Nadere voltooiing van de afrekening met de pandhouder.

10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal in september 2015 worden ingediend.
Assen, 29 juni 2015

J.S. van Burg
curator
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