Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

4

Datum:

06-12-2017

Insolventienummer:

F.03/17/136

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012814:F001

Datum uitspraak:

25-04-2017

Curator:

Mr. P.M.C. Brouns

R-C:

mr. BRM de Bruijn

Algemeen
Gegevens onderneming
Handelsonderneming Ton Kurvers BV
Kerveldsweg Oost 20a
6101 NN Echt
Kamer van Koophandel nummer 13035505

Activiteiten onderneming
Handelsonderneming Ton Kurvers BV (de "Handelsonderneming") is een groothandel in verf,
behang en glas. Daarnaast hield zij zich bezig met het zetten van glas.
Omzetgegevens
Netto-omzet 2014: EUR 428.441,-.
Netto-omzet 2015: EUR 365.833,-.

Personeel gemiddeld aantal
7.
Saldo einde verslagperiode
EUR 3.151,86.
EUR 13.454,80
EUR 15.161,61
EUR 15.162,23
Verslagperiode
25 april 2017 t/m 21 mei 2017.
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22 mei 2017 t/m 22 augustus 2017.
23 augustus t/m 22 november 2017.
23 november 2017 t/m 5 december 2017.
Bestede uren in verslagperiode
66,8 uur.
87,70 uur.
16,5 uur
4,4 uur.
Bestede uren totaal
66,8 uur.
154,30 uur.
171,7 uur
177,30 uur
Toelichting
Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde
informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld
dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig bestuurder van de Handelsonderneming is de heer A.H.M.G. Kurvers. Enig
aandeelhouder is H.T.K. Beheer BV. De heer A.H.M.G. Kuvers is enig bestuurder van H.T.K.
Beheer BV en Stichting Administratiekantoor H.T.K. Beheer is enig aandeelhouder. Enig
bestuurder van Stichting Administratiekantoor H.T.K. Beheer is de heer A.H.M.G. Kurvers.
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Winst en verlies
Het resultaat na belastingen bedraagt in:
2014: EUR - 82.307,2015: EUR - 110.382,-

1.3

Balanstotaal
2014: EUR 388.228,2015: EUR 370.118,-

1.4

Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend waren er per faillissementsdatum geen lopende procedures
aanhangig.

1.5

Verzekeringen
'HYHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVWHQ]XOOHQ]RYHHODOVPRJHOLMNZRUGHQEHsLQGLJG9DQZHJHKHW
feit dat de activa thans nog niet zijn geliquideerd, zal de noodzakelijke verzekering te dien
aanzien (vooralsnog) worden gecontinueerd. De premie is vooruitbetaald.
'HUHVWHUHQGHQRJORSHQGHYHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVWHQ]LMQLQPLGGHOVEHsLQGLJG

1.6

Huur
De Handelsonderneming huurt een bedrijfspand en opslagruimte te Echt aan de Kerkveldsweg
Oost 20a, 20b en 20c. De huurovereenkomst ten aanzien van het bedrijfspand is zowel door
de verhuurder als de curator opgezegd. De huurovereenkomst zal in ieder geval eindigen per 2
augustus 2017. De huurovereenkomst ten aanzien van de opslagruimte zal nog worden
opgezegd.
2RNGHKXXURYHUHHQNRPVWWHQDDQ]LHQYDQGHRSVODJUXLPWHLVRSJH]HJGHQJHsLQGLJGSHU30
juni 2017.
Zowel het bedrijfspand als de opslagruimte zijn inmiddels opgeleverd.

1.7

Oorzaak faillissement
Volgens verklaringen van de heer Kurvers is het faillissement het gevolg van
achtereenvolgende verlieslatende jaren: 2014, 2015 en 2016. Daarnaast worden er door de
heer Kurvers twee "grote tegenvallers" aangewezen die, ondanks dat er steeds is geprobeerd
het tij te keren, het faillissement in het bijzonder hebben veroorzaakt. Enerzijds is dit de
omstandigheid dat de Handelsonderneming zich geconfronteerd zag met een verplichting om
met terugwerkende kracht alsnog premies aan een bedrijfspensioenfonds te voldoen.
Anderzijds is dit de omstandigheid dat er recentelijk buiten haar verwachting om een voor haar
nadelig vonnis is uitgesproken, waarbij de Handelsonderneming is veroordeeld tot betaling van
een substantieel geldbedrag van ruim EUR 122.000,-.
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De curator heeft de oorzaak van het faillissement en de verklaringen van de bestuurder, de
heer Kurvers, daaromtrent onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat de
Handelsonderneming de laatste jaren te kampen had met stevige en oplopende verliezen en
er niet in is geslaagd het tij te keren. Het onverwacht nadelige vonnis heeft er in het bijzonder
toe geleid dat de Handelsonderneming in acute liquiditeitsnood kwam te verkeren waardoor zij
niet langer aan haar lopende betalingsverplichtingen kon voldoen en de bestuurder zich
genoodzaakt zag het faillissement aan te vragen. De curator verwacht het feiten en onderzoek
op korte termijn definitief te kunnen afronden.
Het onderzoek is inmiddels afgerond.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
7.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
7.

2.3

Datum ontslagaanzegging
26 april 2017.

2.4

Werkzaamheden
Toestemming rechter-commissaris vragen, correspondentie werknemers, correspondentie
UWV.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De Handelsonderneming heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Onroerende zaken: Werkzaamheden
Recherche Kadaster.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen van de Handelsonderneming zijn beperkt. De bedrijfsmiddelen bestaan uit
inventaris (zoals stellingen/rekken/bokken, kantoorinrichting, meubilair, kasten,
computerapparatuur) en overige bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, machines (zoals
slijpmachine), hand hydraulische pallethefwagen en transportkar.
Ten aanzien van een niet nader gespecificeerd deel van de inventaris, machines en
gereedschappen claimt een derde de eigendom. De curator heeft deze eigendomspretentie in
onderzoek.

De derde heeft de curator bericht niet langer eigendom te claimen.
3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
De verkoopopbrengst van de door de curator in en bij het bedrijfspand aangetroffen activa van
de Handelsonderneming bedraagt EUR 24.359,-, waarvan EUR 3.300,- ziet op bodemzaken.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
De overeengekomen boedelbijdrage bedraagt EUR 5.000,-.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De inventariszaken en een deel van de overige bedrijfsmiddelen kwalificeren als bodemzaken
in de zin van artikel 22 lid 3 IW 1990.
Of en zo ja, in hoeverre er sprake is van een fiscale vordering waarvoor het bodemvoorrecht
geldt, wordt onderzocht.

De fiscale vordering bedraagt EUR 10.605,-. Ten aanzien van de opbrengst van de
bodemzaken (EUR 3.300,-) is de fiscus hoger bevoorrecht dan de bezitloos pandhouder. De
curator zal ex art. 57 lid 3 Fw de opbrengst van de bodemzaken als boedelopbrengst
aanmerken en niet afstaan aan de pandhouder.
3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Boedelinventarisatie. Correspondentie in verband met eigendomsclaims derden. Gesprekken
PHWJHwQWHUHVVHHUGHQLQHHQGRRUVWDUWRYHUQDPHYDQDFWLYD
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Verkoopinspanningen en correspondentie pandhouder.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De voorraden van de Handelsonderneming bestaan voornamelijk uit glas, verf en
verfbenodigdheden.
Per faillissementsdatum was er sprake van een beperkte hoeveelheid openstaande orders.
Het uitvoeren van de orders heeft de curator niet opportuun geacht omdat dit, gelet op de
beperkte opbrengstwaarde en de daar tegenover staande kosten van voortzetting, niet zou
resulteren in een opbrengst voor de boedel.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Boedelinventarisatie. Correspondentie in verband met eigendomsclaims derden. Onderzoek
mogelijkheden uitvoeren openstaande orders.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Blijkens informatie van de RDW staan er 3 bedrijfsauto's, 2 personenauto's en 1
aanhangwagen geregistreerd op naam van de Handelsonderneming.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
De onder 3.15 genoemde activa zijn als onderdeel van de in en bij het bedrijfspand
DDQJHWURIIHQDFWLYDYDQGH+DQGHOVRQGHUQHPLQJYHUNRFKWPHWXLW]RQGHULQJYDQppQYRHUWXLJ
Dit voertuig wordt thans door de pandhouder geliquideerd. Zie ook nr. 3.7.
De pandhouder heeft inmiddels gebruik gemaakt van haar recht het voertuig paraat te
executeren en heeft haar vordering verhaalt op de executieopbrengst van het voertuig.
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Andere activa: Werkzaamheden
%RHGHOLQYHQWDULVDWLH2YHUOHJPHWSDQGKRXGHU*HVSUHNNHQPHWJHwQWHUHVVHHUGHQLQHHQ
doorstart/overname van activa.
Verkoopinspanningen. Correspondentie pandhouder.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens opgaaf van de boekhouder was het openstaand debiteurensaldo per 18 april 2017:
EUR 100.992,93.

4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.
ING Bank claimt een pandrecht op de vorderingen op debiteuren. De incasso van de aan ING
Bank verpande debiteuren wordt in opdracht van de bank verzorgd door de bestuurder van de
Handelsonderneming.
Gelet op het totaalbedrag van de vorderingen op debiteuren en de omvang van de vordering
van ING Bank, zal de incasso opbrengst volledig toekomen aan de ING Bank. Nu de
faillissementskosten tot op heden de aanwezige baten reeds in ruime mate overtreffen zal er
geen ruimte zijn voor een uitkering aan de faillissementsschuldeisers waardoor de boedel voor
het overige geen belang heeft bij de debiteurenincasso.

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
%RHGHOLQYHQWDULVDWLH2YHUOHJPHWSDQGKRXGHU*HVSUHNNHQPHWJHwQWHUHVVHHUGHQLQHHQ
doorstart/overname van activa.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De Handelsonderneming houdt een betaalrekening en een G-rekening aan bij ING-Bank.
Daarnaast zijn er door ING-Bank meerdere financieringen verstrekt. De door ING-Bank
ingediende vordering bedraagt EUR 192.236,16.
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Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er lease-/bruikleenovereenkomsten met betrekking tot een
verfmengmachine, twee schudders en een afvalcontainer.
'HOHDVHEUXLNOHHQRYHUHHQNRPVWHQ]LMQEHsLQGLJG

5.3

Beschrijving zekerheden
ING Bank claimt de navolgende goederenrechtelijke zekerheden:
- pandrecht op de bedrijfsuitrusting (incl. machines en transportmiddelen);
- pandrecht op voorraden; en
- pandrecht op debiteuren.
Vooralsnog lijkt sprake te zijn van rechtsgeldig gevestigde zekerheidsrechten. Het onderzoek
naar de rechtsgeldigheid dient echter nog te worden afgerond.

Het onderzoek is afgerond. De curator heeft geconstateerd dat er sprake is van rechtsgeldig
gevestigde zekerheden.
5.4

Separatistenpositie
Onder het voorbehoud dat er sprake is van rechtsgeldige zekerheidsrechten, hetgeen nog in
onderzoek is, is ING Bank als separatist gerechtigd tot de opbrengst van de verpande zaken
en vorderingen, met uitzondering van de bodemzaken waarvoor het bodemvoorrecht van de
fiscus geldt. Of en zo ja, in hoeverre er sprake is van een fiscale vordering waarvoor het
bodemvoorrecht geldt, heeft de curator in onderzoek (zie ook 3.9).

5.5

Boedelbijdragen
Nog niet bekend.
Zie nr. 3.8.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben 4 crediteuren zich gemeld die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De geclaimde eigendomsrechten worden onderzocht.
De geclaimde eigendomsrechten zijn onderzocht. Het beroep op een eigendomsvoorbehoud
van deze crediteuren is erkend en de crediteuren zijn in staat gesteld hun eigendommen terug
te nemen.
(UKHEEHQ]LFKLQPLGGHOVQRJWZHHSDUWLMHQJHPHOGZDDUYDQppQWHYHQVFUHGLWHXULVGLH
pretenderen (eigendoms)rechten geldend te kunnen maken ten aanzien van bepaalde activa
van de Handelsonderneming.
De eigendomspretentie van de crediteur is nog in onderzoek. Het geclaimde eigendomsrecht
van de andere partij is erkend en afgewikkeld.
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De crediteur heeft afstand gedaan van het door haar geclaimde eigendomsrecht.
5.7

Retentierechten
Tot op heden is er geen retentierecht uitgeoefend.

5.8

Reclamerechten
Tot op heden is er geen recht van reclame uitgeoefend.

5.9

Werkzaamheden
Correspondentie en overleg bank, inventarisatie zekerheidspositie bank, inventarisatie
lease-/bruikleenovereenkomsten, inventarisatie en beoordeling rechten van derden.
Beoordeling en afwikkeling eigendomsvoorbehouden en overige rechten van derden.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De mogelijkheden voor een voortzetting zijn onderzocht. Een voortzetting is echter niet
opportuun gebleken.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Onderzoek mogelijkheden voortzetting.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er hebben zich in de afgelopen periode diverse partijen gemeld met een interesse in een koop
van de activa. De curator is met deze partijen in gesprek.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Doorstart: Werkzaamheden
Onderzoek mogelijkheden voor een doorstart.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.
De aangetroffen administratie voldoet aan de vereisten van artikel 2:10 BW.

7.2

Depot jaarrekeningen
Boekjaar 2015: gedeponeerd op 17 november 2016
Boekjaar 2014: gedeponeerd op 16 december 2015
Boekjaar 2013: gedeponeerd op 28 januari 2015
De jaarrekeningen over de boekjaren 2013-2015 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over
boekjaar 2016 behoefde per faillissementsdatum nog niet gedeponeerd te zijn.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.
Het onderzoek is afgerond. De curator heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
De curator verwacht het onderzoek op korte termijn af te ronden
Het onderzoek is afgerond. De curator is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
De curator verwacht het onderzoek op korte termijn af te ronden.
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Het onderzoek is afgerond. Van paulianeuze handelingen is de curator niet gebleken.
7.7

Werkzaamheden
Inventarisatie boekhouding.
Werkzaamheden regulier boekhoudkundig en algemeen rechtmatighedenonderzoek.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator p.m.
Vordering UWV p.m.
Vordering verhuurder: huur vanaf faillissementsdatum, omvang nog niet bekend.

Vordering verhuurder: EUR 8.415,01
Vordering vakantie-uren werknemer: EUR 1.941,10

Salaris curator PM
UWV EUR 37.300,54
Overig: EUR 10.356,11
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Nog onbekend.
EUR 10.605,EUR 10.378,-

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog onbekend.
EUR 13.107,73

8.4

Andere pref. crediteuren
Bank: EUR 192.236,16.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
8.
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17.
20
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
EUR 226.655,17.
EUR 289.497,46.
EUR 290.762,39

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.
De curator acht het faillissement gereed voor opheffing ex artikel 16 Fw en zal de
rechter-commissaris verzoeken het faillissement ter opheffing wegens gebrek aan baten
voor te dragen aan de rechtbank.

8.8

Werkzaamheden
Aanschrijven crediteuren. Binnengekomen vorderingen beoordelen en plaatsen op de
crediteurenlijst.
De curator verwacht dat het faillissement op korte termijn gereed zal zijn voor opheffing ex
artikel 16 Fw.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

06-12-2017

Nog onbekend.
De curator verwacht de in onderzoek zijnde punten op korte termijn af te ronden waarna de
curator de rechter-commissaris zal verzoeken het faillissement voor opheffing wegens gebrek
aan baten voor te dragen aan de rechtbank.
De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken het faillissement ter
opheffing wegens gebrek aan baten voor te dragen aan de rechtbank.
10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de in onderzoek zijnde punten zoveel als mogelijk
worden afgerond, waarbij de aandacht met name zal uitgaan naar de afwikkeling van de
gepretendeerde (eigendoms)rechten van derden en de liquidatie van de activa. Daarnaast zal
GHFXUDWRUGHJHVSUHNNHQPHWJHwQWHUHVVHHUGHQLQGHDFWLYD
In de komende verslagperiode zullen de in onderzoek zijnde punten zoveel als mogelijk
worden afgerond. In dat verband zal ook het reguliere boekhoudkundig en algemeen
rechtmatighedenonderzoek aan de orde komen c.q. worden afgerond.
De in onderzoek zijnde punten zullen in de aankomende verslagperiode worden afgerond.

De in onderzoek zijnde punten zijn inmiddels afgerond. De curator acht het faillissement
thans gereed voor opheffing ex artikel 16 Fw.
10.3

Indiening volgend verslag
23 augustus 2017.
23 november 2017.
23 mei 2017
Niet van toepassing. Dit is het eindverslag.

10.4

Werkzaamheden
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