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

10
13-06-2019
F.10/16/279
NL:TZ:0000006400:F001
31-05-2016

R-C
Curator

mr. W.J. Geurts - de Veld
mr V. van den Bos

Algemene gegevens
Naam onderneming
United Container Freight Station B.V.
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Gegevens onderneming
voorheen kantoorhoudende aan de Bunschotenw eg 60 (3089 KC) te
Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, hierna "UCFS".
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Activiteiten onderneming
UCFS exploiteerde opslagloodsen voor handelsgoederen (laagw aardige
materialen) en verzorgde voor haar klanten transporten, containeroverslag,
lashing w erkzaamheden en de documenten (expediteur/opslaghouder).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ -77.857,00

€ 401.388,00

2013

€ -174.243,00

€ 443.168,00

2014

€ 2.124.955,00

€ -238.754,00

€ 739.264,00

2015

€ 2.212.854,00

€ -265.087,00

€ 2.212.854,00

2016

€ 520.524,00

€ -378.938,00

€ 3.053.672,00

Toelichting financiële gegevens

13-06-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
9
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 9.209,83

Boedelsaldo
€ 18.604,92

Boedelsaldo
€ 19.185,03

13-06-2018
6

13-12-2018
8

13-06-2019
10

Verslagperiode
van
1-3-2018

13-06-2018
6

t/m
31-5-2018

van
1-6-2018

13-09-2018
7

t/m
31-8-2018

van
1-9-2018

13-12-2018
8

t/m
30-11-2018

van
1-12-2018

13-03-2019
9

t/m
28-2-2019

van
1-3-2019
t/m
12-6-2019

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

94,40 uur

7

8,50 uur

8

3,80 uur

9

6,80 uur

10

11,00 uur

totaal

124,50 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
UCFS is opgericht in 2006.
UCFS Holding B.V. is de bestuurder en enig aandeelhouder van UCFS.
UCFS Holding B.V. w ordt bestuurd door Steder Group B.V. en UW T Holding B.V.
In december 2012 heeft UW T Holding B.V. een 50% belang in de UCFS - groep
overgenomen van ECB Groep. Steder Group B.V. houdt de andere helft van de
aandelen in UCFS Holding B.V.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.
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1.3 Verzekeringen
UCFS valt onder de polis van UW T B.V. De curator gaat ervan uit dat UW T B.V.
voor de opzegging van de verzekeringen zorgt.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Huur:
UCFS huurt thans 2 loodsen van UCFS Holding B.V. De huur bedraagt EUR
403.190 per jaar en de huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van
5 jaar, eindigend op 31 december 2017. De curator heeft de
huurovereenkomst op 15 juni 2016 opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden. De huurovereenkomst zal derhalve op 15
september 2016 tot een einde komen. UCFS Holding B.V. heeft een
boedelvordering ingediend. Er lijkt geen sprake te zijn van achterstallige huur.
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Tot 1 november 2015 huurde UCFS een derde loods van UW T B.V. Deze
huurovereenkomst is op verzoek van UW T B.V. beëindigd.
Daarnaast huurde UCFS bedrijfsmiddelen (m.n. heftrucks) van Gunco. Gunco
heeft haar eigendommen voor het faillissement teruggenomen.
Tot slot huurde UCFS een kantoorruimte in het kantoor van UW T B.V. De
kantoorruimte is medio juni 2016 opgeleverd.
Onderhuur:
Een van de diensten die UCFS aanbood w as het (langdurig) opslaan van
handelsgoederen.
De curator heeft de betreffende eigenaren van de goederen van het
faillissement in kennis gesteld. Een groot deel van de goederen is inmiddels
opgehaald, de rest zal in de komende verslagperiode volgen. De curator zal de
huur bij deze partijen incasseren en tevens een boedelbijdrage vragen voor de
kosten voor het laten ophalen van de goederen.
UCFS Holding heeft haar vordering tot betaling van achterstallige huur
ingediend (EUR 212.000). De loodsen zijn op 15 september 2016 aan de
verhuurder opgeleverd. Op dat moment w aren er nog enkele goederen van
derden aanw ezig. Deze goederen zijn met toestemming van de verhuurder en
de betreffende derden in de loodsen achtergebleven. De curator beschouw t dit
punt als afgew ikkeld.
Onderhuur: zie verder onder het kopje onderhanden w erk (3.11 e.v.)

1.5 Oorzaak faillissement
UCFS is al langdurig verlieslatend.
Volgens opgave van een van de bestuurders zijn er kostenbesparingen
doorgevoerd (onder
andere het afstoten van 1 van de 3 loodsen, het besparen op materiaal en het
intern overplaatsen van de loodsbaas) en zijn er commerciële plannen
opgesteld om het tij te keren.
Bij een gelijkblijvende omzet w as de verw achting dat de onderneming zonder
verlies kon w orden geëxploiteerd. Een gelijkblijvende omzet kon echter niet
w orden gerealiseerd omdat UCFS veel klanten had die in de olie- en
gasindustrie w erkzaam w aren en die industrie, als gevolg van de lage olieprijs,
in crisis w as geraakt. UCFS behield haar klanten w el, maar deze hadden zelf
onvoldoende w erk voor UCFS. UCFS kon uitsluitend laagw aardige
handelsgoederen (pijpleidingen, flensen e.d.) opslaan en door de lage olieprijs
en het stilliggen van die activiteiten w as er minder van dat soort lading. Het is
UCFS niet gelukt om de omzet te verhogen. Volgens de bestuurder w erkte
UCFS aan de onderkant van de keten en w erd daarop door klanten met name
bespaard. Daarnaast is de concurrentie in dit segment groot.
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De bestuurder gaf voorts aan dat UCFS Holding de loodsen te koop zal
aanbieden c.q. zal trachten deze opnieuw (langdurig) te verhuren. De
exploitatie van de loodsen zal niet door een van de huidige aandeelhouders
w orden overgenomen.
De curator zal de administratie onderzoeken en nagaan w at de oorzaak is van
het faillissement. Op het eerste gezicht komen de door de bestuurder
aangedragen oorzaken de curator aannemelijk voor. Opvallend is w el dat de
huur aan UCFS Holding volledig lijkt te zijn voldaan.
Het onderzoek van de administratie zal in de komende verslagperiode
plaatsvinden.
De curator heeft inmiddels de administratie onderzocht en komt tot de
conclusie dat, zoals de bestuurder heeft betoogd, de (te) lage omzet het
faillissement heeft veroorzaakt. Er zijn geen andere feiten bekend gew orden
die als oorzaak voor het faillissement kunnen w orden aangew ezen.
Juist is dat de omzet in 2016 fors is gedaald ten opzichte van 2015. Dit w as
eveneens duidelijk zichtbaar in de loods w aar een groot deel van de
opslagcapaciteit onbenut w as.
Voorts kon w orden vastgesteld dat er fors is bespaard op de kosten voor
personeel en huur.
Die kosten bedroegen in 2016 (tot en met mei) echter nog altijd in totaal circa
EUR 465.000;
Bij een omzet van EUR 520.000 is daarmee de oorzaak van het faillissement
verklaard. De omzet w as net genoeg voor de vaste kosten, maar er w as geen
ruimte meer voor de direct aan de omzet gerelateerde kosten (transport,
materialen, etc.).
Uit het onderzoek van de administratie is daarnaast gebleken dat de
vorderingen in dit faillissement nagenoeg uitsluitend zijn ontstaan in 2016 en
dat UCFS per datum van het faillissement geen liquide middelen meer had. De
(middellijk) aandeelhouders zijn de grootste crediteuren in dit faillissement. De
curator heeft de de administratie volledig bestudeerd en is niet op
onregelmatigheden gestuit.
Dit punt is afgerond.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
13-06-2018
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Personeelsleden
9

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
13-06-2018
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Personeelsleden
9

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-6-2016

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de w erknemers voorgelicht over de gevolgen van het
faillissement en het UW V over het ontslag geïnformeerd. Het UW V heeft bij de
onderneming een gezamenlijke intake gedaan. De curator zal de vordering van
het UW V beoordelen en in de faillissementsadministratie opnemen. Daarna zijn
de w erkzaamheden afgerond.
De curator is nog in afw achting van de indiening van de vordering door het
UW V.
Het UW V heeft een vordering ingediend.
Dit punt is afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00
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Toelichting onroerende zaken
n.v.t. De loodsen die UCFS in gebruik heeft zijn eigendom van UCFS Holding
B.V.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

zie onder toelichting

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
UCFS is eigenaar van enkele bedrijfsmiddelen (o.a. tw ee pompw agens, een
w ikkelmachine en handgereedschap). De w ikkelmachine zou niet goed meer
functioneren en één van de tw ee pompw agens is voor het faillissement
gestolen.

13-06-2018
6

De kantoorinventaris is eigendom van UW T B.V. (verhuurder).
De curator tracht met medew erking van de bestuurder deze zaken te
verkopen, maar is er nog niet in geslaagd een koper te vinden.
De zaken konden niet w orden verkocht en vertegenw oordigen derhalve geen
w aarde. De curator heeft de zaken in de loodsen achtergelaten.
Boedelbijdrage is nog niet van toepassing, de bedrijfsmiddelen kw alificeren als
bodemzaken en vermoedelijk is er een belastingschuld die niet uit het vrij
actief kan w orden voldaan. Daarnaast kan de bank vermoedelijk w orden
voldaan uit de opbrengst van uitw inning van de overige zekerheden (zie
verder bank).
n.v.t.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal de eventuele opbrengst van de bodemzaken voor de
belastingdienst onder zich houden (ervan uitgaande dat die vordering niet uit
het vrij actief kan w orden voldaan).

13-06-2018
6

N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator trecht een koper te vinden voor de bedrijfsinventaris. Een
substantiële opbrengst w ordt echter niet verw acht.
Afgerond. Er kon geen koper w orden gevonden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie onder toelichting

€ 12.493,27

€ 3.907,50

totaal

€ 12.493,27

€ 3.907,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Per datum faillissement w as er niet of nauw elijks voorraad aanw ezig.
Het onderhanden w erk bestaat uit de opslag van de handelsgoederen in de
loodsen. De curator zal de huur bij de eigenaren incasseren en tegen betaling
van een boedelbijdrage meew erken aan de uitlevering daarvan.
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De goederen van derden zijn uitgeleverd c.q. in overleg in de loods
achtergebleven. De curator zal in de komende verslagperiode de kosten voor
de huur in de boedelperiode bij de derden incasseren.
Ongew ijzigd.
De berekening van de vorderingen en de verrekenbare tegenvorderingen is
afgerond. De curator verw acht dat in de komende verslagperiode alle
openstaande vorderingen kunnen w orden geïncasseerd.
5e verslag
De incasso is opgestart. Met diverse partijen bestaat discussie over de hoogte
van ieders (tegen)vorderingen.
6e verslag
De incasso duurt voort.
Boedelbijdrage is n.v.t.; de bank heeft geen recht op de opbrengst van de
huurpenningen die na het faillissement verschuldigd w orden (OHW ).
7e verslag
Het totaal te incasseren bedrag aan onderhanden w erk (verkoopopbrengst en
boedelbijdrage) is € 16.400,77, w aarvan tot heden € 8.974,68 is betaald. De
incasso w ordt voortgezet.
Het volledige bedrag à € 16.400,77 is geïncasseerd. De incasso van
onderhanden w erk is afgerond.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de opgeslagen goederen in de loods geïnventariseerd en is in
overleg met verschillende partijen over het ophalen van hun eigendommen.
Gelet op het einde van de huur per 15 september a.s. zal dit in de komende
verslagperiode afgerond moeten w orden.
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De curator zal de verschuldigde huur in de boedelperiode bij de derden
incasseren.
Ongew ijzigd.
De incasso van de openstaande vorderingen zal in de komende verslagperiode
w orden afgerond.
5e verslag
De incasso w ordt voortgezet.
6e verslag
Ongew ijzigd
7e verslag
incasso
8e verslag
Afgerond
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
Van ander actief is tot op heden niet gebleken.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de administratie bestudeerd en daaruit blijkt niet van ander
actief.

13-06-2018
6

geen
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Zie onder toelichting

€ 117.275,00

€ 83.523,72

€ 0,00

totaal

€ 117.275,00

€ 83.523,72

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Pre- faillissementsdebiteuren:
Volgens de debiteurenlijst heeft UCFS voor bijna EUR 90.000 aan openstaande
vorderingen te incasseren. De curator heeft de debiteuren aangeschreven en
er zijn inmiddels enkele betalingen ontvangen. Een aantal debiteuren stelt
reeds te hebben betaald (op de bankrekening van UCFS bij ABN AMRO) en
andere partijen stellen verrekenbare vorderingen te hebben. De curator zal
deze verw eren nagaan en trachten zoveel mogelijk te incasseren.
Boedeldebiteuren:
De curator zal de huur voor de opgeslagen goederen na 1 juni 2016
incasseren.
Daarnaast zullen er boedelbijdragen w orden gevorderd.
De curator zet de incasso van de vorderingen in de komende verslagperiode
voort. Tevens is aan de aandeelhouders van UCFS aangeboden de
debiteurenportefeuille te kopen van de boedel. Op dit aanbod is nog geen
reactie ontvangen.
De curator zet de incasso van de debiteuren voort. Er is geen reactie meer
ontvangen op het aanbod om de debiteurenportefeuille te kopen.
Ongew ijzigd.
5e verslag
In de komende verslagperiode w orden de incassow erkzaamheden
geïnventariseerd.
6e verslag
Ongew ijzigd
Opbrengst:
Pre-faillissementsdebiteuren: € 21.828,82
Boedeldebiteuren: € 5.067,18
Boedelbijdragen: ongew ijzigd
Boedelbijdrage:
N.v.t. (zie separatistenpositie).
Er zijn enkele bedragen geïncasseerd bij derden die goederen in de loodsen
hadden opgeslagen. De bank heeft geen aanspraak gemaakt op de opbrengst
van de debiteuren en hetzelfde geldt voor UCFS Holding (die via subrogatie
een pandrecht op de debiteuren verkreeg).
n.v.t.
7e verslag
Pre-faillissementsdebiteuren: EUR 23.113,82
Boedeldebiteuren (zie 3.6): EUR 5.067,18
Boedelbijdragen (zie 3.6): EUR 3.907,50.
Inmiddels is gebleken dat het door gefailleerde aangeleverde
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debiteurenoverzicht per datum faillissement niet actueel w as. Diverse
debiteuren hadden per datum faillissement al betaald op de bankrekening van
gefailleerde; de bank heeft die betalingen vervolgens verrekend met diens
vordering. Het is (nog) onbekend w at het daadw erkelijk openstaand
debiteurensaldo w as.
De boedel verricht onderzoek naar de betalingen die rondom datum
faillissement zijn verricht en, mocht daartoe aanleiding bestaan, zal de bank
verzoeken een eventueel overschot aan de boedel af te dragen. De incasso
van de openstaande debiteuren w ordt voortgezet.
De boedel heeft onderzoek verricht naar de betalingen rondom datum
faillissement. Tussen datum faillissement en 7 oktober 2016 is € 51.546,44 aan
debiteurenvorderingen betaald op de rekening van gefailleerde. Op 7 oktober
2016 is door UCFS Holding B.V. (hoofdelijk aansprakelijk voor de boedelschuld)
€ 431.655,91 aan de bank betaald ter dekking van het tekort op de rekening
van gefailleerde. De huidige vordering van de bank is € 623,- (zie 5.1). Op 9
december 2016 is € 6.894,46 betaald op de rekening van de bank. De boedel
heeft verzocht om afdracht van het saldo. Van het totaal openstaande bedrag
ad € 117.275 is € 58.440,90 betaald op de rekening van gefailleerde.
De boedel heeft € 23.113,82 geïncasseerd op diens boedelrekening. Het thans
openstaande bedrag is € 35.720,28. De incasso w ordt voortgezet.
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In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 1.969,- geïncasseerd. Het
totaal openstaande bedrag is nu € 33.751,28. De boedel heeft ABN AMRO
verzocht het saldo ad € 6.894,46 af te dragen, maar heeft dit nog niet
ontvangen.

13-12-2018
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De debiteurenincasso is afgerond. Diverse debiteuren (w aaronder de drie
debiteuren die gezamenlijk circa € 28.250 verschuldigd w aren) hebben een
terecht beroep gedaan op verrekening, andere debiteuren zijn gevestigd in
het buitenland en/of zijn een laag bedrag verschuldigd, zodat verdere
incassow erkzaamheden gelet op een kosten-/batenanalyse niet opportuun
zijn. Het saldo ad € 6.894,46 is door ABN AMRO nog niet afgedragen in verband
met de door hen afgegeven bankgarantie aan de douane van € 26.000. Het is
de verw achting dat de douane deze garantie niet zal inroepen, w aarna met
ABN AMRO kan w orden afgerekend.

13-03-2019
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Het saldo ad € 6.894,46 bleek onverschuldigd te zijn betaald als gevolg van
een onmiskenbare vergissing en is door de bank aan de betaler
geretourneerd. Daarna resteerde een positief saldo ad € 580,11 w elk saldo
door ABN AMRO aan de boedel is afgedragen. De douane heeft de door ABN
AMRO afgegeven bankgarantie ingeroepen (zie 5.3). De debiteurenincasso is
afgew ikkeld.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteuren om betaling verzocht en zal de incasso van de
openstaande vorderingen in de komende verslagperiode voortzetten.
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Ongew ijzigd.
De curator tracht de incasso van de openstaande vorderingen in de komende
verslagperiode af te ronden.
Ongew ijzigd.
5e verslag
Intensiveren incassow erkzaamheden
6e verslag
Ongew ijzigd
7e verslag
incasso, onderzoek debiteurenprotefeuille
incasso, onderzoek debiteurenportefeuille

13-09-2018
7

incasso, onderzoek, betaling ABN AMRO
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 623,00
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UCFS bankiert bij ABN AMRO Bank. ABN AMRO heeft een vordering ingediend
van EUR 1.471.438 en deze vordering is opgenomen op de lijst van voorlopig
erkende crediteuren. De opbrengst van de uitgew onnen zekerheden dient nog
op de vordering in mindering te w orden gebracht.
De vordering van ABN AMRO richt zich niet alleen tegen UCFS, maar ook tegen
UCFS Holding.
UCFS Holding heeft de curator geïnformeerd dat zij nadere afspraken met ABN
AMRO heeft gemaakt op grond w aarvan de financiering w ordt gecontinueerd.
UCFS Holding heeft (heeft mede ten behoeve van UCFS) de rekening courantvordering ingelost en voldoet de rente en aflossing voor het krediet.
ABN AMRO heeft de curator bericht dat de vordering op UCFS thans EUR 623
bedraagt.
De curator heeft dit in de crediteurenlijst aangepast.

8e verslag
De curator verw acht dat na afdracht van het saldo aan de boedel, nadat de
bank haar vordering heeft ingehouden, dit punt is afgerond.
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De boedel heeft ABN AMRO verzocht een bedrag ad € 6.894,46 aan de boedel
af te dragen, maar heeft dit nog niet ontvangen.

Zie 4.1.

Het bedrag ad € 6.894,46 bleek onverschuldigd te zijn betaald (zie 4.1). Het
resterende positieve saldo ad € 580,11 is door ABN AMRO aan de boedel
afgedragen (zie 4.1). Deze kw estie is afgerond.
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13-03-2019
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5.2 Leasecontracten
n.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voor haar vordering verkreeg ABN AMRO de volgende zekerheden:
Van UCFS: pandrecht op inventaris en debiteuren;
Van UCFS Holding B.V.: een recht van hypotheek op het onroerend goed
gelegen aan de Bunschotenw eg 141 ter hoogte van EUR 2.800.000.
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Douane:
ABN AMRO heeft ten behoeve van UCFS aan de douane een garantie
afgegeven van EUR 26.000. De verw achting is dat de douane deze garantie
niet zal afroepen. De looptijd van de garantie bedraagt echter nog 5 jaar.
Douane: De curator is nagegaan of de douane-garantie eerder kan w orden
teruggekregen.
Ervaring in andere faillissementen leert dat dat niet mogelijk is.
Eerdere vrijgave van de douanegarantie is niet mogelijk gebleken. De boedel
w acht vrijgave van de garantie (over circa 3 jaar) af, w aarna met ABN AMRO zal
w orden afgerekend (zie 4.1).

13-03-2019
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In de afgelopen verslagperiode heeft de douane de douanegarantie
vrijgegeven. De douane heeft onder deze garantie niet geclaimd. Met ABN
AMRO is afgerekend (zie 4.1). Deze kw estie is afgew ikkeld.
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5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De aandeelhouders van UCFS Holding B.V. zijn in overleg met ABN AMRO over
de voldoening van de schuld. De aandeelhouders van UCFS Holding B.V. zullen
volgens eigen opgave het bedrag van de schuld bijstorten in UCFS Holding B.V.
ter voorkoming van de veiling van het onroerend goed. ABN AMRO heeft haar
vordering ingediend in het faillissement van UCFS en daarbij geen aanspraak
gemaakt op de opbrengst van de verstrekte zekerheden.
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Het belangrijkste zekerheidsrecht is het pandrecht op de debiteuren van UCFS.
De bank heeft geen aanspraak gemaakt op haar pandrecht op de debiteuren.
Het pandrecht op de vorderingen die tot op heden door de curator zijn
geïncasseerd is door de betaling ervan vervallen. De curator verw acht niet dat
de bank aanspraak zal maken op de opbrengst van de nog openstaande
vorderingen. UCFS Holding (hoofdelijk aansprakelijk voor de bankschuld) heeft
de curator laten w eten dat er met ABN AMRO een afspraak is gemaakt als
gevolg w aarvan de kredietverlening aan UCFS Holding w ordt gecontinueerd.
Het gevolg van de afspraken tussen UCFS Holding en ABN AMRO Bank is dat
ABN AMRO haar zekerheden niet zal uitw innen. UCFS Holding zou een beroep
kunnen doen op subrogatie , maar heeft dat niet gedaan. De curator heeft
aangeboden om de debiteurenportefeuille aan UCFS Holding te verkopen,
maar daar is niet op ingegaan. Dat betekent dat de opbrengst van de incasso
van de debiteuren aan de boedel toekomt. UCFS Holding zal daar vanw ege
haar boedelvordering ter zake van de huur in meedelen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een partij heeft een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. Zij heeft haar
goederen na betaling van een boedelbijdrage opgehaald.
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5.6 Retentierechten
N.v.t. Er zijn geen goederen bij derden.

13-06-2018
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-06-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal nagaan of de vordering van ABN AMRO op UCFS is voldaan.
Indien het in dit faillissement tot een uitkering aan de concurrente crediteuren
komt zal de curator de juiste vordering van ABN AMRO vaststellen.
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Afgerond.
5e verslag
De curator w acht het vrijvallen van de douanegarantie vooralsnog af.
6e verslag
Ongew ijzigd
Overleg douane, afw ikkeling ABN AMRO

13-06-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator zet de onderneming niet voort. De eigenaren van de opgeslagen
goederen zijn verzocht deze op te halen. Het grootste deel is reeds
opgehaald, de rest volgt op korte termijn.
De w erknemers van UCFS zijn ingezet om een en ander in goede banen te
leiden.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t. (zie OHW )
zie 3.6 (OHW )
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met een tw eetal partijen gesprekken gevoerd over een
doorstart. Uiteindelijk bleek er onvoldoende interesse en er zijn dan ook geen
biedingen uitgebracht. Een doorstart kon niet w orden bereikt.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
n.v.t.

13-06-2018
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6.6 Opbrengst
geen

13-06-2018
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6.7 Boedelbijdrage
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft gesprekken gevoerd met tw ee partijen. Een doorstart kon
niet w orden bereikt, de w erkzaamheden zijn afgerond.

13-06-2018
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geen

13-09-2018
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is aangeleverd. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

13-06-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste drie jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. Aan de publicatieplicht
is voldaan.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een vordering op grond van de schending van de stortingsverplichting is reeds
verjaard. De curator zal geen nader onderzoek doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

13-06-2018
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Tot op heden is hier niet van gebleken. De curator zal de administratie nog
nader onderzoeken.
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.
De curator heeft de administratie onderzocht en is daarbij niet op
onregelmatigheden gestuit.
De curator zal geen rechtsmaatregelen treffen tegen de bestuurders.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Tot op heden is hier niet van gebleken. De curator zal de administratie nog
nader onderzoeken.
Zie 7.5
De curator heeft geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de administratie onderzoeken en nagaan of er
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.
Ongew ijzigd.
Afgerond.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 225.055,00
UCFS Holding B.V. heeft een boedelvordering ingediend voor de huur na
faillissement ad EUR 83.661. Voorts w ordt een boedelvordering van het UW V
verw acht en is het salaris van de curator een boedelvordering.
Boedelvordering huur (UCFS Holding): EUR 146.407
Salaris curator t/m 30 juni 2016: EUR 10.953 (incl. BTW )
UW V: n.n.b
De boedelvordering van het UW V bedraagt EUR 60.652
Het salaris van de curator is door de rechtbank vastgesteld op EUR 17.996
(incl. BTW )(tot en met 31 december 2016).
Ongew ijzigd. De enige boedelvordering die nog verw acht w ordt is het salaris
van de curator na 1 januari 2017.

13-06-2018
6

€ 207.058,57

13-06-2019
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Per datum van het huidige verslag bedraagt de totale boedelvordering €
207.058,57.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 235.189,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 45.029,00
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Tot op heden geen.
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
44

13-06-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 750.268,00
Bekend: EUR 2.030.058
Ingediend: EUR 1.938.275
ABN AMRO is de grootste crediteur met een vordering van ruim 1,4 miljoen
euro. Deze vordering komt vermoedelijk te vervallen (zie bank). Een andere
grote crediteur is Steder Groep met een vordering van ruim EUR 330.000.
Bekend: EUR 2.328.935
Ingediend: EUR 2.262.697
Bekend: EUR 799.306
Ingediend: EUR 733.067
De vordering van ABN AMRO Bank is vervallen. Steder Group (EUR 337.419) en
UCFS Holding (EUR 212.294) zijn de grootste crediteuren.
Bekend: EUR 799.027
Ingediend: EUR 750.268

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. De curator verw acht forse boedelvorderingen (huur en UW V)
en gaat er vooralsnog vanuit dat er aan de crediteuren geen uitkering kan
w orden gedaan.
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Ongew ijzigd.
De curator gaat ervan uit dat het faillissement zal moeten w orden
voorgedragen voor opheffing.
Ongew ijzigd.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de schuldenlast in kaart brengen.
Ongew ijzigd.

13-06-2018
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De schuldenlast is geïnventariseerd. Er w orden geen nieuw e vorderingen meer
verw acht.
Afgerond.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
geen

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
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De curator tracht in de komende verslagperiode de bedrijfsmiddelen te
verkopen, zal de debiteuren voor zover mogelijk incasseren en zal de
administratie onderzoeken. Tevens zal het ertoe w orden geleid dat de loodsen
per 15 september a.s. zoveel mogelijk leeg aan de verhuurder kunnen w orden
opgeleverd en zal de huur verschuldigd na het faillissement w orden
geïncasseerd.
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De curator zal:
- de incasso van de debiteuren voortzetten
- de vorderingen ter zake van het OHW in kaart brengen en incasseren
- de administratie onderzoeken.
De curator zal in de komende verslagperiode de incasso van de boedel- en
préfaillissementsvorderingen trachten af te ronden.
Ongew ijzigd.
5e verslag
De incasso van boedel- en prefaillissementsvorderingen w orden
geïntensiveerd. Indien dit opportuun mocht blijken, dan treedt de curator in
overleg met de Rechter-commissaris over eventueel te treffen (rechts)maatregelen.
6e verslag
Ongew ijzigd
7e verslag
In de komende verslagperiode richt de boedel zich op de resterende kw esties
van de debiteurenincasso en het onderzoek naar de betalingen van
debiteuren op en rondom datum faillissement. Hierover verw acht de boedel de
komende verslagperiode duidelijkheid te verkrijgen.
In de komende verslagperiode richt de boedel zich op de incasso van de
debiteurenvorderingen.

13-09-2018
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In de komende verslagperiode richt de boedel zich op afw ikkeling van de
debiteurenincasso.

13-12-2018
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Met uitzondering van de afrekening met ABN AMRO (zie onder 4.1 en 5.1) en de
afw ikkeling van de douanegarantie (zie onder 5.3), zijn alle w erkzaamheden in
onderhavig faillissement verricht. De boedel w acht ommekomst van de
garantietermijn af.

13-03-2019
9

Alle w erkzaamheden in dit faillissement zijn verricht; het onderhavige verslag
is het eindverslag. De Rechter-commissaris zal op korte termijn w orden
verzocht het faillissement voor opheffing w egens gebrek aan baten ex art. 16
Fw voor te dragen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft ernaar het faillissement binnen 1,5 jaar af te w ikkelen, maar
moet vermoedelijk w achten op het verstrijken van de termijn van 5 jaar voor
de douanegarantie.
Ongew ijzigd.

13-06-2018
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De boedel w acht ommekomst van de (restant) garantietermijn (thans) 3 jaar
af.
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De afw ikkeling van het faillissement zal op korte termijn in gang w orden
gezet.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging
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afw ikkeling (dit is tevens eindverslag)

13-06-2019
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Bijlagen
Bijlagen

