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

8
15-11-2020
F.03/17/134
NL:TZ:0000012830:F001
25-04-2017

R-C
Curator

mr. P Hoekstra
mr J.G.C. van Baar

Algemene gegevens
Naam onderneming
Beek Logistics B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Beek Logistics B.V. voorheen tot 21 april 2017
statutair genaamd Piet Spoed Spoedkoerier B.V., kvk 55122450, statutair
gevestigd en kantoorhoudende te
(6191 BC) Beek (L.), aan de Stationstraat 83.
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Activiteiten onderneming
Koeriersbedrijf.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 1.574.136,00

€ -30.000,00

2015

€ 894.471,00

€ 10.207,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

€ 29.040,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
20
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Boedelsaldo
€ 90.834,38
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€ 29.912,98

19-11-2019
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Toelichting
Ter voorbereiding op de afw ikkeling w erd een voorlopige salarisbepaling
verzocht, vastgesteld en opgenomen.
€ 29.869,71
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€ 30.557,97
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Verslagperiode
van
1-2-2018
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t/m
20-5-2019
van
21-5-2019

19-11-2019
6

t/m
18-11-2019
van
19-11-2019

19-05-2020
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t/m
18-5-2020
van
19-5-2020
t/m
13-11-2020

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

32 uur 24 min

6

10 uur 36 min

7

8 uur 0 min

8

6 uur 48 min

totaal

57 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal uren bedraagt 243,85.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap w erd opgericht op 13 april 2012 door de heer Ahmet Ucar
(29-3-1962) w aarbij de heer Ucar als bestuurder is benoemd en alle aandelen
heeft genomen. Per 7 december 2012 is het bestuurder- en
aandeelhouderschap overgegaan naar de besloten vennootschap Ucar Beheer
B.V. (kvk 56246129), w aarvan de besloten vennootschap Ucar Holding B.V.
(kvk 56246080) op haar beurt enige bestuurder en aandeelhouder is. De heer
Ucar is dan w eer enige bestuurder en aandeelhouder van Ucar Holding B.V. en
heeft de dagelijkse leiding.
Onder Beheer is naast de Vennootschap nog een zustervennootschap actief,
te w eten de besloten vennootschap UCargo NL B.V. (verder: “UCargo”, kvk
59181923). Voorheen w as er nog sprake van een derde zustervennootschap,
te w eten de besloten vennootschap W ian B.V. (kvk 39052735), doch deze is
per 23 februari 2016 door de Rechtbank Midden-Nederland
(insolventienummer C/03/16/63 F) failliet verklaard eveneens met aanstelling
van de curator als zodanig.
Grofw eg zijn de activiteiten thans als volgt verdeeld over de
groepsvennootschappen:
De Vennootschap houdt zich bezig met spoedkoeriersdiensten, als onderdeel
van het franchiseconcept en merk Piet Spoed Spoedkoerier. Men zou dit
kunnen omschrijven als het hoofdzakelijk uitvoeren van ad hoc
pakkettenvervoer, aangevuld met een beperkt aantal vaste routes.
UCargo w erkt als onderaannemer voor UPS. Deze activiteiten w erden tot kort
voor het faillissement van W ian door W ian uitgevoerd. Over deze overgang is
in dat faillissement een adequate regeling getroffen.
Daarnaast is er nog sprake van Ucar OG die het bedrijfspand in eigendom
heeft.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures voor zover bekend.
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1.3 Verzekeringen
Er is sprake van de gebruikelijke verzekeringen. Gedeeltelijk vallen deze onder
een
mantelpolis bij Beheer. Deze zullen w orden beëindigd. Een aantal is al
opgezegd. Er w ordt
geen premierestitutie verw acht.
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1.4 Huur
De Vennootschap is gevestigd in een bedrijfspand aan het vestigingsadres.
Het pand is eigendom van Ucar Onroerend Goed B.V., w aarvan Holding enig
aandeelhouder en
bestuurder is. De huurovereenkomst w erd met w ederzijds goedvinden
beëindigd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Als gevolg van het faillissement van W ian heeft de huisbankier te kennen
gegeven de
kredietrelatie met de gehele groep te w illen beëindigen. De Vennootschap is er
niet in
geslaagd om vervangende financiering aan te trekken. Evenmin is het gelukt
om de liquiditeitspositie te verbeteren, bijvoorbeeld door verkoop van het
bedrijfspand. De directe aanleiding van het faillissement w as de aanschrijving
door de bank als pandhouder van de debiteuren, w aardoor de kasstromen
volledig opdroogden.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
20
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
20
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-4-2017

20

totaal

20

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek personeelsadministratie en – bestand, informeren personeel,
verzoek machtiging opzegging, opzegging arbeidsovereenkomst,
informatieverschaffing UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Zie eerdere verslaglegging.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie eerdere verslaglegging.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie eerdere verslaglegging.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie eerdere verslaglegging.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren gefactureerd tot
faillissementdatum (inning Mirus)

€ 450.858,00

€ 265.415,00

€ 35.509,00

€ 23.186,00

€ 486.367,00

€ 288.601,00

Debiteuren OHW tot faillissementsdatum,
gefactureerd na faillissementsdatum
(inning boedel)
totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Zie eerdere verslaglegging.
De debiteureninning w ordt verder geanalyseerd en voortgezet.
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De rekening en verantw oording van Mirus namens ABN AMRO als pandhouer
w erd gecontroleerd en geaccordeerd. Het oninbare bedrag heeft grotendeels
betrekking op een transactie met een leasemaatschappij w aar een
substantiële schuld tegenover stond, w aarmee dat deel van de
debiteureninning definitief als afgerond kan w orden beschouw d.
Van het OHW bedraagt het saldo nog € 12.323. Hiervan w ordt nog een laatste
poging ondernomen om dit ten behoeve van de boedel te innen.
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In de verslagperiode is getracht de openstaande posten alsnog te innen.
Een bedrag ad EUR 3.237,76 w erd in eerdere fase geïnd door de overnemer.
Dit bedrag w ordt verrekend zoals omschreven onder punt 6.
Het restant van EUR 9.086 dient als oninbaar te w orden beschouw d. Verdere
inning is niet opportuun gelet op de daarmee gemoeide kosten en de
constatering dat het gaat om kleinere vorderingen, deels op buitenlandse
partijen, w aarbij ook inhoudelijke discussies spelen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In kaart brengen situatie verschillende betalingen (Mirus, ABN, KNAB,
overnemer en boedel). Controleren verrekeningen e.d. Correspondentie
betrokkenen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Zie eerdere verslaglegging.
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5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie eerdere verslaglegging.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Er is nog geen sprake van financiële mutaties. In het volgende verslag zal
hierover nader
kunnen w orden gerapporteerd.
Verslag 2017-02> In het kader van de voortzetting is de boedel gefaciliteerd
door de latere overnemer (zie punt 6.4). Het resultaat bedroeg EUR 40.000,00
exclusief BTW , w aarvan
inmiddels EUR 13.000 exclusief BTW w erd geïnd.
Verslag 2017-03> Zie over de betaling ook hierna onder doorstart.
Verslag 2018-04> Inmiddels w erd EUR 36.230 inclusief BTW geïnd.
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Inmiddels w erd EUR 53.730 inclusief BTW geïnd. Er staat nog € 31.930 open.
Echter, de boedel heeft ook (indirect) onverschuldigde bedragen ontvangen
van tenminste € 27.000. Daarnaast heeft de doorstarter nog aan de boedel af
te dragen onverschuldigde betalingen ontvangen. De afrekening hiervan zal in
de komende verslagperiode definitief w orden opgemaakt.
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De afrekening sluit uiteindelijk op EUR 24.368,53 ontvangen door boedel ten
behoeve van overnemer en EUR 3.237,76 ontvangen door overnemer ten
behoeve van boedel.
Per saldo dient de overnemer derhalve EUR 10.799,23 aan de boedel te
voldoen. Hiervoor zal een betalingsregeling moeten w orden getroffen.
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Inmiddels w erden termijnbetalingen opgestart, met inachtneming van de
negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis voor de overnemer en
w erd EUR 750,00 geïnd.

15-11-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afronden financiële afw ikkeling.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie eerdere verslaglegging. Er w erd overeenstemming bereikt over overname
van de verpande trailers en de goodw ill.
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6.5 Verantwoording
De verkoopprijs w erd gebaseerd op een taxatie van de materiële activa en
onderhandelingsresultaat voor de goodw ill.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 30.000,00
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Toelichting
De opbrengst bedraagt EUR 10.000,00 voor de trailers en EUR 20.000,00 voor
de goodw ill. De goodw ill dient in termijnen te w orden voldaan. De
termijnbetalingen zijn opgestart. In het kader van de termijnbetalingen w ordt
eerst afgeschreven op de voortzetting onderneming. Zie hiervoor onder punt
6.2.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Op de trailers w erd een boedelbijdrage van 10 % overeengekomen.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de nodige gegevensdragers onder zich genomen en doet
nader onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de relevante boekjaren zijn gedeponeerd. De laatste
jaarrekening betreft boekjaar 2015. De beschikbare kolommenbalansen over
2016 en het eerste kw artaal 2017 zijn niet volledig bijgew erkt.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht in dit kader de gebruikelijke onderzoekshandelingen.
Nee
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Toelichting
Het rechtmatighedenonderzoek w erd in de afgelopen verslagperiode afgerond.
Dit heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht in dit kader de gebruikelijke onderzoekshandelingen.
Nee
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Toelichting
Het rechtmatighedenonderzoek w erd in de afgelopen verslagperiode afgerond.
Dit heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronding onderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 100.280,15
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Toelichting
In ieder geval salaris curator. Het UW V heeft een boedelvordering van €
100.280,15.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 260.476,00

21-05-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 67.332,41
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 553,00
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Toelichting
Er w erd een accijnsvordering aangemeld van Tamoil ten bedrage van EUR 553.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
34
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 141.004,87
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens de toestand van de boedel c.q. vereenvoudigde afw ikkeling.
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Thans is duidelijk dat het niet tot een vereenvoudigde afw ikkeling zal komen,
maar dat binnen afzienbare tijd tot opheffing w egens de toestand van de
boedel zal kunnen w orden overgegaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rechtmatighedenonderzoek, afw ikkeling debiteuren.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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De verw achting is dat thans binnen drie maanden kan w orden afgew ikkeld.
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Het kunnen vaststellen van de eindafrekening onder punt 6 mede in verband
met punt 4 heeft iets langer geduurd dan verw acht. Mede in verband met de
coronamaatregelen in relatie tot de afw ikkeling met de overnemer is thans de
reële aanname dat het faillissement nog in 2020 definitief zal kunnen w orden
afgerond, doch is ook niet uit te sluiten dat het nog iets langer in beslag
neemt.
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Thans is duidelijk dat door de negatieve financiële gevolgen voor de
overnemer van de coronamaatregelen de afw ikkeling in 2020 niet meer
haalbaar is. De bedoeling is om de eindafrekening thans zo spoedig mogelijk
volledig betaald te krijgen en dan tot definitieve afronding van het
faillissement over te gaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
15-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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