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

7

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.05/15/551

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012383:F001

Datum uitspraak:

30-06-2015

Curator:

Mr. M. Wevers

R-C:

mr. JSW Lucassen

Algemeen
Gegevens onderneming
Al-Zet Plaat B.V.
Minden 46
Apeldoorn
Activiteiten onderneming
Al-Zet Plaat B.V. is op 25 juni 2010 opgericht. Enig bestuurder is Leduc Beheer B.V., waarvan
de heer R. Kos bestuurder is. De aandelen in Al-Zet Plaat B.V. worden gehouden door Al-Zet
B.V. en Leduc Beheer B.V.
Omzetgegevens
2013: € 606.434,2014: € 880.958,-

Personeel gemiddeld aantal
7
Saldo einde verslagperiode
€. 19.969,95
€. 19.978,77
Verslagperiode
Van 16 januari 2017 t/m 31 juli 2017
Van 1 augustus 2017 t/m 14 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
6,60
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17,70
Bestede uren totaal
92,60
110,30
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Al-Zet Plaat B.V. is op 25 juni 2010 opgericht. Enig bestuurder is Leduc Beheer B.V., waarvan
de heer R. Kos bestuurder is. De aandelen in Al-Zet Plaat B.V. worden gehouden door Al-Zet
B.V. en Leduc Beheer B.V.

1.2

Winst en verlies
2013: € 10.179,- (na belasting)
2014: € 36.703,- (na belasting)

1.3

Balanstotaal
2013: € 180.293,2014: € 294.880,-

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures

1.5

Verzekeringen
De curator heeft de betreffende verzekeringsmaatschappijen in kennis gesteld van het
faillissement van Al-Zet Plaat B.V.

1.6

Huur
Al-Zet Plaat B.V. huurt het onroerend goed staande en gelegen aan de Minden 46 te (7327
AW) Apeldoorn van Al-Zet B.V. Al-Zet Plaat B.V. huurt tevens een groot aantal roerende
zaken van Al-Zet B.V. waaronder machines, inventarissen en transportmiddelen. De curator
heeft de huurovereenkomst op 10 juli 2015 opgezegd.
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Oorzaak faillissement
Het betreft een eigen aangifte. De bestuurder heeft verklaard dat de grootste opdrachtgever
(zijnde Oskomera Projecten B.V.) van Al-Zet Plaat B.V. op 10 juni 2015 in staat van
faillissement is komen te verkeren, waardoor zij niet alleen haar belangrijkste afnemer verloor
maar tevens geconfronteerd werd met een oninbare debiteur. Al-Zet Plaat B.V. heeft namelijk
een vordering van € 227.896,15 op Oskomera Projecten B.V. Verder heeft de bestuurder
verklaard dat de bank omstreeks dezelfde periode het krediet opgezegd.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
7

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
7

2.3

Datum ontslagaanzegging
2 juli 2015

2.4

Werkzaamheden
Verslag 1:
De curator heeft na verkregen toestemming het ontslag aangezegd op 2 juli 2015. Op 8 juli
2015 heeft de curator een bijeenkomst georganiseerd waarbij het UWV aanwezig was om
uitvoering te geven aan de loongarantieregeling. Tevens was hier de mogelijkheid om vragen
te stellen.
Verslag 5:
Er is contact geweest met de Belastingdienst inzake personeel en de daarmee verband
houdende afdracht van loonheffing.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
n.v.t.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
n.v.t.
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
n.v.t.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Verslag 1:
Al-Zet Plaat B.V. is eigenaar van enige roerende zaken. Deze roerende zaken
vertegenwoordigen een geringe waarde.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 2:
De curator heeft de betreffende zaken voor een bedrag van € 2.500,- exclusief BTW verkocht.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
De curator zal de ontvangen verkoopopbrengst van de bodemzaken reserveren in verband
met het voorrecht van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 van de Invorderingswet.
Verslag 2:
De betreffende bodemzaken zijn verpand.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Verslag 1:
De curator heeft de activa bekeken en met een tweetal partijen gesproken over een mogelijke
verkoop. Ook heeft de curator een derde verzocht om een waardebepaling van de roerende
zaken op te laten stellen.
Verslag 2:
De curator heeft een taxatiebureau verzocht om een waardeopgave te verstrekken van de
DFWLYD9HUYROJHQVKHHIWGHFXUDWRUHHQDDQWDOJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMHQLQGHJHOHJHQKHLG
gesteld om een bod uit te brengen. Uiteindelijk heeft de curator (na toestemming van de
rechter-commissaris) met een partij een koopovereenkomst gesloten en daartoe opgesteld.
Verslag 3:
De curator heeft contact gehad met de koper in verband met de afwikkeling van de
koopovereenkomst.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
n.v.t.
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Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
n.v.t.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Verslag 1:
$O=HW3ODDW%9EHVFKLNWRYHULPPDWHULsOHDFWLYD
Verslag 2:
Tussen Al-Zet Plaat B.V. en BMW Financial Services B.V. is een kredietovereenkomst
gesloten ten behoeve van de aankoop van een Volkswagen Crafter. Ten behoeve van BMW
Financial Services B.V. is een pandrecht verstrekt op de Volkswagen Crafter. De partij die de
roerende zaken heeft gekocht van de curator had tevens interesse om de overeenkomst met
BMW Financial Services B.V. over te nemen. De curator heeft hieraan zijn medewerking
verleend.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
n.v.t.
Verslag 2:
De curator is overeengekomen dat hij voor zijn medewerking een boedelbijdrage van € 1.000,exclusief BTW zal ontvangen.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
n.v.t.
Verslag 2:
De curator heeft diverse keren overleg gehad met BMW Financial Services B.V. alsmede met
de overnemende partij.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Verslag 1:
Al-Zet Plaat B.V. heeft een vorderingen op Oskomera Projecten B.V. van € 227.896,15. Verder
heeft Al-Zet Plaat B.V. mogelijk nog een gering bedrag te vorderen van Post NL in verband
met een betaald voorschot.
Verslag 2:
Al-Zet Plaat B.V. heeft een vordering op Oskomera Projecten B.V. van € 227.896,15.
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Opbrengst
Verslag 1:
Geen opbrengst.

4.3

Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4

Werkzaamheden
Verslag 1:
De curator heeft de vordering op Oskomera Projecten B.V. ingediend bij de curator van
Oskomera Projecten B.V. en een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud en het recht van
reclame. Ook heeft de curator Post NL verzocht om het aan Al-Zet Plaat B.V. verschuldigde
bedrag over te maken.
Verslag 2:
De curator heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame en
daarover gecorrespondeerd met de curator van Oskomera Projecten B.V. De curator van
Oskomera Projecten heeft de curator laten weten dat er ten tijde van het faillissement van
Oskomera Projecten B.V. geen zaken van Al-Zet Plaat B.V. meer aanwezig waren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Verslag 1:
$O=HW3ODDW%9KHHIWHHQNUHGLHWRYHUHHQNRPVWJHVORWHQPHWGH&R|SHUDWLHYH5DEREDQN
Peelland Zuid U.A. De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 28.564,17.
Verslag 2:
'H&R|SHUDWLHYH5DEREDQN3HHOODQG=XLG8$KHHIWGHFXUDWRUODWHQZHWHQGDWKDDU
vordering op Al-Zet Plaat B.V. inmiddels is voldaan.

5.2

Leasecontracten
n.v.t.

5.3

Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Ten behoeve van de Rabobank zijn er geen pandrechten gevestigd op de roerende zaken.
Wel zijn er door derde partijen ten behoeve van de Rabobank zekerheden gesteld.
Daarnaast heeft BMW Financial Services B.V. een krediet verstrekt ten behoeve van de
aankoop van een Volkswagen Crafter. Ten behoeve van BMW Financial Services B.V. is een
pandrecht verstrekt op de Volkswagen Crafter.

5.4

Separatistenpositie

5.5

Boedelbijdragen
n.v.t.
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Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse partijen die aanspraak hebben gemaakt op eigendomsvoorbehoud.
Alle eigendomsvoorbehoud verzoeken zijn afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
n.v.t.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Verslag 1:
In onderzoek

Aan voldaan

Pagina 7 van 11

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
7.2

7

Datum:

14-02-2018

Depot jaarrekeningen
De cijfers over 2010 zijn gedeponeerd op 16-2-2012
De cijfers over 2011 zijn gedeponeerd op 7-2-2013
De cijfers over 2012 zijn gedeponeerd op 28-1-2014
De cijfers over 2013 zijn gedeponeerd op 30-1-2015

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Verslag 1:
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de vennootschap
niet
controleplichtig, om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Verslag 1:
In onderzoek
Aan voldaan

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Verslag 1:
In onderzoek
Verslag 5:
De curator heeft zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond.
De curator heeft zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond.

7.6

Paulianeus handelen
Verslag 1:
In onderzoek
Verslag 3:
De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen afgerond.
Verslag 4:
Zoals in de vorige verslagen weergegeven heeft de curator onderzoek verricht naar een
overeenkomst die voor datum faillissement is gesloten waarbij Al-Zet Plaat B.V. haar voorraad
aan een derde heeft verkocht. De curator is van mening dat er sprake is van een paulianeuze
rechtshandeling en heeft de betreffende koopovereenkomst vernietigd. De curator is in
afwachting van een reactie van de kopende partij.
Verslag 5:
De curator heeft inmiddels een reactie ontvangen van de kopende partij. De curator heeft deze
stukken bestudeerd en beraadt zich thans over de te nemen vervolgstappen.

De curator heeft zijn onderzoek naar paulianeus handelen afgerond.
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Werkzaamheden
Verslag 1:
De curator heeft de administratie bekeken.
Verslag 2:
De curator heeft onderzoek verricht naar een overeenkomst die voor datum faillissement is
gesloten waarbij Al-Zet Plaat B.V. haar voorraad aan een derde heeft verkocht. De curator
verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen ronden.
Verslag 3:
De curator heeft nader onderzoek verricht naar een overeenkomst die voor datum
faillissement is gesloten waarbij Al-Zet Plaat B.V. haar voorraad aan een derde heeft verkocht.
De curator heeft dit onderzoek inmiddels afgerond.
Verslag 4:
De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen afgerond en per brief de vernietiging
van voornoemde koopovereenkomst ingeroepen.
Verslag 5:
De afgelopen verslagperiode heeft de curator informatie verkregen op basis waar van hij nader
onderzoek heeft verricht naar de rechtmatigheidsaspecten. De curator heeft zijn onderzoek
nog niet afgerond.
Verslag 6:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten
voortgezet en in dat kader overleg gevoerd met diverse personen/partijen. De curator verwacht
de komende verslagperiode zijn onderzoek af te ronden.
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
UWV € 46.896,47

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 81.958,59
88.813,00

8.3

Pref. vord. van het UWV
€ 21.337,09

8.4

Andere pref. crediteuren
€ 18.322,89 (GBLT)
€. 360,59 (GBLT)
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Aantal concurrente crediteuren
20

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 66.936,26
€ 66.939,26

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 2:
Op basis van de huidige feiten en omstandigheden verwacht de curator dat er geen uitkering
kan plaatsvinden aan concurrente crediteuren.

8.8

Werkzaamheden
Verslag 1:
De curator heeft diverse keren contact gehad met verschillende crediteuren en daarnaast
ingekomen brieven beoordeeld en op de lijst van erkende crediteuren geplaatst.
Verslag 2:
De curator heeft in de verslagperiode diverse keren contact gehad met crediteuren en
ingediende vorderingen beoordeeld en geplaatst op de lijst van erkende crediteuren.
Verslag 3:
De curator heeft in de verslagperiode diverse keren contact gehad met crediteuren en
ingediende vorderingen beoordeeld en geplaatst op de lijst van erkende crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
n.v.t.

9.2

Aard procedures
n.v.t.

9.3

Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
n.v.t.
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Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

10.2

Plan van aanpak

Datum:

14-02-2018

Verslag 1:
De curator zal trachten de roerende zaken in de komende verslagperiode te verkopen en zal
onderzoek verrichten naar de (gebruikelijke) rechtmatigheidsaspecten.
Verslag 2:
De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
rechtmatigheidsaspecten te kunnen afronden.
Verslag 3:
De curator zal de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afronden.
Verslag 4:
De curator is in afwachting van de reactie van de kopende partij naar aanleiding van het
beroep op pauliana.
Verslag 5:
De curator zal trachten zijn onderzoek naar paulianeus handelen en
bestuurdersaansprakelijkheid in de komende verslagperiode af te ronden.
Verslag 6:
De curator zal trachten het rechtmatigheidsonderzoek de komende periode af te ronden.
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zal zich de komende
verslagperiode beraden over (eventueel) te nemen vervolgstappen.
10.3

Indiening volgend verslag
31 januari 2018
14 augustus 2018

10.4

Werkzaamheden
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