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

R-C
Curator

5
13-06-2019
F.03/17/274
NL:TZ:0000015349:F001
12-09-2017

mr. BRM de Bruijn
Mr. B.T.G.M. Lamers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Schers Transporten Beringe v.o.f.

03-05-2018
3

Gegevens onderneming
Noordervaart 1
5986 AC Beringe

03-05-2018
3

Activiteiten onderneming
goederenvervoer over de w eg

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

03-05-2018
3

Boedelsaldo
03-05-2018
3

Boedelsaldo
€ 194.329,01

09-11-2018
4

Boedelsaldo
€ 157.419,89

13-06-2019
5

Boedelsaldo
€ 130.468,22

Verslagperiode
03-05-2018
3

van
20-1-2018
t/m
30-4-2018

13-06-2019
5

van
3-11-2018
t/m
13-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

51,18 uur

4

65,70 uur

5

20,60 uur

totaal

137,48 uur

Toelichting bestede uren
In de voorgaande verslagen 1 en 2 is in totaal besteed 190 uur en 18 minuten.
In totaal derhalve thans 241 uur en 36 minuten.

03-05-2018
3

Zie ook de inhoud van verslag 1 en 2, die door een update in het onderhavige
verslag niet meer zichtbaar is.
In de voorgaande verslagen 1 t/m 3 is in totaal besteed 241,6 uur. In totaal
thans 307,3 uur.

09-11-2018
4

In de voorgaande verslagen 1 t/m 4 is in totaal besteed 307,30 uur. In totaal
thans 327,90 uur.

13-06-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Er loopt nog een verzekering voor het bedrijfspand via Mutsaerts. Deze polis is
per 26 april 2018 met 6 maanden verlengd, omdat het pand nog niet verkocht
is. De hypotheekhouder draagt de kosten

03-05-2018
3

Deze polis is inmiddels beëindigd, omdat het bedrijfspand is verkocht en
overgedragen.

09-11-2018
4

1.4 Huur

1.4 Huur
Met de doorstarter w as afgesproken dat hij in beginsel voor een periode van
een jaar de bedrijfsruimte zou huren voor € 2.500 ex btw per maand , w aarbij
in afw ijking daarvan de boedel de huur zou kunnen opzeggen met een termijn
van drie maanden. De huur van 25 september tot en november 2017 is
ontvangen. De huur van december 2017 tot en met april 2018 is verrekend met
posten ( debiteuren ), die de boedel aan de doorstarter diende door te
betalen. De doorstarter stelt zich op het standpunt dat zij geen huur meer
verschuldigd zou zijn, omdat ze het gehuurde niet of nauw elijks meer gebruikt.
Dat is echter vanw ege eigen keuzes na de doorstart.
Op die w ijze zijn nog enkele posten verrekend ( afrekening van verbruikte
voorraad en voorlopige afrekening van motorrijtuigenbelasting, die nog aan
curanda in rekening is gebracht, maar betrekking had op de periode na de
doorstart ). In totaal betreft is zo een post van € 20.032,70 verrekend.

03-05-2018
3

Met de doorstarter is een schikking bereikt, dat deze nog 2,5 maand extra
huur zou betalen ofw el € 7.562,50 inclusief BTW . Daarnaast dat deze nog €
2.907,70 zou betalen aan afgenomen voorraadartikelen. Terzake van de huur
w as toevallig ook € 7.562,50 teveel ingehouden, w elk bedrag is doorbetaald
aan de doorstarter. Van het ingehouden bedrag ad € 20.032,70 resteert dan
nog € 2.000,--, w elk bedrag w as ingehouden voor de aan de boedel in
rekening gebrachte mrb tijdens de voortzettingsperiode (voor rekening van de
doorstarter). Die post dient nog afgew ikkeld te w orden, maar over het bedrag
daarvan is inmiddels duidelijkheid en overeenstemming.

09-11-2018
4

Onderdeel van deze schikking w as tevens dat de doorstarter de
kantoorinventaris liet staan, maar de boedel het daarvoor betaalde bedrag ad
€ 3.500,-- kon behouden.
De doorstarter claimt inmiddels echter ook nog betaalde kosten voor energie,
die zij betaald heeft over de duur die langer w as dan de periode w aarop nu
voor de huur geschikt is.
Met de doorstarter is definitief overeenstemming bereikt over de
eindafrekening, ook w at de debiteuren over de boedelperiode betreft. De
doorstarter heeft de mrb over de boedelperiode vergoed en die post is ook
aan de Belastingdienst afgedragen. Daarnaast heeft de doorstarter een
kleine bijdrage gegeven aan de genoemde extra energiekosten om tot een
afronding te kunnen komen.

1.5 Oorzaak faillissement

13-06-2019
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Noordervaart 1b Beringe
totaal

Boedelbijdr.
€ 9.075,00

€ 0,00

€ 9.075,00

Toelichting onroerende zaken
Het betreft hier een bedrijfsruimte, bestaande uit w erkplaats en kantoor en
verharde parkeerplaats aan de Noordervaart 1b te Beringe. Makelaar Sannen
in Venlo heeft dit pand in de verkoop.

03-05-2018
3

ING Bank heeft een vordering van € 289.845,-- + p.m. voor alle vorderingen op
de v.o.f.
Dit pand is samen met het w oonpand van de ouders Schers (en een klein deel
van het perceel van zoon Schers, om zo een logisch geheel te krijgen) verkocht
en medio augustus overgedragen voor een bedrag van € 410.000,-- k.k.

09-11-2018
4

Daarbij is hypotheekhouder en financier ING geheel afgelost kunnen w orden,
voor w at betreft de restantschulden van de v.o.f. en van de ouders
persoonlijk. Daarnaast is een deel van de tw eede hypotheek van de gemeente
Peel en Maas afgelost kunnen w orden.
De boedelbijdrage w as € 7.500,-- plus BTW .

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De makelaar verricht de materiële verkoopinspanningen.

03-05-2018
3

Opstellen van de verkoopovereenkomst en afstemming van allerlei aspecten
met de makelaar en de notaris en de bank.

09-11-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

diverse bedrijfsmiddelen

€ 79.350,00

€ 6.981,70

totaal

€ 79.350,00

€ 6.981,70

Toelichting bedrijfsmiddelen
- een lease-object kon voor € 6.050,-- afgekocht w orden en leverde € 18.150,- op;
- diverse verpande transportmiddelen zijn verkocht voor € 57.700,-- . De
opbrengst is naar de bank gegaan minus een boedelbijdrage van 10% plus
BTW ;
- de kantoorinventaris is verkocht voor € 3.500,-- en valt onder het
bodemrecht;
- de w erkplaatsinventaris had bij een online-veiling door Daan Veilingen €
25.200,-- opgebracht en zou minus 10% commissie dus € 22.680,-- opgebracht
hebben. Voordat afdracht aan de boedel had plaatsgevonden is Daan
Veilingen B.V. echter op 17 april 2018 door de rechtbank Amsterdam in staat
van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. R. de W it als curator. In de
overeenkomst met Daan stond dat de veiling via een Stichting Derdengelden
zou lopen, maar achteraf blijkt dat niet te zijn gebeurd.

03-05-2018
3

- De kantoorinventaris kon ter gelegenheid van het transport van het
bedrijfspand nogmaals verkocht w orden aan de koper van het bedrijfspand
voor w ederom € 3.500,--, nu plus BTW . Onderdeel van de schikking met de
doorstarter w as dat deze de kantoorinventaris liet staan, maar de boedel het
daarvoor betaalde bedrag behield.
- De bank heeft de kosten van verzekering en beveiliging van de onroerende
zaak aan de boedel vergoed en tevens een deel van de taxatiekosten, in
totaal € 2.150,62.

09-11-2018
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
rust op de kantoorinventaris

03-05-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Begeleiding bij en input voor online-veiling door Daan en daarna trachten om
de opbrengst veilig te stellen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kleine voorraad

€ 2.907,70

totaal

€ 2.907,70

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

03-05-2018
3

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Dit is onderdeel van het bedrag van € 20.032,70 (zoals genoemd onder
inventarisatie onder het onderdeel "huur"), nu deze voorraad door de
doorstarter is afgenomen. Hier dient nog afrekening met de bank plaats te
vinden.

03-05-2018
3

Afrekening met de bank is niet meer nodig, nu de bank is afgelost.

09-11-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

diverse andere activa

€ 84.445,69

totaal

€ 84.445,69

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. de doorstarter heeft € 35.000,-- goodw ill betaald;
2. huurinkomsten ad € 6.655,--. Daarvan dient nog 50% aan de bank
afgedragen te w orden;
3. boedelbijdrage bank ad € 5.770,-- plus BTW voor verkoop verpande
transportmiddelen;
4. teruggaven (buitenlandse) BTW ad € 5.354,63;
5. verrekening met doorstarter ad € 20.032,70 (deels huur, deels voorraad,
deels afrekening motorrijtuigenbelasting);
6. restitutie belastingdienst ad € 3.752,--;
7. restitutie tolkastjes ad € 1.215,-8. overige restituties (met name verzekering en Essent) € 604,70;
9. een banksaldo ad € 4.849,96.

03-05-2018
3

Ad 2:
Inmiddels betreft dit een bedrag van € 14.217,50 inclusief BTW . Afdracht aan
de bank is niet meer nodig, nu deze is afgelost.
Ad 9.
Na verrekening van alle posten kon de bank nog een saldo van € 806,32 aan
de boedel overmaken.

09-11-2018
4

Er is nog een restitutie door de Belastingdienst gedaan van € 214,--.

13-06-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
In het volgende verslag zal de debiteurenpositie goed op een rij w orden
gezet. Op dit moment ontbreekt nog voldoende inzicht, met name omdat w e
nog in afw achting zijn van een goede specificatie van de door Bibby ontvangen
bedragen, zodat duidelijk is aan w elke facturen die toe te rekenen zijn.

03-05-2018
3

Door de boedel zijn ook aanzienlijke posten ontvangen, die voor de
doorstarter bestemd w aren en na controle aan deze doorbetaald zijn (onder
inhouding van het eerder gemelde bedrag).
Doordat debiteuren op verschillende bankrekeningen betaalden, ook in het
buitenland, w aaronder bedragen die voor de doorstarter bestemd w aren en
omdat de afw ikkeling bij Bibby ondoorzichtig w as en nog is, is de afw ikkeling
van de debiteurenposities erg bew erkelijk.
Naast de door Bibby ontvangen debiteuren is nu voor de boedel per saldo €
182.818,44 aan debiteuren ontvangen, inclusief de boedeldebiteuren.
Er zijn nog enkele per-faillissementsdebiteuren ontvangen van in totaal €
1.451,98.

09-11-2018
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Heel veel uitzoekw erk, zow el bij nadere ontvangsten als bij berichten van
debiteuren en de doorstarter, dat blijkbaar bedragen op verkeerde
bankrekeningen w aren betaald. Met daarbij de onduidelijkheden bij Bibby.

03-05-2018
3

Daarnaast is nog getracht openstaande debiteuren verder te innen.
Bibby zou nog posten onder zich hebben ten behoeve van de boedel (van €
2.371,12) en ten behoeve van de doorstarter (ad € 2.071,06). Er zijn meerdere
pogingen gedaan om dit vlot te trekken, maar de communicatie met Bibby
verloopt uiterst moeizaam.

09-11-2018
4

Bibby heeft inmiddels - na lang aandringen - aan de boedel een post voldaan
van € 2.169,47 en ook aan de doorstarter nog een post voldaan. Daarnaast
is in het financieel verslag een post van € 43.000,-- alsnog toegerekend aan
de boedeldebiteuren in plaats van aan de pre-faillissementsdebiteuren. Het
is niet opportuun geacht om die posities exact uit te rekenen, maar dat w ordt
een juistere toerekening geacht. Zie ook onder punt 6. Van de prefaillissementsdebiteuren is een groot deel aan Bibby betaald.

13-06-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
de ING Bank is volledig voldaan

09-11-2018
4

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
Zoals gemeld in het vorige verslag is het contact tussen de doorstarter en de
ex-vennoten van de v.o.f. steeds slechter gew orden en heeft dat geresulteerd
in het einde van de samenw erking. Ook het grootste deel van de w erknemers
w erkt inmiddels elders en van het terrein of het kantoor in Beringe w ordt door
de doorstarter niet of nauw elijks nog gebruik gemaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

03-05-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Gezien het gestelde onder punt 4 (de debiteuren) zal de financiele
verantw oording in het volgende verslag w orden gedaan.

03-05-2018
3

zie punt 6.6.
De exacte uitw erking en de BTW -positie over de boedelperiode dient nog te
geschieden, w at op korte termijn zal gebeuren.

09-11-2018
4

Er is uiteindelijk gekozen voor een grove benadering, omdat het vele uren
zou kosten om de exacte bedragen te berekenen en soms niet helemaal
duidelijk is of aan factuur betrekking heeft op voortzetting van de
onderneming of op de periode voor datum faillissement.
Aldus bezien is over de boedelperiode een omzet gemaakt van ongeveer €
75.000- (125.403 minus 50.043) en zijn er voor € 37.457,-- kosten gemaakt
(beiden inclusief BTW ). De BTW -afdracht is daaraan aangepast, rekening
houdend met een bepaald percentage omzet tegen 0% BTW . Het resultaat
w as dan ongeveer € 37.500,-- (incl. BTW ).

13-06-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 41.312,51
Omzet:
Kosten:

03-05-2018
3

€ 75.850,00
€ 34.537,49 -/-

Resultaat: € 41.312,51

Dit betrof het voortzetten en is iets gecorrigeerd (zie onder punt 6.2).

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

13-06-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
lijkt aan voldaan

03-05-2018
3

is aan voldaan

09-11-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
is niet aan de orde

03-05-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
is niet aan de orde

03-05-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
is niet aan de orde

03-05-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-05-2018
3

is niet aan de orde

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

03-05-2018
3

w ordt nog onderzocht

7.6 Paulianeus handelen
Nee
is niet van gebleken

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

09-11-2018
4

8.1 Boedelvorderingen
€ 50.119,59

03-05-2018
3

UW V € 50.119,59
€ 54.995,28

09-11-2018
4

UW V € 54.995,28

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 176.510,00

Recent is aan de Belastingdienst verzocht om een bijgew erkt overzicht te
verstrekken.

03-05-2018
3
09-11-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 51.958,89

03-05-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 147.806,14

03-05-2018
3

Oliemaatschappij m.b.t. accijnzen € 83.956,52
Gemeente m.b.t. Bbz-lening € 63.849,62

De Gemeente Peel en Maas w as tw eede hypotheekhouder van de onroerende
zaak. Bij de overdracht resteerde na aflossing van de ING Bank nog €
42.030,25 om in mindering op deze vordering te voldoen, zodat deze vordering
nog € 21.819,37 bedraagt.

09-11-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

03-05-2018
3

46

09-11-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.048.967,57

03-05-2018
3

inclusief ING Bank
plus p.m.
€ 791.542,73
De ING Bank is geheel voldaan.

09-11-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkopen onroerende zaken en beheer daarvan;
- innen resterende debiteuren;
- nader inzicht in en verantw oording van debiteuren;
- financiële verantw oording van voortzetting onderneming tijdens faillissement;
- afw ikkeling enkele posten met doorstarter;
- afw ikkeling resterende posten met pand- en hypotheekhouder.

03-05-2018
3

- nadere financiële verantw oording van voortzetting onderneming tijdens
faillissement en
BTW -positie over die periode;
- afw ikkeling resterende post met doorstarter.

09-11-2018
4

Een en ander is nu afgew ikkeld. De faillissementen van de vennoten
persoonlijk zijn eerder al omgezet in w ettelijke schuldsaneringen. Nu de
boedelschulden geheel kunnen w orden voldaan en de preferente crediteuren
gedeeltelijk kunnen w orden voldaan, zal binnenkort w orden overgegaan tot
vereenvoudigde afw ikkeling.

13-06-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet duidelijk

03-05-2018
3

Er zal een verzoek om vereenvoudigde afw ikkeling w orden gedaan.

13-06-2019
5

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2019

13-06-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig
Of bij eerdere afw ikkeling.

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2019
5

