Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

5
10-01-2022
F.01/20/17
NL:TZ:0000127527:F001
21-01-2020

R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr R. van der Pas

Algemene gegevens
Naam onderneming
Kempen Transport Service B.V., ook w el handelend onder de naam Allroad
Logistics.

25-02-2020
1

Gegevens onderneming
Kempen Transport Service B.V., tevens handelend onder de naam Allroad
Logistics (hierna: "KTS") is statutair gevestigd te Veldhoven en houdt kantoor
te (5651 GR) Eindhoven aan het adres Het Schakelplein 1. KTS is ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
17188766.

25-02-2020
1

Activiteiten onderneming
KTS is een transportonderneming. KTS houdt zich met name bezig met
fijnmazige distributie binnen de Nederlandse landsgrenzen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 7.231.459,47

€ -717.435,34

2018

€ 7.071.523,00

€ -809.676,00

€ 1.273.855,00

2017

€ 6.490.102,00

€ -707.944,00

€ 1.320.516,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

25-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De laatste drie jaar zijn verliesgevend gew eest. Over 2019 heeft de curator
vooralsnog alleen concept cijfers ontvangen.

25-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
52

25-02-2020
1

Toelichting
Bij KTS w aren 52 personeelsleden in loondienst. Daarnaast schakelde KTS
regelmatig derden in voor haar transporten (zogenaamde 'charters' en/of
ZZP'ers).

Boedelsaldo
€ 73.630,00

25-02-2020
1

Toelichting
De curator heeft de eerste termijn van de koopsom voor de onderneming van
KTS van de doorstarter ontvangen en het aan de pandhouder toekomende
deel direct aan de pandhouder doorgestort. De curator zal dit verderop in zijn
verslag nader toelichten.
€ 192.016,92

27-07-2020
2

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 70.000 van
ADG Logistics (doorstarter) ontvangen. Dit betreft een aantal termijnbetalingen
voor de koopsom van de activa. Daarnaast heeft de curator het saldo op de
rekening van gefailleerde bij ECPay ontvangen. Dit saldo betreft uitsluitend
betalingen van debiteuren. Daarnaast zijn een aantal kosten voldaan,
w aaronder taxatiekosten, automatiseringskosten (veiligstellen administratie),
salaris curator en is een onverschuldigde betaling teruggestort.
€ 275.099,24

25-01-2021
3

€ 337.679,23

22-07-2021
4

€ 370.596,88

10-01-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-1-2020

25-02-2020
1

t/m
21-2-2020
van
22-2-2020

27-07-2020
2

t/m
23-7-2020
van
24-7-2020

25-01-2021
3

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021

22-07-2021
4

t/m
18-7-2021
van
19-7-2021

10-01-2022
5

t/m
9-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

154 uur 48 min

2

87 uur 24 min

3

35 uur 30 min

4

44 uur 0 min

5

18 uur 42 min

totaal

340 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De curator heeft zich in de afgelopen periode onder andere bezig gehouden
met de afw ikkeling van de overeenkomst met ECPay en de debiteurenincasso.
Kennelijk heeft een groot aantal debiteuren van de doorstarter nog op de
oude rekening van gefailleerde bij Rabobank betaald. De curator heeft deze
betalingen onderzocht en is thans nog in overleg met de doorstarter over de
afw ikkeling. Daarnaast heeft de curator een aanvang gemaakt met zijn
rechtmatigheidsonderzoek.

27-07-2020
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de debiteurenincasso in
overleg met Allcore afgerond. De curator heeft erop toegezien dat de
doorstarter aan zijn betalingsverplichtingen uit de koopovereenkomst heeft
voldaan. Daarnaast heeft de curator een eindafrekening gemaakt met
Rabobank en Allcore naar aanleiding van de debiteurenincasso. Voorts heeft
de curator overeenstemming bereikt met de doorstarter over de betalingen die
debiteuren van de doorstarter per abuis op de oude rekening van gefailleerde
bij Rabobank hebben voldaan.

25-01-2021
3

De curator heeft er in de afgelopen verslagperiode op toegezien dat de
doorstarter zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst is
nagekomen. Voorts heeft de curator een aanvang gemaakt met zijn
rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader heeft de curator de administratie op
hoofdlijnen bestudeerd en bij het bestuur nadere informatie opgevraagd.

22-07-2021
4

De curator heeft een eindafrekening gemaakt met de doorstarter. In de
afgelopen verslagperiode heeft de doorstarter aan al zijn verplichtingen uit
de koopovereenkomst voldaan. De curator heeft voorts een debiteur
aangeschreven met het verzoek de openstaande vordering te voldoen en
stappen gemaakt in zijn rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
KTS is opgericht bij akte van 16 maart 2006.
Balja Holding B.V., w aarvan de heer J.W . de Graaf op zijn beurt bestuurder en
enig aandeelhouder is, is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van KTS.
Volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel is Balja Holding B.V. ook
enig aandeelhouder van KTS. Echter, blijkens het aandeelhoudersregister van
KTS heeft Balja Holding B.V. op 4 februari 2016 de helft van haar aandelen in
KTS aan Eensteen Beheer B.V. geleverd, w aarvan de heer R. Schoormans op
zijn beurt bestuurder is. Nadien hebben zich volgens het
aandeelhoudersregister geen w ijzigingen in de aandeelhoudersstructuur
plaatsgevonden. Kennelijk is die w ijziging niet aan de Kamer van Koophandel
doorgegeven.

1.2 Lopende procedures

25-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator bericht dat KTS niet betrokken is bij lopende
civiele procedures. W el heeft hij namens KTS aangifte bij de politie gedaan van
ladingdiefstal.

25-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringsovereenkomsten zullen in kaart w orden gebracht en w aar
nodig beëindigd w orden. Eventuele premierestituties zullen w orden gestort op
de faillissementsrekening.

25-02-2020
1

De boedel heeft een schadevergoeding ontvangen van € 2.298.

10-01-2022
5

1.4 Huur
KTS huurt een bedrijfspand- en magazijn te Eindhoven en te W ateringen. De
curator heeft de huurovereenkomsten ex art. 39 FW opgezegd bij brieven van
28 januari 2020 met machtiging van de rechter-commissaris en inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden. Hierdoor eindigen de
huurovereenkomsten in ieder geval op 30 april 2020.

1.5 Oorzaak faillissement

25-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft de curator over de oorzaken van het faillissement als
volgt bericht:

25-02-2020
1

In 2018 heeft KTS een fors verlies geleden van € 809.676, terw ijl ook over
boekjaar 2017 een fors verlies van € 707.944 is geleden. Dit zou onder meer
te w ijten zijn gew eest aan financiële problemen bij opdrachtgevers en een
mislukte samenw erking met Logifriends B.V., w elke vennootschap op 21
november 2017 in staat van faillissement is verklaard. Voorts zou ook een
samenw erking met Allroad Uitzendbureau eind 2018 zijn beëindigd, als gevolg
w aarvan Allroad Uitzendbureau niet langer bereid w as om in KTS te investeren.
De bestuurder heeft de curator voorts bericht dat hij heeft geanticipeerd op
groei, maar dat die groei niet is gekomen.
Omdat KTS behoefte zou hebben gehad aan een constante kasstroom, zou zij
medio 2018 haar debiteuren hebben gecedeerd aan een factoringmaatschappij
('ECP'). Hoew el de samenw erking met ECP aanvankelijk goed verliep, zouden
de betalingen van ECP aan KTS na verloop van tijd steeds later volgen als
gevolg w aarvan alsnog liquiditeitsproblemen ontstonden bij KTS. ECP zou
voorts een krediet van € 150.000 aan KTS hebben toegezegd, maar het
krediet w as volgens de bestuurder niet beschikbaar voor KTS toen zij het
nodig had.
Daarnaast beschikt KTS over een TNT-dedicated vestiging in W ateringen. De
activiteiten van deze vestiging zouden volgens de bestuurder structureel
verlieslatend zijn. Hoew el KTS eind 2018 een gegadigde zou hebben gevonden
voor overname van de activiteiten van deze vestiging, kw am dit voor haar te
laat. Onder andere de Belastingdienst w as overgegaan tot het nemen van
executiemaatregelen. Door de aanhoudende liquiditeitsproblemen heeft de
bestuurder zich uiteindelijk genoodzaakt gezien om het eigen faillissement aan
te geven. De bestuurder heeft voorts nog aangegeven dat het ziekteverzuim
erg hoog w as met een (gemiddeld) percentage van 16%.
De curator zal nog onderzoek doen naar de door de bestuurder opgegeven
oorzaken van het faillissement.
De curator heeft vooralsnog geen aanleiding om te tw ijfelen aan de door de
bestuurder opgegeven oorzaken van het faillissement.

10-01-2022
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
52

25-02-2020
1

Toelichting
De bestuurder heeft de curator bericht dat er ten tijde van de
faillissementsuitspraak 52 w erknemers in dienst zouden zijn van KTS.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
52

25-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-1-2020

52

De curator heeft de w erknemers van KTS ex art. 40 FW ontslag
aangezegd met machtiging van de rechter-commissaris en
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

totaal

52

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg bestuur, correspondentie met rechter-commissaris, correspondentie
met het UW V, bijeenkomst met het personeel, w erkzaamheden ten behoeve
van het aanzeggen van ontslag, etc.

25-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bestuurder heeft de curator bericht dat KTS geen onroerende zaken in
eigendom heeft.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

25-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Overleg met het bestuur, etc.

25-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Transportmiddelen (lease)

€ 25.000,00

€ 0,00

Transportmiddelen (eigendom)

€ 30.000,00

€ 3.000,00

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 9.000,00

€ 0,00

€ 64.000,00

€ 3.000,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
KTS beschikt over bedrijfsmiddelen, w aaronder met name kantoor- en
bedrijfsinventaris, bestaande uit tafels, stoelen, bureaus, stellages, kasten,
steekw agens, palletw agens, etc. Daarnaast beschikt KTS over rollend
materieel, w aaronder trucks, opleggers en bestelbusjes. Ook beschikt KTS over
voertuigen die op basis van financial of operational lease (met
afkoopmogelijkheid) aan haar ter beschikking zijn gesteld. Deze
leaseovereenkomsten vertegenw oordigen (deels) een positief contractbelang.

25-02-2020
1

De curator heeft de bedrijfs- en transportmiddelen laten taxeren alsmede het
positief contractbelang van leaseovereenkomsten in kaart gebracht. De
bedrijfs- en transportmiddelen zijn verkocht als onderdeel van een doorstart.
De doorstarter heeft ook het recht gekregen om leaseovereenkomsten over te
nemen of af te kopen.
De curator zal dit verderop in dit verslag nader toelichten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De kantoor- en bedrijfsinventaris zijn (grotendeels) bodemzaken. De fiscus
heeft een vordering van € 1.277.692 bij de curator ingediend. Voor een deel
van die vordering, een bedrag van € 1.064.079, geldt het bodemvoorrecht. De
curator zal de opbrengst van de (verpande) bodemzaken vanw ege het
bodemvoorrecht van de fiscus ex art. 57 lid 3 FW onder zich houden.

25-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en schouw en bedrijfsmiddelen, inschakelen taxateur,
correspondentie met de bestuurder, overleg met de pandhouder,
w erkzaamheden ten behoeve van de verkoop van de bedrijfsmiddelen,
afrekenen met de pandhouder, correspondentie met Belastingdienst, etc.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

25-02-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
KTS beschikt niet over voorraden of onderhanden w erk. Voor zover KTS over
onderhanden w erk beschikte, is dit na de faillissementsuitspraak afgemaakt.
De vorderingen die hieruit zijn voortgevloeid heeft de curator verkocht en
overgedragen aan de doorstarter. De curator zal dit verderop in zijn verslag
nader toelichten.

25-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg met de bestuurder, etc.

25-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriele activa

€ 80.000,00

totaal

€ 80.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft de immateriele activa, w aaronder goodw ill, merk- en
handelsnamen, w eb- en internetdomienen, e-mailadressen, klantenbestanden
en -gegevens, orderportefuille, know how , licenties en gebruiksrechten,
telefoon- en adresgegevens en de infrastructuur van KTS, verkocht aan de
doorstarter. De curator zal dit verderop in dit verslag nader toelichten.

25-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, overleg met de bestuurder, w erkzaamheden ten behoeve van
de verkoop van de immateriële activa, etc.

25-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Niet-verpande postfaillissementsvorderingen

€ 186.608,00

€ 150.000,00

€ 0,00

Verpande pre-faillissementsvorderingen

€ 368.999,45

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 555.607,45

€ 150.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De pre-faillissementsvorderingen zijn verpand aan Coöperatieve Rabobank
U.A. ("Rabobank"). Rabobank heeft de incasso van de aan haar verpande prefaillissementsvorderingen zelf ter hand genomen, althans Allcore ingeschakeld

25-02-2020
1

om namens haar de vorderingen te innen. Een aantal debiteuren is ook in de
crediteurenlijst opgenomen, zodat de omvang van de verpande prefaillissementsvorderingen enigszins een vertekend beeld geeft. De curator
heeft Rabobank verzocht om hem regelmatig op de hoogte te houden over de
status en voortgang van de debiteurenincasso.
De curator heeft de onderneming van KTS in beperkte mate na de
faillissementsuitspraak voortgezet tot 1 februari 2020. Dat w il zeggen: na
datum faillissement zijn door de curator alleen w erkzaamheden verricht die
met eigen personeel (in loondienst) verricht konden w orden. Als gevolg van
het voortzetten van de activiteiten zijn vorderingen ontstaan op
opdrachtgevers. Deze vorderingen zijn niet verpand aan Rabobank. De curator
heeft de niet-verpande post-faillissementsvorderingen verkocht aan de
doorstarter voor een bedrag van € 150.000. De curator heeft de niet-verpande
post-faillissementsvorderingen verkocht voor een lager bedrag dan de
nominale w aarde daarvan, omdat de doorstarter kosten van in totaal €
42.954,13 heeft gedragen (c.q. draagt) om deze omzet te kunnen realiseren.
Bovendien w as het de curator w at w aard dat de boedel het debiteurenrisico
niet zou dragen. De curator zal verderop in dit verslag een nadere toelichting
geven over de doorstart.

De curator heeft van Allcore begrepen dat de debiteurenincasso succesvol is
verlopen en dat Rabobank inmiddels volledig is voldaan. Allcore zet de
debiteurenincasso thans namens de boedel voort en de curator heeft hen
voorts verzocht alvast een voorlopige eindafrekening te maken. De curator is
daar nog in afw achting van.

27-07-2020
2

Tussen gefailleerde en ECP bestond een overeenkomst van Debiteurenbeheer
en Factoring. Deze overeenkomst is kort voor faillissement beëindigd. Echter,
een groot aantal debiteuren heeft nog betaald op de rekening van gefailleerde
bij ECP. ECP heeft het saldo van deze betalingen ad € 101.103,09 vrijgegeven
en overgemaakt naar de boedelrekening.
Kennelijk heeft voorts een groot aantal debiteuren van de doorstarter nog op
de oude rekening van gefailleerde bij Rabobank betaald. De curator heeft deze
betalingen in onderzoek en is thans in overleg met de doorstarter over de
afdracht van deze betalingen.
De debiteurenincasso is afgerond. Rabobank heeft het creditsaldo ad €
66.760,78 overgeboekt naar de boedelrekening. Dit creditsaldo bestond
tevens uit betalingen van debiteuren van de doorstarter die per abuis op de
oude rekening van gefailleerde hebben betaald. De curator heeft deze
betalingen onderzocht en vastgesteld dat van het creditsaldo een bedrag van
€ 42.105,24 is bestemd voor de doorstarter. De curator heeft voornoemd
bedrag doorgestort naar de doorstarter.

25-01-2021
3

Uit de administratie blijkt dat gefailleerde aan aantal leningen heeft verstrekt
aan derden. De curator heeft hierover nadere informatie bij het bestuur
opgevraagd.

22-07-2021
4

Uit de administratie en een toelichting van de bestuurder volgt dat
gefailleerde een lening heeft verstrekt aan een privé persoon van € 6.500.
Deze lening is tot heden niet terugbetaald. De curator heeft de lening
opgeëist en leningnemer verzocht de lening terug te betalen. Tot heden
heeft de curator geen reactie ontvangen. De curator beraadslaagt zich thans
over eventuele vervolgstappen.

10-01-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie vorderingen op debiteuren, overleg met het bestuur,
correspondentie/overleg met Rabobank, correspondentie met Allcore,
w erkzaamheden t.b.v. de overdracht van de post-faillissementsvorderingen.

25-02-2020
1

Inventarisatie van vorderingen op debiteuren, correspondentie met Rabobank,
Allcore, ECP, ADG Logistics, etc. Inventarisatie van saldo bij ECP. Inventarisatie
van saldo bij Rabobank, etc.

27-07-2020
2

Inventarisatie van vorderingen op debiteuren, correspondentie met Rabobank,
Allcore, ECP, ADG Logistics, etc. Inventarisatie van saldo bij Rabobank, controle
van betalingen, inventarisatie van saldo bij ECP en laten opheffen van de
rekening bij ECP, etc.

25-01-2021
3

Bestudering administratie, correspondentie met het bestuur, etc.

22-07-2021
4

Opeisen lening, aanschrijven leningnemer en overleg met bestuurder, etc.

10-01-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 221.813,31

25-02-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
KTS bankiert bij Rabobank. KTS heeft een krediet in rekening-courant bij
Rabobank tot een maximum van € 300.000. Rabobank heeft een vordering
ingediend van € 221.813,31 + P.M.
€ 0,00

27-07-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank is volledig voldaan uit de opbrengst van de uitw inning van haar
zekerheden. De curator w acht echter nog op een formele bevestiging van
Rabobank c.q. Allcore en de eindafrekening dient nog plaats te vinden.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank is volledig voldaan. De eindafrekening heeft plaatsgevonden.
Rabobank heeft een creditsaldo van € 66.760,78 overgeboekt naar de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

25-01-2021
3

5.2 Leasecontracten
KTS is partij bij diverse operational en financial leasecontracten ten aanzien
van trucks, opleggers, bestelbusjes, personenauto's en palletw agens. De
curator heeft de doorstarter de mogelijkheid gegeven om deze
overeenkomsten over te nemen of af te kopen. Zekerheidshalve heeft de
curator de betreffende overeenkomsten opgezegd, reeds nu voor alsdan,
indien en voor zover de doorstarter geen overeenstemming w eet te bereiken
met de betreffende leasemaatschappij. Voor zover leaseovereenkomsten een
positief contractbelang bevatten, heeft de doorstarter voor overname of
afkoop van die overeenkomsten een vergoeding aan de boedel voldaan.

25-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
KTS heeft zekerheden aan Rabobank verstrekt. Onder meer de inventaris,
voorraden, rollend materieel en vorderingen op derden zijn aan Rabobank
verpand. Voorts zijn ook door derden zekerheden ten gunste van Rabobank
verstrekt.

25-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank heeft de curator verzocht om de aan haar verpande
bedrijfsmiddelen, voorraad en rollend materieel vrij van pandrecht te verkopen
tegen een boedelbijdrage van 10% exclusief btw . Ten aanzien van de inning
van de pre-faillissementsvorderingen van KTS op haar debiteuren maakt
Rabobank gebruik van haar separatistenpositie. Rabobank heeft in dat
verband Allcore ingeschakeld om namens haar de prefaillissementsvorderingen op debiteuren te innen.

25-02-2020
1

De curator heeft de aan Rabobank verpande transportmiddelen verkocht voor
€ 30.000. De boedel heeft een daarvoor een boedelbijdrage van € 3.000
exclusief b.t.w . ontvangen. Een bedrag van € 26.370 heeft de curator
overgemaakt naar Rabobank. De curator heeft ook de aan Rabobank verpande
inventaris verkocht. Echter, de curator houdt de opbrengst van de inventaris
(voorlopig) onder zich ex art. 57 lid 3 FW vanw ege het bodemvoorrecht van de
fiscus. KTS beschikt niet over voorraden.
Afhankelijk van het resultaat van de debiteurenincasso zal Rabobank volledig
uit de opbrengst van de aan haar verpande zaken voldaan kunnen w orden.
Rabobank is volledig uit de opbrengst van de aan haar verpande zaken
voldaan. De curator w acht echter nog op een formele bevestiging van
Rabobank c.q. Allcore en de eindafrekening dient nog plaats te vinden.

27-07-2020
2

De eindafrekening heeft plaatsgevonden. Rabobank heeft het creditsaldo ad €
66.760,78 overgemaakt naar de boedelrekening.

25-01-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.
De curator zal deze crediteuren in de gelegenheid stellen om hun
eigendommen retour te nemen.

25-02-2020
1

De curator heeft crediteuren met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud in de
gelegenheid gesteld hun eigendommen op te halen.

27-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op een
retentierecht.

25-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op het recht
van reclame.

25-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 3.630,00

25-02-2020
1

Toelichting
De opbrengst van de aan Rabobank verpande transportmiddelen bedraagt €
30.000. De curator is een boedelbijdrage van 10% exclusief btw
overeengekomen. De boedelbijdrage bedraagt aldus € 3.000 + € 630 aan btw .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met Rabobank, beoordeling van de positie van Rabobank,
correspondentie met diverse crediteuren, inventarisatie en beoordeling van
ingediende vorderingen, overleg met de bestuurder, beoordeling van de
leaseovereenkomsten met afkoopmogelijkheden, correspondentie met Allcore,
etc.

25-02-2020
1

Correspondentie met Allcore, diverse correspondentie met verschillende
crediteuren inzake hun eigendomsvoorbehoud, etc.

27-07-2020
2

Correspondentie met Rabobank en Allcore, opstellen eindafrekening, etc.

25-01-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming van KTS 'beperkt' voortgezet vanaf de
faillissementsuitspraak tot 1 februari 2020 om de kans op een doorstart te
vergroten. Personeel in loondienst is verzocht om door te w erken en in
beperkte mate klanten te blijven bedienen. De curator heeft geprobeerd om de
'status quo' zo goed als mogelijk te handhaven. In dat kader heeft de curator
nagenoeg geen garanties namens de boedel aan derden hoeven af te geven.

6.2 Financiële verslaglegging

25-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Met het voorzetten van de activiteiten tot 1 februari 2020 heeft de boedel een
omzet gerealiseerd van € 186.608. De kosten van voortzetting ad € 42.954,13
+ de brandstofkosten van circa € 24.000 (deels achterstallige brandstofkosten)
zijn door de doorstarter voldaan, althans voor rekening en risico van de
doorstarter gemaakt. De curator heeft in het kader van een doorstart de postfaillissementsvorderingen van in totaal € 186.608 verkocht en overgedragen
aan de doorstarter voor € 150.000. Hierdoor draagt de boedel geen
debiteurenrisico. Bovendien zijn in deze koopsom (een deel van) de hiervoor
genoemde kosten verdisconteerd die de doorstarter heeft gemaakt om de
onderneming voort te kunnen blijven zetten.

25-02-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft met het personeel gesproken en zich gedurende de
voortzettingsperiode in nauw e (dagelijkse) verbinding gesteld met de
bestuurder en administrateur van KTS. Voorts heeft de curator met allerlei
stakeholders, leveranciers, opdrachtgevers en dw angcrediteuren contact
gehad en/of afspraken gemaakt over voortzetting van de activiteiten.

25-02-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de onderneming van KTS inclusief de postfaillissementsvorderingen verkocht aan ADG Logistics B.V. voor een bedrag van
€ 270.000. Voorts is de curator een succesfee van 1% over de omzet over
boekjaar 2020 overeengekomen. Hoew el de curator een aantal partijen heeft
gesproken, bleek slechts ADG Logistics B.V. serieus geïnteresseerd te zijn in
een doorstart. Met deze partij heeft de curator ook afspraken gemaakt over
het tijdelijk en beperkt voortzetten van de activiteiten. In dat kader zijn door
de doorstarter garanties afgegeven en kosten voldaan om de activiteiten te
kunnen blijven voortzetten.

25-02-2020
1

De succesfee is aan de hand van de definitieve jaarrekening 2020
vastgesteld op € 52.575,16. ADG Logistics B.V. (de doorstarter) heeft de
succesfee voldaan, zodat zij aan alle betaalverplichtingen uit de
koopovereenkomst heeft voldaan.

10-01-2022
5

6.5 Verantwoording
De curator heeft de onderneming van KTS met toestemming van de rechtercommissaris verkocht aan ADG Logistics B.V. De koopsom voor de onderneming
van KTS bedraagt € 270.000 exclusief een succesfee van 1% over de omzet
over boekjaar 2020. De koopsom kan als volgt gespecificeerd w orden:
Kantoor- en bedrijfsinventaris: € 9.000,=
Transportmiddelen (eigendom): € 30.000,=
Transportmiddelen (positief contractbelang leaseovereenkomsten): € 25.000,=
Voorraad: € 0,= (niet van toepassing)
Goodw ill en immateriële activa: € 80.000,=
Post-faillissementsvorderingen: € 150.000,=
Succesfee van 1% over de omzet over boekjaar 2020: nader te bepalen.
Subtotaal: € 294.000 + P.M.

25-02-2020
1

De curator heeft de doorstarter voorts, na onderhandeling, een korting van €
24.000 gegeven op de koopsom vanw ege door de doorstarter gemaakte
brandstofkosten. De brandstofkosten van de voortzettingsperiode w orden
derhalve indirect door de boedel gedragen. Daar staat tegenover dat de
doorstarter nagenoeg alle overige kosten van voortzetting heeft gedragen.
De totale koopsom bedraagt aldus € 270.000 + P.M.
De curator is voorts met de doorstarter overeengekomen dat de koopsom in
termijnen zal w orden voldaan. De eerste termijn van € 100.000 is reeds
voldaan. De tw eede termijn ad € 50.000 dient uiterlijk 30 april 2020 voldaan te
zijn. De curator heeft de eigendom van de verkochte en overgedragen activa
voorbehouden totdat de eerste tw ee termijnen van in totaal € 150.000 zijn
voldaan. Het overige gedeelte van de koopsom w ordt voldaan in maandelijkse
termijnen van € 10.000. De laatste termijnbetaling zal uiterlijk plaatsvinden op
30 april 2021. De succesfee w ordt vastgesteld aan de hand van de
(vastgestelde) jaarrekening 2020 en w ordt uiterlijk op 31 mei 2021 voldaan.
Tevens staat de bestuurder van de doorstarter in privé borg tot een bedrag
van maximaal € 150.000 voor de betalingsverplichtingen van de doorstarter.

De curator heeft tot heden een bedrag van € 170.000 van de doorstarter
ontvangen.

27-07-2020
2

De curator heeft tot heden een bedrag van € 230.000 van de doorstarter
ontvangen. De doorstarter dient nog € 40.000 te voldoen + de succesfee. De
succesfee van 1% van de door de doorstarter behaalde omzet over boekjaar
2020 bedraagt volgens concept cijfers € 52.580,61. De succesfee dient uiterlijk
31 mei 2021 te w orden voldaan. De curator zal de succesfee in overleg met de
doorstarter in de aankomende verslagperiode vaststellen.

25-01-2021
3

De doorstarter heeft in de afgelopen verslagperiode € 40.000 voldaan.
Hierdoor is de (initiële) koopsom volledig voldaan.

22-07-2021
4

De doorstarter is voorts nog een succesfee verschuldigd van 1% van de omzet
over boekjaar 2020. De succesfee w ordt aan de hand van de jaarrekening
2020 vastgesteld en bedraagt volgens concept cijfers € 52.580,61. De
doorstarter heeft toegezegd op korte termijn de definitieve jaarrekening aan
te leveren, zodat de hoogte van de succesfee vastgesteld kan w orden. Op
grond van de koopovereenkomst diende uiterlijk 31 mei 2021 de succesfee
door de doorstarter te zijn voldaan. De doorstarter heeft de curator echter
verzocht om de succesfee in termijnen te voldoen. De curator heeft daarmee
ingestemd. Van de succesfee is tot heden € 20.000 voldaan. Het resterende
bedrag ad € 32.580,61 dient uiterlijk 11 oktober 2021 te zijn voldaan. De
curator verw acht tegen die tijd ook de hoogte van de succesfee definitief te
kunnen vaststellen.
De succesfee is aan de hand van de definitieve jaarrekening 2020
vastgesteld op € 52.575,16. ADG Logistics B.V. (de doorstarter) heeft de
succesfee inmiddels volledig voldaan, zodat zij aan alle betaalverplichtingen
uit de koopovereenkomst heeft voldaan.

6.6 Opbrengst

10-01-2022
5

6.6 Opbrengst
€ 100.000,00

25-02-2020
1

Toelichting
De curator heeft de eerste termijnbetaling van € 100.000 ontvangen.
€ 170.000,00

27-07-2020
2

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 70.000
ontvangen. In totaal heeft de doorstarter derhalve een bedrag van € 170.000
voldaan. De curator dient nog een bedrag van € 100.000 van de (vaste)
koopsom te ontvangen + de succesfee.
€ 230.000,00

25-01-2021
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bedrag van € 60.000
ontvangen. In totaal heeft de doorstarter derhalve een bedrag van € 230.000
voldaan. De curator dient nog een bedrag te ontvangen van € 40.000 (van de
vaste koopsom) + een succesfee van 1% over de omzet die de doorstarter
behaald heeft over boekjaar 2020. De succesfee bedraagt volgens concept
cijfers van de doorstarter € 52.580,61.
€ 290.000,00

22-07-2021
4

Toelichting
De doorstarter heeft inmiddels de volledige vaste koopsom voldaan (€
270.000) alsmede een deel van de succesfee (een bedrag van € 20.000). De
doorstarter dient nog een bedrag van € 32.580,61 te voldoen.
€ 322.575,16

10-01-2022
5

Toelichting
In totaal heeft de boedel een koopsom van € 322.575,16 (inclusief succesfee)
ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
€ 3.630,00
Toelichting
De curator heeft een boedelbijdrage van € 3.630 inclusief btw ontvangen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

25-02-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen met de doorstarter, overleg met de pandhouder,
correspondentie met de rechter-commissaris, opstellen koopovereenkomst,
etc.

25-02-2020
1

Monitoren termijnbetalingen doorstarter, etc.

27-07-2020
2

Monitoren termijnbetalingen doorstarter, bestudering omzetcijfers doorstarter,
correspondentie met doorstarter, etc.

25-01-2021
3

Monitoren termijnbetalingen doorstarter, correspondentie met doorstarter, etc.

22-07-2021
4

Afw ikkelen verplichtingen uit koopovereenkomst / incasso succesfee.

10-01-2022
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van KTS in onderzoek.

25-02-2020
1

De curator heeft vooralsnog geen aanleiding om te veronderstellen dat de
boekhoudplicht is geschonden.

10-01-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder over de boekjaren 2017 en
2018 voorlopige jaarrekeningen heeft gedeponeerd. De curator zal nog nader
onderzoek doen naar de achtergrond en oorzaken van het deponeren van
voorlopige jaarrekeningen.

25-02-2020
1

De curator heeft een nadere toelichting van het bestuur gevraagd.

10-01-2022
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
KTS maakte gebruik van de vrijstellingen die zij op grond van artikel 2:396 BW
als 'kleine' vennootschap genoot.

25-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort in geld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft de oorzaken van het faillissement alsmede de rol daarin van
het bestuur in onderzoek.

25-02-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-02-2020
1

Toelichting
De curator heeft de boekhouding van KTS in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de boekhouding in onderzoek.

25-02-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn rechtmatigheidsonderzoek en
in dat kader een aantal vragen gesteld aan het bestuur.

22-07-2021
4

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek nog niet afgerond.

10-01-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen van de boekhouding, raadpleging van het Handelsregister, eerste
bestudering van de boekhouding (op hoofdlijnen), etc.

25-02-2020
1

Beoordeling administratie, correspondentie met het bestuur, etc.

22-07-2021
4

Beoordeling administratie, correspondentie met het bestuur, etc.

10-01-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen aangemeld.
€ 253.598,04
Toelichting
Het UW V heeft een viertal boedelvorderingen aangemeld terzake van
loonverplichtingen en pensioenpremies vanaf datum faillissement en premies
over de opzegtermijn.

25-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.330.865,00

25-02-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden voor een totaalbedrag van € 1.330.865
aan preferente vorderingen ingediend. Dit betreft met name niet betaalde
aanslagen omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.
€ 1.849.891,00

27-07-2020
2

€ 1.723.146,00

25-01-2021
3

€ 1.660.399,00

22-07-2021
4

€ 1.657.817,00

10-01-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 242.106,63

25-01-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een tw eetal preferente vorderingen ingediend terzake van
loonvordering ex art. 66 lid 1 W W en premies terzake van art. 66 lid 3 W W .

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

25-02-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben zicht geen andere preferente crediteuren gemeld.
€ 5.332,50
Toelichting
Tot op heden heeft een andere preferente crediteur zich gemeld in verband
met niet vergoede vakantiedagen door het UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-07-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
59

25-02-2020
1

69

27-07-2020
2

67

25-01-2021
3

69

22-07-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 871.039,26

25-02-2020
1

€ 914.330,83

27-07-2020
2

€ 915.439,62

25-01-2021
3

€ 916.003,42

22-07-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

25-02-2020
1

Zoals het er thans naar uitziet, zal het faillissement te zijner tijd
vereenvoudigd kunnen w orden afgew ikkeld.

25-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren etc.

25-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

25-02-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

25-02-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

25-02-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

25-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de aankomende verslagperiode erop toezien dat de
doorstarter aan zijn (betalings)verplichtingen uit de koopovereenkomst
voldoet. Voorts zal de curator zich in verbinding stellen met Allcore over de
status en voortgang van de debiteurenincasso. Ook zal de curator monitoren
w elke overeenkomsten door de doorstarter w orden overgenomen. Daarnaast
zal de curator een aanvang maken met zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

25-02-2020
1

De curator zal in de aankomende verslagperiode erop toezien dat de
doorstarter aan zijn betalingsverplichtingen uit de koopovereenkomst voldoet.
Daarnaast zal de curator een eindafrekening proberen te maken met
Rabobank en Allcore. Voorts zal de curator overeenstemming proberen te
bereiken met de doorstarter over betalingen van debiteuren van de
doorstarter die per abuis op de oude rekening van gefailleerde bij Rabobank
zijn voldaan. Tevens zal de curator voortgang maken met zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

27-07-2020
2

De curator zal er in de aankomende verslagperiode op toezien dat de
doorstarter aan zijn betalingsverplichtingen uit de koopovereenkomst voldoet
en de succesfee vaststellen die de doorstarter op grond van de
koopovereenkomst verschuldigd is over de behaalde omzet over boekjaar
2020. Daarnaast zal de curator voortgang proberen te maken met zijn
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

25-01-2021
3

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode de hoogte van de
succesfee definitief te kunnen vaststellen. Voorts zal de curator erop toezien
dat de doorstarter voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast zal de
curator voortgang proberen te maken met zijn oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek. Ook zal de curator nader onderzoek doen naar de
door gefailleerde verstrekte leningen.

22-07-2021
4

De curator zal in de aankomende verslagperiode w erkzaamheden verrichten
ten behoeve van de incasso van een openstaande vordering. Daarnaast zal
de curator proberen voortgang te boeken in de afronding van zijn oorzakenen rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement afgew ikkeld zou
kunnen w orden.

25-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-01-2022
5

