Metaalbewerkingsbedrijf Knijnenburg B.V.
F 13/68

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 4

Datum: 27 maart 2014

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.

verslag 2

verslag 2

Gegevens gefailleerde

:

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

METAALBEWERKINGSBEDRIJF KNIJNENBURG B.V.
h.o.d.n. KPT Knijnenburg Parts Technology, gevestigd en
kantoorhoudende te De Mars 13-15 te (7742 PT)
Coevorden, KvK 04026989.
F13/68
26 februari 2013
mr. J.S. van Burg
mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:
:

Algemene metaalbewerking.
€ 1.892.292,- in 2012
20 werknemers

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

:
:
:

1 november 2013 t/m 28 februari 2014
9,30 uren (1 november 2013 t/m 28 februari 2014)
239,40 uren (26 februari 2013 t/m 28 februari 2014)

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

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.

2.

Personeel

2.1
2.2.

Aantal ten tijde van faillissement
Aantal in jaar voor faillissement
Werkzaamheden

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1.
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3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
verslag 1

Beschrijving

De gefailleerde vennootschap heeft de onroerende zaak bestaande uit een vrijstaande bedrijfshal met
kantoren aan de Mars 13-15 te 7742 PT Coevorden in eigendom.
3.2

Verkoopopbrengst

verslag 1

De verkoopopbrengst is nog niet bekend. Het object is in opdracht van de curator en in overleg met
de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze
van verkoop.

verslag 2

De onderhandse verkoop van het object is, op verzoek van de hypotheekhouder, ondergebracht bij
een bedrijfsmakelaardij. De resultaten van de verkoopinspanningen zullen
thans moeten worden
afgewacht.

verslag 3

De verkoopinspanningen worden gecontinueerd.

verslag 4

De verkoopinspanningen worden gecontinueerd en er worden momenteel onderhandelingen gevoerd
met een gegadigde.
3.3

verslag 1

Hoogte hypotheek

De onroerende zaak is belast met een eerste hypothecaire inschrijving ten gunste van de ABN AMRO
Bank N.V. tot een totaalbedrag ad € 1.365.000,- te vermeerderen met 40% aan rente en kosten
derhalve tot een totaalbedrag ad € 1.911.000,-.
3.4

Boedelbijdrage

verslag 1

De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop. Ook over de
boedelbijdrage zullen in het kader van genoemd overleg nog nadere afspraken gemaakt worden.

verslag 2

De afspraken over de boedelbijdrage dienen nog te worden gemaakt.

verslag 3

Er zijn nog geen nadere afspraken gemaakt gegeven het feit dat een verkoop nog niet in zicht is.

verslag 4

Er zijn ook thans nog geen nadere afspraken gemaakt.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 2

Er zijn schriftelijke en mondelinge contacten onderhouden met de hypotheekhouder en de makelaar
en er is toegezien op ontruiming en bezemschone oplevering van het object door de koper der activa.

verslag 3-4

Voornoemde werkzaamheden zijn in de verslagperiode gecontinueerd.
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Bedrijfsmiddelen
3.5
3.6
3.7
3.8

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus

Voorraden/onderhanden werk
3.9
3.10
3.11

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2.
Andere activa
3.12

Beschrijving

verslag 1

De curator heeft immateriële activa aangetroffen, bestaande uit een domeinnaam,
klantenbestand en goodwill.

verslag 4

De curator heeft geconstateerd dat door de gefailleerde vennootschap nog een aandeel wordt
gehouden in OBM Zwolle B.V., een gemeenschappelijk Opleidingsbedrijf Metaal van de regio Zwolle.
3.13

handelsnaam,

Verkoopopbrengst

verslag 1

Deze activa zijn niet verkoopbaar gebleken daar geen doorstart gerealiseerd kon worden.

verslag 4

Het is nog niet duidelijk wat de opbrengst van het aandeel zal zijn. De curator is in overleg met mede
betrokkenen over afwikkeling/overdracht.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

verslag 4

Er hebben nadere inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

4.

Debiteuren

4.1.
4.2
4.3

Omvang debiteuren
Opbrengst
Boedelbijdrage

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2.
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verslag 1

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank N.V. heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde vennootschap verstrekte
kredietfaciliteit per faillissementsdatum een bedrag van € 1.210.185,87 (zegge een miljoen
tweehonderdtienduizend eenhonderd vijf en tachtig euro en zeven en tachtig eurocent) exclusief rente
en kosten te vorderen.
5.2

verslag 1

Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap heeft bij Ford Lease voor een bedrijfsauto en bij ABN AMRO
Lease
N.V. voor een drietal machines financial leasecontracten afgesloten. De bedrijfsauto
vertegenwoordigde geen “overwaarde” en is aan de leasemaatschappij geretourneerd.
De drie machines vertegenwoordigden een aanmerkelijke “overwaarde” in verband waarmee de
leasemaatschappij ABN AMRO Lease N.V. met haar instemming is “gelost” (zie ook sub 3.6) voor het
nog openstaande restbedrag ad € 17.592,84 waarna de eigendom van deze machines in de boedel is
komen te vallen en deze konden worden verkocht in het kader van de sub 3.6 genoemde
activatransactie waarmee de overwaarde ten bate van de boedel kon worden gerealiseerd.
5.3
Beschrijving zekerheden

verslag 1

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde vennootschap zijn de
navolgende zekerheden gevestigd:
-

5.4
verslag 1

Krediethypotheek van € 1.361.000,- in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor
rente en kosten, op de onroerende zaak te Coevorden, aan de Mars 13-15.
Pandrecht voorraden, inventaris en vorderingen;
Borgstelling van € 113.445,- te vermeerderen met rente en kosten van de heer F.W.L.
Koggel;
Borgstelling van € 59.000,- te vermeerderen met rente en kosten van de heer R.
Sistermans;
Hoofdelijke medeaansprakelijkheid van Sistermans Products Technology B.V.,
gevestigd te Dalen;
Diverse achterstellingen jegens de ABN AMRO Bank N.V. van vorderingen van de
d.g.a.’s op de gefailleerde vennootschap;
Pandrecht vordering groot € 75.000,- op ABN AMRO Bank van de heer F.W.J.
Koggel;
Pandrecht vordering groot € 75.000,- op ABN AMRO Bank N.V. van de heer R.
Sistermans.

Separatistenpositie

De curator heeft de zekerheidsrechten van de ABN AMRO Bank N.V. getoetst en vervolgens erkend.
In overleg met de pandhouder is besloten tot onderhandse verkoop door de curator hetgeen voor wat
betreft de roerende zaken gerealiseerd is. De onroerende zaak moet nog worden verkocht. Met
inachtneming van de zekerheidsrechten zijn de opbrengsten uit de verkoop van de roerende zaken
ten goede gekomen aan de verhuurder/leasemaatschappij, de ABN AMRO Bank N.V. en de boedel.
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5.5

Boedelbijdragen

verslag 1

Zie hiervoor sub 3.7.

verslag 2

Zie hiervoor sub 3.11 en 4.3. Daarnaast heeft de pandhouder inmiddels haar aandeel ad
€ 3.176,56 incl. BTW in de taxatiekosten der activa aan de boedel voldaan.
5.6

verslag 1

Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de faillissementen waarbij de
schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te
maken. Van die mogelijkheid hebben diverse schuldeisers gebruik gemaakt waarna de curator heeft
onderzocht in hoeverre die zaken nog aanwezig waren en zulks heeft gecommuniceerd met de
betrokken schuldeisers.
Bij de verkoop der activa is bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig gemaakte
eigendomsvoorbehouden te respecteren.

verslag 3

Met een leverancier is nog discussie gaande over een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

verslag 4

De discussie is na de laatste reactie van de curator door de betreffende leverancier niet meer vervolgd
waarmee de kwestie vooralsnog als afgedaan wordt beschouwd.
5.7

verslag 1

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op
reclamerechten.
5.8

verslag 1

Reclamerechten

Retentierechten

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen da er sprake is van een beroep op een
recht van retentie.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn besprekingen
gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank,
leasemaatschappij en leveranciers.

verslag 4

Er zijn nadere contacten onderhouden met de diverse betrokkenen.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
6.2

Exploitatie/zekerheden
Financiële verslaglegging
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Doorstart
6.3
6.4
6.5
6.6

Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2.

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

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

verslag 1-2

De boedelvorderingen bestaan uit de faillissementskosten en een vordering van het UWV ter zake van
overgenomen loonverplichtingen. De omvang staat thans nog niet vast.

verslag 3

De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de verschotten, de
verzekering van de curator en de vordering van het UWV ad totaal € 121.955,88 ter zake van de
overgenomen loonverplichtingen.

verslag 4

De boedelvorderingen bestaan uit de faillissementskosten en een vordering van het UWV ad totaal €
121.955,88 ter zake van overgenomen loonverplichtingen en een vordering van de gemeente
Coevorden inzake de gemeentelijke belastingen 2014.
8.2

Pref. vord. van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst
€ 241.073,-.

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad

verslag 2

De Belastingdienst
€ 345.530,-.

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad

verslag 3-4 De Belastingdienst
€ 345.776,-.

heeft

tot

dusverre

vorderingen

ingediend

tot

een

totaalbedrag

ad
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8.3

Pref. vord. van het UWV

verslag 1-2

Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.

verslag 3-4

Het UWV heeft een preferente vordering ad totaal € 152.316,66 ingediend.
8.4

Andere pref. Crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

verslag 2

MN Services heeft een preferente vordering groot € 42.399,20 ingediend.

verslag 3-4

Naast MN Services heeft ook Lococensus-Tricijn een preferente vordering ad € 1.078,88 ingediend.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot dusverre hebben 56 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.769.483,60 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.

verslag 2

Tot dusverre hebben 75 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.837.691,12 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.

verslag 3

Tot dusverre hebben 82 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.904.845,49 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.

verslag 4

Tot dusverre hebben 84 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 1.905.636,72 dit inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. als bedoeld sub 5.1.
8.6

verslag 1-3

Zie sub 8.5.
8.7

verslag 1-3

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling zijn nog geen definitieve uitspraken te doen. Vermoedelijk
zal er sprake zijn van een afwikkeling ex art 137a Fw.
Werkzaamheden

verslag 1-4

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische)
besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerde zelf.

9.
verslag 1

Procedures

De curator is niet betrokken bij procedures namens of tegen de boedel.
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10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

verslag 1

Gestreefd wordt naar afwikkeling uiterlijk in 2013.

verslag 2

Er wordt nog steeds gestreefd naar afwikkeling uiterlijk in 2013, doch zulks is wel afhankelijk van de
verkoop der onroerende zaak.

verslag 3

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de voortgang bij de verkoop der onroerende zaak.

verslag 4

Het al dan niet welslagen van de verkoop der onroerende zaak blijft bepalend voor de termijn van
afwikkeling van het faillissement.
10.2

Plan van aanpak

verslag 1

De curator heeft diverse dossiers aangelegd en zal daarin nog nadere werkzaamheden verrichten
waaronder de administratieve afwikkeling der voortzetting, de verkoop van de onroerende zaak, het
inventariseren der vorderingen en het afwikkelen van de debiteurenpositie.

verslag 2-3

Thans dient alleen de verkoop der onroerende zaak nog te worden afgewikkeld.

verslag 4

Ook de kwestie inzake het aandeel OBM Zwolle B.V. moet nog worden afgewikkeld.
10.3

verslag 4

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal medio juni 2014 worden ingediend.

Assen, 27 maart 2014

J.S. van Burg
curator
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