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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hanno Automaterialen-Gereedschappen B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hanno
Automaterialen-Gereedschappen B.V., statutair gevestigd te Heerlen en
kantoorhoudende te (6412 ZH) Heerlen aan de Trompenburgstraat 4. De
onderneming staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 14035096.
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Activiteiten onderneming
De vennootschap exploiteerde een groothandel in auto-onderdelen,
accessoires en autobanden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 1.198.530,00

€ -106.513,00

€ 689.947,00

2019

€ 1.235.040,00

€ -119.994,00

€ 732.442,00

2018

€ 1.348.141,00

€ -37.006,00

€ 746.718,00

Toelichting financiële gegevens

25-06-2021
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Toelichting financiële gegevens
In 2018 is een verlies geleden van EUR 37.006,00, in 2019 is een verlies
geleden van EUR 119.994,00 en op basis van de voorlopige cijfers over het
boekjaar 2020 is in dat jaar een verlies geleden van EUR 106.513,00. De
curator heeft de financiële gegevens nog niet gecontroleerd.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9

25-06-2021
1

Toelichting
Per faillissementsdatum w aren negen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 9.175,28

25-06-2021
1

€ 21.571,43

08-10-2021
2

€ 4.280,51

07-01-2022
3

Verslagperiode
van
25-5-2021

25-06-2021
1

t/m
24-6-2021
van
25-6-2021

08-10-2021
2

t/m
4-10-2021
van
5-10-2021

07-01-2022
3

t/m
3-1-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

234 uur 24 min

2

261 uur 0 min

3

128 uur 6 min

totaal

623 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren zien met name op de eerste inventarisatie, de voortzetting
van de onderneming in faillissement, de verkenningen van een doorstart, het
realiseren van een tw eetal concept activa-transacties en discussies met de
pandhouders met betrekking tot de voorraad en eigendomsvoorbehouden.
Een deel van deze uren kan (tevens) betrekking hebben op de andere
w erkmaatschappij en dient nog nader te w orden toegerekend.
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De curator w ijst er nadrukkelijk op dat dit openbare faillissementsverslag is
gebaseerd op de informatie die de curator in de beginfase van het faillissement
heeft verkregen. De in dit verslag opgenomen informatie is dan ook onderw erp
van nader onderzoek. Om die reden kan er geen uitspraak w orden gedaan
over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Tot slot w ijst
de curator er nadrukkelijk op dat aan dit verslag geen rechten kunnen w orden
ontleend.
De curator heeft veel tijd dienen te besteden aan het bepalen van de
zekerheidsrechten ten opzichte van de eigendomsvoorbehouden en de positie
van de pandhouders daarin. Uiteindelijk is een compromis bereikt tussen de
curator, de pandhouders en de grootste crediteur die tevens
eigendomsvoorbehoud had.

08-10-2021
2

In deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan de inning van zow el de
pre-faillissementsdebiteuren als de voortzettingsdebiteuren. Verder heeft de
curator de laatste handelingen verricht ten aanzien van de veiling van de
activa die overgebleven zijn nadat de grootste crediteur haar
eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen en uitgeoefend.

07-01-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht in 1966. De besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Lantana Vastgoed B.V., statutair gevestigd in
Beek Lb en kantoorhoudende te (6191 LD) Beek (Lb), Aan het Beeker Kruis 11
(verder: "Lantana Vastgoed"), is bestuurder en enig aandeelhouder van de
failliete vennootschap. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Lantana B.V., statutair gevestigd in Beek Lb en
kantoorhoudende te (6191 LD) Beek (Lb), Aan het Beeker Kruis 11 (verder:
"Lantana"), is bestuurder en enig aandeelhouder van Lantana Vastgoed. De
heer Mathieu Adolf Antonius Knubben (verder: "Knubben") is bestuurder van
Lantana. Enig aandeelhouder van Lantana is de stichting Stichting
Administratiekantoor Lantana. Knubben is feitelijk leidinggevende van de
gefailleerde vennootschap.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend is geen sprake van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

25-06-2021
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1.3 Verzekeringen
De relevante verzekeringen zijn met het oog op de voortzetting van de
onderneming voorlopig gehandhaafd en betaald.

25-06-2021
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Per 30 juni 2021 is de voortzetting van de onderneming beëindigd. De
relevante verzekeringen zijn inmiddels opgezegd. De eindafrekening ten
aanzien van de verzekeringspremies dient nog te w orden opgemaakt.

07-01-2022
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1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten met
Lantana. De gefailleerde vennootschap huurt het bedrijfspand aan het adres
te (6412 ZH) Heerlen, gemeente Heerlen, aan Trompenburgstraat 4. In 2016 is
de eigendom van de bedrijfsruimte overgegaan op Lantana Vastgoed, w aarna
zij verhuurder is gew orden. De huurovereenkomst is op 28 mei 2021 door
Lantana Vastgoed opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden, w aardoor de huurovereenkomst in beginsel komt te eindigen op 28
augustus 2021.
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In overleg met de verhuurder hoefde niet op 28 augustus opgeleverd te
w orden. Het pand mag verder gebruikt w orden voor de veiling van de activa.
Thans staat oplevering gepland op 31 oktober.

08-10-2021
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Naar het standpunt van de boedel is de huur geëindigd door opzegging per
28 augustus 2021.
In het kader van de veiling van de aan de pandhouder (tevens eigenaar van
het pand) verpande roerende zaken zijn deze na het einde van de huur
achtergebleven ten behoeve van de uitw inning van de pandrechten. De
uitw inning van de pandrechten is inmiddels afgerond.

07-01-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in de
omstandigheid dat sprake w as van langdurig zieke medew erkers, drie van de
zeven, w aardoor de personeelskosten (mede door te betalen
transitievergoedingen) dermate hoog zouden zijn opgelopen, dat de financiële
reserves steeds verder opdroogden. Voorts zou de als gevolg van het
coronavirus afgekondigde lockdow n een enorme impact hebben gehad op de
particuliere verkoop, w aardoor de omzet fors terugliep, de financiële reserves
moesten w orden aangeraakt om uiteindelijk in de situatie terecht te komen dat
de gefailleerde vennootschap niet meer aan haar financiële verplichtingen kon
voldoen. Tot slot zou een grote klant de overstap hebben gemaakt naar een
concurrent. De bestuurder zag geen andere uitw eg meer dan het aanvragen
van het faillissement.
De curator zal voorgaand relaas van de bestuurder nader onderzoeken.

25-06-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

25-06-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

25-06-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-5-2021

9

Met instemming van de rechter-commissaris is aan alle
personeelsleden ontslag aangezegd.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Onderzoek personeelsadministratie, personeel informeren en instrueren met
betrekking tot voortzetting activiteiten door de curator, verzoek machtiging
opzegging, opzegging arbeidsovereenkomst en informatieverschaffing UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris
Vervoermiddelen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap beschikt over een bedrijfsinventaris, bestaande
uit onder meer w inkel- en magazijnstellingen, diverse machines en ICTapparatuur. Een viertal personenauto's zijn eigendom van de
gefailleerde vennootschap en één personenauto is op basis van operational
lease in gebruik.
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De bedrijfsmiddelen en de in eigendom toebehorende vervoermiddelen zijn
verpand aan de financier ING Bank N.V. (verder: "ING Bank") en zijn na het
faillissement in opdracht van ING Bank getaxeerd door het Nederlands Taxatie
& Adviesbureau (verder: "NTAB").
Lantana, indirect bestuurder van de gefailleerde vennootschap, claimt een
tw eede pandrecht op de bedrijfsmiddelen.
Lantana Vastgoed en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Hanno Beek B.V. (verder: "Hanno Beek") - eveneens
gefailleerd - zouden een derde pandrecht hebben op de activa van de
gefailleerde vennootschap.
Nu er geen activatransactie tot stand gekomen is, is besloten de activa te
veilen. Het gaat dan om de activa die overgebleven zijn nadat de grootste
crediteur haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen en uitgeoefend.

08-10-2021
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De activa die overgebleven zijn nadat de grootste crediteur haar
eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen en uitgeoefend, zijn inmiddels
geveild. Op 11 oktober is de eerste veiling gesloten. Gezien enig oponthoud
ten aanzien van een drietal goederen is besloten deze goederen opnieuw te
veilen. De naveiling is op 25 november gesloten. Inmiddels zijn van beide
veilingen de eindafrekeningen opgemaakt door het veilinghuis. De curator
legt de laatste hand aan de controle en de financiële afhandeling van de
voornoemde veilingen.

07-01-2022
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Een van de aan de pandhouder verpande roerende zaken, te w eten een
entresolvloer, is niet gegund, gezien de beperkte hoogte van het 'w innende'
bod. De beperkte hoogte van het 'w innende' bod zou mede volgens de
pandhouder niet in verhouding staan met de w aarde van de entresolvloer.
De curator heeft nog een poging gedaan om met de hoogste bieder te
onderhandelen over de hoogte van het bod richting een reëlere w aarde.
Nu de vloer ook na de herveiling niet is gegund en de curator geen
instrumenten ziet om ten aanzien van de vloer nog opbrengsten voor de
boedel te realiseren, heeft de curator de pandhouder bericht dat hij namens
de boedel, voor zover nodig, afstand doet van de rechten op de betreffende
vloer met dien verstande dat bij de beoordeling van de (boedel)vordering van
de pandhouder  mocht dit van belang w orden  rekening gehouden w ordt met
de w aarde daarvan.
Verder heeft de curator in deze verslagperiode de administratie (die zich
verdeeld over beide vestigingen bevond) van gefailleerde vennootschap
veiliggesteld op locatie van het voormalig verhuurde, mede in het licht van de
bew aarplicht van de (indirect) bestuurder van de gefailleerde onderneming.
Indirect bestuurder van voormalig verhuurder is namelijk tevens feitelijk
leidinggevende en indirect bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Als
zodanig zal hij optreden als bew aarder van boeken en bescheiden na
ontbinding van de gefailleerde vennootschappen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Dit is in beginsel van toepassing ten aanzien van de bodemzaken, met name
de machines in het gehuurde. Er is immers sprake van stille verpanding ten
behoeve van de financier. Lantana Vastgoed maakt echter aanspraak op een
met pandrecht gesecureerde boedelvordering ter zake van huur. Lantana
Vastgoed neemt met die vordering een hogere rang in dan de fiscus met haar
bodemvoorrecht.

25-06-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie, contact Lantana Vastgoed en verkenningen doorstart.

25-06-2021
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Afw ikkelen van de eigendomsvoorbehouden in overleg met de pandhouders,
opstarten en begeleiden van de veiling.

08-10-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De w aarde van de totale voorraad van de gefailleerde vennootschap en Hanno
Beek is door NTAB getaxeerd. De voorraden zijn echter verpand aan ING Bank
als eerste pandhouder en Lantana als tw eede pandhouder. De vorderingen
van de pandhouders overstijgen ruimschoots de liquidatiew aarde van de
voorraden.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, taxatie en beoordelen eigendomsvoorbehouden (zie hierna
onder onderdeel "5.5 Eigendomsvoorbehoud").

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen Group Auto
Kasgeld
totaal

Toelichting andere activa

25-06-2021
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Toelichting andere activa
De curator doet nader onderzoek naar de omvang van het kasgeld per
faillissementsdatum.

25-06-2021
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De gefailleerde onderneming heeft drie aandelen in GroupAuto Nederland B.V.
Daarnaast heeft de gefailleerde een ledenrekening bij GroupAuto Nederland
B.V. De curator onderzoekt de mogelijkheden tot afw ikkeling van het
voorgaande.

08-10-2021
2

De curator legt momenteel de laatste hand aan de (financiële) afw ikkeling
van de voortzetting, w aaronder de inning van de debiteuren alsmede de
eindafrekening ten aanzien van de bank.

07-01-2022
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In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in verslag 2 heeft de gefailleerde een
ledenrekening bij Incam C.V. in plaats van bij GroupAuto Nederland B.V. Deze
entiteiten zijn w el gelieerd.
Voor w at betreft de aandelen in GroupAuto Nederland B.V. alsmede de
ledenrekening bij Incam C.V., heeft reeds overleg plaatsgevonden met de
directeur en adviseur van GroupAuto Nederland B.V. en Incam C.V.
Voornoemd directeur en adviseur hebben naar aanleiding van het overleg
stukken aangeleverd die zien op de aandelen en de ledenrekening. Deze
stukken zijn momenteel onderw erp van nader onderzoek.
Op 14 december stond de algemene ledenvergadering van GroupAuto
Nederland B.V. gepland. Om moverende redenen van GroupAuto Nederland
B.V. is de vergadering aangehouden. Er w ordt een nieuw e datum gepland.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenlijst per 25-05-2021

€ 97.401,20

totaal

€ 97.401,20

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de financier ING Bank. Lantana claimt een
tw eede pandrecht. Volgens de aangeleverde debiteurenlijst bedraagt het
totale bedrag aan debiteuren EUR 97.401,20. De debiteuren zijn (nog) niet
aangeschreven. Er vindt overleg plaats met ING Bank over inning van de
debiteuren.

25-06-2021
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Teneinde een zo goed mogelijke betaling door de debiteuren te borgen en de
voortzetting zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, is tussen de boedel
en de pandhouders besproken dat de boedel de debiteuren niet benadert.

08-10-2021
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Veel debiteuren hebben inmiddels ook betaald, zow el debiteuren van voor
datum faillissement alsook debiteuren ontstaan na datum faillissement, in de
voortzettingsperiode derhalve.
De betalingen hebben grotendeels plaatsgevonden op de rekening bij de ING
bank. Voor het andere deel is er contant betaald.
De curator en de bank dienen een en ander nog financieel af te w ikkelen.
Na overleg met de pandhouders is besloten dat de boedel overgaat tot het
innen van de prefaillissementsdebiteuren. De curator heeft in overleg met de
pandhouders voor de te verrichte w erkzaamheden daartoe boedelbijdrage
overeengekomen.
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Inmiddels heeft de curator de eerste en tw eede brief voor van de inning van
de prefaillissementsdebiteuren alsmede de voortzettingsdebiteuren
verzonden. Naar aanleiding van de aanmaningen c.q. sommaties heeft de
curator naast betalingen ook verw eren ontvangen. De verw eren zijn onder
meer gelegen in garantieperikelen, bew eerde contante betalingen etc. Voorts
heeft de curator ook enkele betalingsvoorstellen ontvangen. De curator
verricht momenteel de noodzakelijke vervolghandelingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en communicatie pandhouders.

25-06-2021
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De curator tracht de betalingen door de debiteuren in kaart te brengen.

08-10-2021
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In de volgende verslagperiode w ordt de definitieve balans ten aanzien van
de debiteuren opgemaakt, w aaronder de eventuele noodzaak een procedure
te starten jegens een debiteur.

07-01-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 353.216,52

25-06-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank is de huisbankier. Er is sprake van een kredietarrangement met de
onderstaande vennootschappen:
- Hanno Beek B.V.;
- Hanno Automaterialen-Gereedschappen B.V.;
- Lantana B.V.;
- Lantana Vastgoed B.V.
De ING Bank heeft uit hoofde van de kredietfaciliteit per datum faillissement
een vordering ingediend van EUR 353.216,52 exclusief rente, kosten en
provisie.

5.2 Leasecontracten
Er is een lopend leasecontract voor één bedrijfsauto, te w eten het voertuig
van het merk en type Fiat Doblo Cargo. Deze blijft gedurende de voortzetting
in gebruik.

25-06-2021
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Het leasecontract is inmiddels beëindigd. De Fiat Doblo is geretourneerd aan
de lease-maatschappij.

08-10-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Ter securering van de vordering uit hoofde van het door ING Bank verstrekte
krediet zijn de volgende zekerheden gevestigd:
• EUR 1.000.000,00 krediet hypotheek op het bedrijfspand gelegen aan de
Trompenburgstraat 4 te Heerlen (Lantana Vastgoed B.V.);
• Verpanding van een levensverzekering groot EUR 226.890,00 (*);
• Non-onttrekkingsverklaring met een minimale solvabiliteitseis van 25%;
• Pandrecht bedrijfsuitrusting (Hanno automaterialen- gereedschappen B.V.);
• Pandrecht voorraden (Hanno automaterialen- gereedschappen B.V.);
• Pandrecht boekvorderingen (Hanno automaterialen- gereedschappen B.V.);
• Pandakte bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen van gefailleerde
(Hanno Beek B.V.) op derden;
• Compte joint- en medeaansprakelijkheidovereenkomst met Hanno Beek B.V.,
Hanno Automaterialen-Gereedschappen B.V., Lantana B.V. en Lantana
Vastgoed B.V.
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Lantana claimt pandrechten in tw eede verband op inventaris, voorraad,
debiteuren, intellectueel eigendom en good w ill. De pandrechten van Lantana
dienen nog te w orden gecontroleerd.
Lantana Vastgoed en Hanno Beek zijn samen derderangs pandhouder ter zake
de activa van de gefailleerde vennootschap.

5.4 Separatistenpositie
Zie toelichting onder onderdeel "5.3 Beschrijving zekerheden".

5.5 Eigendomsvoorbehoud

25-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft eigendomsvoorbehoud. Met deze leveranciers is
een regeling getroffen over de afrekening van de tijdens de voortzetting
verkochte voorraad w aar eigendomsvoorbehoud op rust.
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Zoals hiervoor gemeld, is met de grootste crediteur die een
eigendomsvoorbehoud had inmiddels het eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld.
Tussen de bank en de grootste crediteur bestond een discussie met betrekking
tot het eigendomsvoorbehoud. De bank heeft tegen finale kw ijting de
vorderingen w aarvoor de grootste crediteur haar eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen voor € 150.000 voldaan. De bank heeft vervolgens uit hoofde van
haar pandrecht op deze voorraad gebruik gemaakt van haar recht van parate
executie en doormiddel van onderhandse verkoop de voorraad verkocht aan
de hiervoor genoemde grootste crediteur voor een bedrag ad € 249.250,-. De
grootste crediteur heeft de koopsom aan de bank voldaan onder aftrek van
het bedrag dat de bank aan de crediteur verschuldigd w as. De bank had dus
een vordering voor een bedrag ad € 99.250 op de grootste crediteur. Dit
bedrag is inmiddels voldaan. Dit laatst genoemde bedrag w ordt in mindering
gebracht op de door de bank ingediende vordering ad € 353.216,52

08-10-2021
2

De overige eigendomsvoorbehouden die door de curator erkend zijn, w orden
thans afgew ikkeld.
Daarnaast w aren er een aantal goederen in bruikleen verstrekt en ook deze
w orden afgew ikkeld.
De afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud van de grootste crediteur is
inmiddels afgehandeld. Hetzelfde geldt voor de overige
eigendomsvoorbehouden die door de curator voorheen erkend zijn, alsmede
de goederen die in bruikleen zijn verstrekt.

07-01-2022
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

25-06-2021
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing. Er zijn geen leveranciers die hierop een beroep gedaan
hebben.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Ten aanzien van de debiteureninning en de begeleiding van de veilingen is
de curator verschillende boedelbijdragen met ING Bank NV overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-01-2022
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, contact leveranciers, contact ING Bank en contact (advocaat
van) Lantana.

25-06-2021
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Er zullen verschillende overleggen w orden gevoerd met de pandhouders ter
zake de eindafrekening van veilingen, de perikelen rondom
eigendomsvoorbehoud van de grootste crediteur, alsmede de voortzetting.

07-01-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris w ordt de onderneming per
faillissementsdatum voortgezet voor een periode van maximaal zes w eken. De
exploitatie heeft tijdelijk voor rekening en risico van de boedel plaatsgehad. De
voortzetting behelst het openhouden van de (w inkel)locatie om een doorstart
te faciliteren.
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Het zag er naar uit dat een doorstart zou kunnen w orden gerealiseerd. Het is
uiteindelijk niet gelukt om alle opschortende voorw aarden, zoals opgenomen in
de activa-overeenkomst met de beoogde doorstarter te vervullen. Dit betekent
dat de eerste activa-overeenkomst niet definitief is gew orden. De curator heeft
de onderhandelingen met de betreffende partij voortgezet. In het licht van het
voorgaande zijn er nieuw e afspraken gemaakt tussen de curator en deze
partij, w aaronder de verkoop van het klantenbestand, faciliteren
klantengegevens, verkoop telefoonnummers, w ebsite en e-mailadressen. De
koopprijs c.q. vergoeding bedraagt EUR 7.500 exclusief BTW . W aarbij het de
curator vrij staat deze over de boedel van Hanno AutomaterialenGereedschappen B.V. en Hanno Beek BV naar billijkheid te verdelen.
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Gezien het feit dat de doorstart niet heeft plaatsgevonden, is de
voortzettingsperiode na +/- zes w eken geëindigd per 30 juni 2021.

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
De voortzetting zal in de volgende verslagperiode w orden afgew ikkeld, w aarna
financiële verantw oording w ordt afgelegd.

25-06-2021
1

Inmiddels is de voortzettingsperiode geëindigd per 30 juni 2021. De curator is
doende de rekening en verantw oording hiervan op te stellen. Ook is er overleg
met de bank nodig in het kader van het toerekenen en afrekenen van de
debiteuren en de tijdens de voortzetting verkochte voorraad w aar de bank
nog aanspraken op claimt.
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Momenteel vinden de laatste w erkzaamheden plaats ten aanzien van de
inning van de voortzettingsdebiteuren en de eindafrekening van de veilingen.
Na afronding van deze w erkzaamheden, w ordt de balans opgemaakt ten
aanzien van de voortzetting.
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De debiteureninning, eindafrekening van de veilingen alsmede de rapportage
ten aanzien van de voortzetting w orden in de volgende verslagperiode
gecombineerd gerapporteerd.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg directie, leveranciers, leasemaatschappij en verhuurder.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
In het kader van een doorstart is overeenstemming bereikt met een tw eetal
partijen.
Een branchegenoot enerzijds en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Crombeen Holding B.V. (verder: “Crombeen”) anderzijds. De
afspraken zijn geformaliseerd in tw ee activa-overeenkomsten.
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Met de branchegenoot is overeenstemming bereikt over overname per 1 juli
2021 van de vestiging Heerlen met een aantal w erknemers van Heerlen én
Beek, een deel van de inventaris (geen voorraden) en goodw ill, met de w ens
om ter plekke te gaan huren onder bepaalde voorw aarden.
De overeenstemming met de branchegenoot w erd gesloten onder een aantal
opschortende voorw aarden, te w eten:
- Toestemming, althans instemming, van de pandhouders;
- Het realiseren van een huurovereenkomst (onder de gebruikelijke
voorw aarden en bedingen) voor de locatie Heerlen tegen een Koper
conveniërende huurprijs vanaf 1 september 2021 tot tenminste 15 november
2021 (dan w el zoveel eerder of later als verhuurder en Koper zullen
overeenkomen);
- De instemming van tenminste zes van de acht beoogde w erknemers.
Aangezien de tw eede voorw aarde nog is niet is vervuld, w orden de gegevens
van de branchegenoot thans nog niet vermeld en w orden evenmin verdere
bijzonderheden gerapporteerd, in het belang van de definitieve
totstandkoming van de deal c.q. een alternatief scenario.
Crombeen neemt over de revisieactiviteiten van de vestiging Beek, met één
w erknemer, een deel van de inventaris (geen voorraden) en goodw ill, ter
voortzetting op een andere locatie.
De overeenstemming met Crombeen w erd gesloten onder de navolgende
opschortende voorw aarden:
- Toestemming, althans instemming, van de pandhouders;
- De instemming van de w erknemer die de revisie-activiteiten uitvoert en die
daartoe de kennis en kunde heeft.
Deze voorw aarden w erden vervuld en de transactie w erd doorgevoerd. De
verantw oording daarvan vindt plaats in de verslaglegging in het faillissement
van Hanno Beek.
Hiervoor w erd al gezegd dat de doorstart niet tot stand is gekomen. De
voorw aarden konden niet allen w orden ingevuld.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
De bedrijfsinventaris van zow el Hanno Heerlen als Hanno Beek is in opdracht
van ING Bank door NTAB getaxeerd. Een deel van de inventaris van Hanno
Heerlen maakt onderdeel uit van de doorstart met de branchegenoot.
Een deel van de inventaris van Hanno Beek is onderdeel van de deal met
Crombeen.
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Voor w at Crombreen betreft is met de overname van de specifieke activiteiten
van Hanno Beek een bedrag van in totaal EUR 15.000,00 gemoeid. De
koopprijs is opgedeeld in goodw ill, inclusief medew erking curator, van EUR
5.000,00, en een deel van de inventaris van locatie Beek van EUR 10.000,00.
De transactiedatum is inmiddels uitgevoerd. De opbrengst w ordt verantw oord
in het verslag in het faillissement van Hanno Beek.

6.6 Opbrengst
€ 0,00
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

25-06-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, onderhandeling diverse betrokken partijen, opstellen
verkoopdocumentatie en formaliseren doorstart.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de nodige boekhouding en administratie onder zich genomen.
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal ook een onderzoek naar
de boekhouding plaatsvinden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2019 is gedeponeerd op 22 juli 2020.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvangcriteria, zoals vermeld in artikel 2:396 BW , is de
gefailleerde vennootschap vrijgesteld van de verplichting van het in artikel
2:393 BW bedoelde accountantsonderzoek van de jaarrekening.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van de gefailleerde vennootschap is dit niet aan
de orde.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal ook een onderzoek naar
het bestuur plaatsvinden.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal ook een onderzoek naar
paulianeus handelen plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste inventarisatie en summier onderzoek administratie.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In ieder geval salaris curator, kosten voortzetting, huurpenningen vanaf datum
faillissement en loon over de opzegtermijn.
€ 535,62
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Toelichting
Door Zuidlease B.V. is een vordering ter zake de lease van een auto ingediend.
€ 36.565,92
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Toelichting
Door het UW V is een vordering ingediend ad in totaal € 35.813,11 ter zake
de loonverplichtingen en premies opzegtermijn.
Door Sepay is een vordering ingediend ad € 79,19 ter zake
abonnementskosten.
Door de Belastingdienst is een vordering ingediend ad € 138,00 ter zake
motorrijtuigenbelasting over tijdvak 11 september 2021.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Het is nog niet duidelijk w at hiervan de omvang is. De curator heeft nog geen
aanmelding van de fiscus ontvangen. De gefailleerde vennootschap is
onderdeel van een fiscale eenheid omzetbelasting met Lantana Vastgoed en
Lantana. Dit betekent dat er geen sprake is van een omzetbelastingschuld op
individuele basis. Op grond van het voorgaande is geen vordering
omzetbelasting te verw achten. De status of sprake is van aansprakelijkheid
voor een eventuele schuld van de fiscale eenheid omzetbelasting is nog
onbekend.
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Voorts maakt de gefailleerde vennootschap samen met Lantana Vastgoed,
Lantana en Hanno Beek deel uit van een fiscale eenheid
vennootschapsbelasting.
€ 13.069,00
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€ 13.220,00
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
In afw achting van opgave UW V.
€ 24.784,31
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Toelichting
Het UW V heeft inmiddels een vordering ingediend ter zake de
loonverplichtingen en premies opzegtermijn.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

Toelichting
Zes w erknemers hebben een vordering ingediend ter zake vakantiegeld en
verlofdagen. Deze vorderingen zijn als p.m. post genoteerd.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
5
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Toelichting
Uit de aangeleverde crediteurenlijst blijkt dat er 24 crediteuren zijn.
19
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Toelichting
Er hebben zich nog crediteuren gemeld.
20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.681,76
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Toelichting
Uit de aangeleverde crediteurenlijst blijkt een totaalbedrag aan crediteuren
van EUR 148.368,52.
€ 146.247,40
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Toelichting
Zoals onder '5. Bank/Zekerheden' uiteengezet is de ING Bank huisbankier en is
er sprake van een kredietarrangement met de onderstaande
vennootschappen:
- Hanno Beek B.V.;
- Hanno Automaterialen-Gereedschappen B.V.;
- Lantana B.V.;
- Lantana Vastgoed B.V.
Uit hoofde van de voornoemde kredietfaciliteit heeft de ING Bank per datum
faillissement een vordering ingediend van EUR 353.216,52 exclusief rente,
kosten en provisie. Gezien de uitw inning van verschillende zekerheidsrechten,
staat de definitieve hoogte van de concurrente vordering van de bank nog niet
vast. Deze vordering is vooralsnog niet meegenomen in het bovenstaande
bedrag van concurrente crediteuren.

€ 149.613,68
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Toelichting
Zoals reeds vernoemd, heeft de ING Bank uit hoofde van een kredietfaciliteit
per datum faillissement een vordering ingediend van EUR € 353.216,52
exclusief rente, kosten en provisie. Gezien de afw ikkeling van het
eigendomsvoorbehoud van de grootste crediteur zoals uiteengezet onder 5.
Bank/zekerheid, had de bank een vordering voor een bedrag ad € 99.250 op
deze grootste crediteur. Dit bedrag is inmiddels aan de bank voldaan en
w ordt in mindering gebracht op de door de bank ingediende vordering ad €
353.216,52.
Gezien de uitw inning van verschillende zekerheidsrechten, staat de
definitieve hoogte van de concurrente vordering van de bank nog niet vast.
Deze vordering is vooralsnog niet meegenomen in het bovenstaande bedrag
van concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, registratie indieningen en overleg over
eigendomsvoorbehouden.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Opvolging voortzetting onderneming, afw ikkelen doorstart en opstarten
rechtmatigheidsonderzoek.
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Rekening en verantw oording voortzetting opmaken, afw ikkelen met bank,
afw ikkelen veiling activa, inrichten onderzoek en starten onderzoek.
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Voortzetting debiteureninning en opmaken balans debiteureninning, rekening
en verantw oording voortzetting, afw ikkeling met bank, eindafrekening
veilingen, inrichten onderzoek en starten onderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te voorzien.
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10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Onder meer het opstellen van het onderhavige verslag.

Bijlagen
Bijlagen
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