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Algemene gegevens
Naam onderneming
SFM Logistics B.V.

31-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SFM Logistics B.V.
(hierna: "SFM") is opgericht bij akte van 12 maart 2003. SFM is statutair
gevestigd en kantoorhoudende te (2665 MR) Bleisw ijk aan het adres
Klappolder 202. SFM is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 27257565.

31-01-2020
1

Activiteiten onderneming
SFM exploiteerde een allround transportbedrijf en w as met name
gespecialiseerd in het transport van groenten en fruit, levensmiddelen en
bloemen en planten.

Financiële gegevens

31-01-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 5.297.264,00

€ -41.991,00

€ 1.331.971,00

2016

€ 5.787.455,00

€ -3.788,00

€ 1.220.896,00

2018

€ 5.087.326,00

€ -675.415,00

€ 983.077,00

2019

€ 4.693.232,00

€ -267.998,00

€ 574.745,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenvermelde financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van
SFM.

31-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
27

31-01-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 27 w erknemers bij SFM in loondienst
w erkzaam.

Boedelsaldo
€ 27.500,00

31-01-2020
1

Toelichting
Opbrengst verkoop activa. Voor meer informatie w ordt ook verw ezen naar het
tussentijds financieel verslag.
€ 3.025,00

30-07-2020
3

Toelichting
Opbrengst verkoop activa minus betaling diverse
boedelvorderingen/faillissementskosten. Voor meer informatie w ordt ook
verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.
€ 1.348,30

30-10-2020
4

€ 6.701,45

29-04-2021
6

Toelichting
Belasting restitutie in verband met brandstof en tol in de BeNeLux.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-12-2019

31-01-2020
1

t/m
30-1-2020
van
31-1-2020

30-04-2020
2

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

30-07-2020
3

t/m
29-7-2020
van
30-7-2020

30-10-2020
4

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

29-01-2021
5

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

29-04-2021
6

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

99 uur 54 min

2

16 uur 36 min

3

7 uur 36 min

4

7 uur 30 min

5

7 uur 30 min

6

8 uur 48 min

totaal

147 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede tijd in de afgelopen verslagperiode heeft grotendeel betrekking op
inventarisatiew erkzaamheden van de curator en de onderhandse verkoop van
de activa van SFM. In dat kader hebben onder andere diverse besprekingen
plaatsgevonden tussen de curator, het bestuur van SFM, diens adviseurs, en
de koper van de activa. Voorts is de (financiële) administratie van SFM
veiliggesteld en aan een eerste onderzoek onderw orpen.

31-01-2020
1

De bestede tijd in de afgelopen periode heeft met name betrekking op de
afspraken met de bank omtrent de debiteurenincasso, de nadere
inventarisatie van de schuldenlast en de afspraken met de verhuurder in
verband met de afw ikkeling van de huurovereenkomst.

30-04-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van SFM is SFM Assets B.V. en enig bestuurder van SFM is
R.A. Nederend Holding B.V.

31-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is SFM niet betrokken bij lopende gerechtelijke
procedures.

31-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is sprake van diverse (lopende) verzekeringsovereenkomsten, w aaronder
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een w erkmaterieelverzekering,
bedrijfsschadeverzekeringen, ongevallenverzekeringen,
vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringen en diverse
(vracht)autoverzekeringen. Voormelde verzekeringsovereenkomsten zijn
inmiddels door de curator beëindigd. De curator heeft daarbij aanspraak
gemaakt op eventuele premierestituties.

1.4 Huur

31-01-2020
1

1.4 Huur
SFM huurt een bedrijfsloods, kantoorruimte en parkeerplaatsen te (2665 MR)
Bleisw ijk aan het adres Klappolder 202 van Logistiek Centrum Bleisw ijk. De
maandelijkse huurprijs bedraagt in totaal EUR 7.595,88 exclusief btw . Er is
sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd met als einddatum 31
augustus 2028. De curator heeft de huurovereenkomst bij brief van 6 januari
2020 opgezegd ex artikel 39 Faillissementsw et. In de komende verslagperiode
zullen afspraken w orden gemaakt over de oplevering van het gehuurde en de
kw alificatie en omvang van de (boedel)vordering van de verhuurder.

31-01-2020
1

De oplevering van het gehuurde heeft inmiddels plaatsgevonden. Tevens is
met de verhuurder overeengekomen dat de huurovereenkomst per 4 februari
2020 is geëindigd.

30-04-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur van SFM is het faillissement van SFM het
gevolg van het teruglopen van omzet door beperkter w ordende marges en de
toenemende concurrentie op prijs in de transportbranche. Doordat
onvoldoende omzet kon w orden gerealiseerd en verdere kostenreducties niet
mogelijk zouden zijn, liepen de resultaten van de onderneming terug en zou
SFM dusdanig in liquiditeitsproblemen zijn geraakt zij (voorzag) niet langer aan
haar opeisbare schulden te kunnen voldoen als gevolg w aarvan zij op 23
december 2019 surseance van betaling heeft verzocht, w elke op 24 december
2019 door de Rechtbank Rotterdam is verleend.
Als gevolg van gesprekken tussen de curator (toen nog in hoedanigheid van
bew indvoerder) en het bestuur, haar adviseurs en overige betrokkenen, en
inzage in een gedeelte van de administratie, is op 24 december 2019 gebleken
dat de beschikbare middelen van SFM ontoereikend w aren om de lopende
verplichtingen (w aaronder de betaling van salaris aan het personeel) te
kunnen betalen en ook onvoldoende zouden zijn om op korte termijn een
akkoord aan te kunnen bieden aan de schuldeisers van SFM. Voorts is die dag
gebleken dat de uitvoering van de activiteiten van SFM die w eek onmogelijk
w as als gevolg van de blokkade van tankpassen door een van de crediteuren
van SFM en w erd de curator bekend dat sprake w as van een aanzienlijke
fiscale en bancaire schuldenlast. Gelet op het voorgaande w as handhaving van
de surseance van betaling niet langer w enselijk en bestond geen vooruitzicht
dat SFM na verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen bevredigen. Op
basis daarvan heeft de curator op grond van artikel 242 Faillissementsw et
verzocht de surseance van betaling in te trekken en voor te dragen voor
omzetting in een faillissement, w elk verzoek op 24 december 2019 door de
Rechtbank is toegew ezen als gevolg w aarvan SFM per die datum in staat van
faillissement is verklaard.
De curator zal de oorza(a)k(en) van het faillissement van SFM in de komende
verslagperiodes nader onderzoeken.

31-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
27

31-01-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er 27 personen bij SFM in loondienst w erkzaam.
Een gedeelte van de w erknemers van SFM w erkte als oproepkracht. Het
overige gedeelte w erkte op basis van een parttime of fulltime dienstverband.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

31-01-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er 25 personen bij SFM in
loondienst w erkzaam. In dat jaar bestond het personeelsbestand van SFM
relatief gezien minder uit oproepkrachten en parttimers dan op datum
faillissement het geval w as.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-12-2019

27

Bij brief van 27 december 2019 heeft de curator met machtiging
van de rechter-commissaris, voor zover nodig, de
arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden ex artikel 40 Fw
opgezegd.

totaal

27

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de personeelsadministratie onderzocht en met UW V
gecorrespondeerd. De curator heeft de personeelsleden die in loondienst
w erkzaamheden verrichtten voor SFM ontslag aangezegd met machtiging van
de rechter-commissaris.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

31-01-2020
1

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft onderzoek verricht in de (online) database van het Kadaster.
Uit dit onderzoek is gebleken dat geen onroerende zaken in eigendom
toebehoren aan SFM.

31-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft de (online) database van het Kadaster geraadpleegd.

31-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
bodemzaken (pompw agen en computer)

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.500,00

niet-bodemzaken (telefoon en europallets)

€ 13.500,00

€ 1.000,00

totaal

€ 15.000,00

€ 1.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ter exploitatie van haar onderneming maakte SFM voornamelijk gebruik van
bedrijfsmiddelen die zij huurde van derden. De curator verw ijst hiervoor naar
hoofdstuk 5.2 van dit verslag. De bedrijfsmiddelen en voorraden die w el in
eigendom toebehoren aan SFM zijn beperkt in hoeveelheid en w aarde. Het
gaat om een bescheiden hoeveelheid kantoorinventaris, een pompw agen en
circa 3.000 europallets.
Gedurende de eerste verslagperiode zijn, al dan niet na uitnodiging daartoe
door de curator, diverse biedingen ontvangen op voormelde activa. Ter
beoordeling daarvan is rekening gehouden met de oorspronkelijke
aanschafprijs door SFM en de gangbare afschrijving van die zaken. Voorts is bij
diverse handelaren navraag gedaan voor de (w aarde van de) pallets; de
meest w aardevolle zaken die onderdeel uitmaken van de resterende activa. De
meest gunstige bieding betrof de bieding van de koper van het onderhanden
w erk en de goodw ill van SFM (zie ook hoofdstuk 3.6 van het verslag), hierna
‘Van Velthoven’. Van Velthoven exploiteert een transportbedrijf in Kw intsheul.
Haar bieding ad EUR 15.000 (btw verlegd) in totaal is uitgesplitst in EUR 2.000
voor de inventariszaken (w aarvan EUR 1.500 voor de bodemzaken) en EUR
13.000 voor de pallets. De curator is met deze bieding akkoord gegaan en
heeft de zaken na toestemming van de rechter-commissaris op 28 januari 2020
verkocht en geleverd aan Van Velthoven.
Naar aanleiding van overleg met pandhouder ABN AMRO Bank is besloten dat
de verkoopopbrengst van de bodemzaken, te vermeerderen met de
boedelbijdrage ad EUR 1.000 door Van Velthoven zou w orden voldaan op de
boedelrekening en het restant rechtstreeks aan de bank als pandhouder zou
w orden voldaan via betaling op de aldaar op naam van SFM aangehouden
bankrekening. Betaling van de koopsom heeft inmiddels plaatsgevonden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

31-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Fiscus.
De Fiscus heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een
voorrecht op de eventuele opbrengst van bodemzaken.

31-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De afgelopen verslagperiode heeft de curator de aanw ezige zaken
geïnventariseerd en beoordeeld. Voorts heeft hij gecorrespondeerd met
diverse opkopers en andere partijen die interesse hebben getoond in (een
gedeelte van) de aangetroffen zaken en heeft hij de zaken vervolgens na
toestemming van de rechter-commissaris verkocht en geleverd.

31-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie 3.3.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator verw ijst naar hoofdstuk 3.3. van dit verslag voor w at betreft de
voorraden.

31-01-2020
1

Het onderhanden w erk van SFM bestond op datum faillissement uit negen
ritten, w elke vanaf 24 december 2019 vanaf 0:00 uur zijn binnengekomen. Na
overleg met het bestuur van SFM en diens adviseurs heeft de curator op de
dag van het faillissement besloten om de onderneming niet voort te zetten.
Voor nadere toelichting omtrent deze beslissing verw ijst de curator naar
hoofdstuk 6.1. van dit verslag.
Het onderhanden w erk is gezamenlijk met de goodw ill van SFM na
toestemming van de rechter-commissaris verkocht en geleverd aan Van
Velthoven voor een totaalbedrag van EUR 25.000 (btw verlegd).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De afgelopen verslagperiode heeft de curator de aanw ezige zaken
geïnventariseerd en beoordeeld. Voorts heeft hij gecorrespondeerd het
bestuur en diens adviseurs en onderhandeld met Van Velthoven en heeft hij
de zaken vervolgens na toestemming van de rechter-commissaris verkocht en
geleverd.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

31-01-2020
1

Toelichting andere activa
De goodw ill van SFM bestaat uit onder andere uit de klantenbestanden,
offertes, orderboeken, relatiekring, know how , het recht van gebruik en tot
overname van telefoon- (vast en mobiel), telefax-, postbusnummer(s),
handels-, merk-, domeinna(a)m(en) en e-mailadres(sen) en overige goodw ill.

31-01-2020
1

Reeds voor het uitspreken van het faillissement van SFM heeft Van Velthoven
zijn interesse kenbaar gemaakt in de goodw ill, het onderhanden w erk en
enkele bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap. Op de dag van het
faillissement heeft een bespreking plaatsgevonden met Van Velthoven, w aarin
laatstgenoemde zijn interesse nader heeft toegelicht en geconcretiseerd. Van
Velthoven zou voornemens zijn – via aankoop van de goodw ill van SFM - de
activiteiten van SFM, al dan niet in afgeslankte vorm, voort te zetten vanuit zijn
eigen bedrijfspand in Kw intsheul. Daarbij is de intentie uitgesproken om ruim
de helft van het personeel van SFM een arbeidscontract aan te bieden. Na
intensieve onderhandelingen en onderzoek aan de administratie van SFM heeft
de curator de goodw ill van SFM na toestemming van de rechter-commissaris
tezamen met het onderhanden w erk van SFM verkocht en geleverd voor een
bedrag van EUR 25.000 (btw verlegd). Inmiddels is meer dan de helft van het
personeel van SFM in loondienst w erkzaam bij Van Velthoven.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de goodw ill in kaart gebracht, met Van Velthoven
onderhandeld over de verkoop ervan en uiteindelijk met toestemming van de
rechter-commissaris tezamen met het onderhanden w erk van SFM verkocht en
geleverd voor een bedrag van EUR 25.000 (btw verlegd).

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

zie onder.

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 3.025,00

totaal

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 3.025,00

Toelichting debiteuren

31-01-2020
1

Toelichting debiteuren
Uit de financiële administratie van SFM en uit opgave van het bestuur van SFM
volgt dat SFM per datum faillissement beschikt over een debiteurenportefeuille
met een totale omvang van circa EUR 400.000. Het betreffen vorderingen van
SFM op circa 200 verschillende debiteuren.

31-01-2020
1

De debiteurenincasso geschiedt (voorlopig) door pandhouder ABN AMRO Bank.
In de komende verslagperiode zal de bank hierover een update verstrekken
aan de curator en daarbij aangeven in hoeverre zij de resterende
debiteurenvorderingen zelf respectievelijk door de curator w enst te (laten)
incasseren.
Met de bank is overeengekomen dat de resterende incassow erkzaamheden in
beginsel (eveneens) door de bank w orden uitgevoerd. Daarbij is - met
goedkeuring van de rechter-commissaris - afgesproken dat de curator - tegen
een boedelbijdrage van EUR 2.500 ex btw - de bank voorziet van een brief
w aarin aan debiteuren w ordt bevestigd dat zij bevrijdend kunnen betalen op
de zakelijke ABN-rekening van SFM, hetgeen inmiddels is geschied. In de
komende verslagperiode zal de bank w ederom een update verstrekken aan de
curator en w orden afspraken gemaakt over de resterende
debiteurenvorderingen.

30-04-2020
2

Naar aanleiding van een verzoek daartoe van de curator heeft de bank
medegedeeld dat de debiteurenincasso naar tevredenheid verloopt. Zij streeft
ernaar de incasso uiterlijk op 1 oktober 2020 volledig te hebben afgew ikkeld.

30-07-2020
3

De bank heeft de curator inmiddels bericht dat zij als gevolg van de
debiteurenincasso volledig is afgelost. Volgens opgaaf van de boekhouder van
SFM resteert thans nog een tw eetal debiteurenvorderingen, w elke door de
betreffende debiteuren zijn betw ist. De curator zal deze debiteuren in de
komende verslagperiode aanschrijven met het verzoek voor betaling zorg te
dragen.

29-01-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een resterende
debiteurenvordering ad EUR 5.353,15 geïnd. Het betrof een vordering van
SFM op een intermediair ter zake van belasting(teruggaaf) in verband met tol
en brandstof in de BeNeLux.

29-04-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenportefeuille van SFM geïnventariseerd en
gecorrespondeerd met pandhouder ABN AMRO Bank.

31-01-2020
1

De curator heeft afspraken gemaakt met pandhouder ABN Amro Bank over de
debiteurenincasso en heeft daaraan uitvoering gegeven.

30-04-2020
2

De curator heeft gecorrespondeerd met ABN Amro Bank over de status van de
debiteurenincasso.

30-07-2020
3

Incasso resterende debiteurenvorderingen.

29-04-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 480.174,91

31-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank heeft een vordering van 480.174,91 ter verificatie ingediend
bij de curator uit hoofde van de door haar verstrekte kredietfaciliteit(en). SFM
w as (tezamen met moeder- en dochtervennootschappen) betrokken bij een
kredietovereenkomst w aarbij een zogenaamde combinatiefaciliteit is verstrekt
door de bank met een kredietlimiet van EUR 500.000.

5.2 Leasecontracten
Ter exploitatie van haar onderneming huurde SFM inventaris en
transportmiddelen van de aan haar gelieerde partij SFM Assets B.V. De
huurprijs met betrekking tot de transportmiddelen bedraagt EUR 1,35 per
w erkelijk gereden kilometer.

31-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank heeft de curator bericht dat zij ter meerder zekerheid tot
terugbetaling van al hetgeen zij te vorderen heeft van SFM een pandrecht
heeft op de voorraad, de inventaris en de debiteurenvorderingen van SFM.

31-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De curator verw ijst naar het punt 'beschrijving zekerheden' in dit verslag.

31-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal eigendomsvoorbehouders heeft zich bij de curator gemeld. De
aanspraken van deze partijen zijn inmiddels afgew ikkeld door teruggave van
de betreffende goederen.

31-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

31-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

31-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.000,00

31-01-2020
1

Toelichting
Ten aanzien van de verpande zaken verw ijst de curator naar hoofdstuk 3 van
dit verslag.
Ten aanzien van de debiteurenincasso zal de bank in de komende
verslagperiode een update verstrekken en daarbij aangeven in hoeverre zij de
resterende debiteurenvorderingen zelf respectievelijk door de curator w enst te
(laten) incasseren tegen betaling van een boedelbijdrage.
€ 4.025,00

30-04-2020
2

Toelichting
Ten aanzien van de verpande goederen verw ijst de curator naar de
hoofdstukken 3 en 4 van dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft gecorrespondeerd met ABN AMRO Bank en met
eigendomsvoorbehouders.

31-01-2020
1

De curator heeft afspraken gemaakt met ABN Amro Bank ten aanzien van de
debiteurenincasso en heeft daaraan uitvoering gegeven.

30-04-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft op de faillissementsdatum beoordeeld in hoeverre lopende
opdrachten konden w orden afgerond. Op de dag van het faillissement (de dag
voor kerst) w as de situatie als volgt:
- In de bedrijfshal van SFM stonden diverse partijen goederen gereed om te
w orden vervoerd in de periode 25 t/m 27 december 2019;
- het onderhanden w erk van SFM bestond uit negen ritten, w elke vanaf 24
december 2019 vanaf 0:00 uur zijn binnengekomen en w aarvan de
w instgevendheid minimaal zou zijn;
- Het betrof bederfelijk w aar, dat maximaal 2 dagen kon w orden opgeslagen in
de (ongeconditioneerde) hal van SFM;
- In hoeverre sprake w as van dekking onder diverse
verzekeringsovereenkomsten w as, gelet op het vermoedelijk storneren van de
automatische incasso door de bank, onduidelijk;
- de tankpassen van SFM w aren geblokkeerd door de dieselleverancier;
- SFM beschikt niet over (vaste) contracten met haar klanten. Volgens opgave
van de bestuurder komen opdrachten telefonisch of per e-mail binnen. Verder
zou geen sprake zijn van regelmaat bij opdrachten en/of klanten;
- Het grootste gedeelte van de klanten van SFM beschikt ook over eigen
vrachtw agens.

31-01-2020
1

Vanw ege bovenvermelde omstandigheden heeft de curator op 24 december
2019 besloten om de onderneming van SFM niet (tijdelijk) voort te zetten. Het
onderhanden w erk van SFM is kort na deze beslissing met toestemming van
de rechter-commissaris verkocht aan Van Velthoven. De curator verw ijst
hiervoor naar hoofdstuk 3 van dit verslag.

6.2 Financiële verslaglegging
Een tussentijds financieel verslag is bij het faillissementsverslag gevoegd.

31-01-2020
1

Een tussentijds financieel verslag is bij het faillissementsverslag gevoegd.

30-04-2020
2

Een tussentijds financieel verslag is bij het faillissementsverslag gevoegd.

30-07-2020
3

Een tussentijds financieel verslag is bij het faillissementsverslag gevoegd.

29-01-2021
5

Een tussentijds financieel verslag is bij het faillissementsverslag gevoegd.

29-04-2021
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er is overleg gew eest met het bestuur van SFM en diens adviseurs, de
relevante administratie is beoordeeld en het tussentijds financieel verslag is
bijgew erkt.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

31-01-2020
1

6.4 Beschrijving
De onderneming van SFM is – via aankoop van de activa van SFM (in tw ee
etappes) - in afgeslankte vorm doorgestart door Van Velthoven vanuit zijn
bedrijfspand in Kw intsheul. Ruim de helft van het personeel van SFM is
inmiddels bij Van Velthoven in loondienst w erkzaam. Voor een nadere
toelichting verw ijst de curator naar de hoofdstukken 2 en 3 van dit verslag.

31-01-2020
1

6.5 Verantwoording
De curator verw ijst naar voorgaand punt in dit verslag.

31-01-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 40.000,00

31-01-2020
1

Toelichting
Het betreft de opbrengst van de verkoop van de activa van SFM. De curator
verw ijst naar hoofdstuk 3 van dit verslag.

6.7 Boedelbijdrage
€ 1.000,00

31-01-2020
1

Toelichting
Het betreft de boedelbijdrage terzake de verpande zaken. Hiervoor verw ijst de
curator naar hoofdstuk 3 van dit verslag.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft de goodw ill en het onderhanden w erk van SFM in kaart
gebracht en heeft gecorrespondeerd met het bestuur van SFM, diens adviseurs
en onderhandeld met Van Velthoven over de verkoop van voormelde activa.
Vervolgens heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris deze
activa verkocht en geleverd voor een bedrag van EUR 25.000.

31-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de (digitale) administratie van SFM in ontvangst genomen c.q.
gekopieerd en onderzocht. Deze administratie maakt een redelijk verzorgde
indruk.

7.2 Depot jaarrekeningen

31-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar 2018
Datum deponering 17-12-2019

31-01-2020
1

Boekjaar 2017
Datum deponering 12-4-2018
Boekjaar 2016
Datum deponering 4-4-2017
De curator heeft vastgesteld dat de jaarrekeningen van SFM steeds tijdig zijn
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing.

31-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek.

31-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoeken of van onbehoorlijk bestuur sprake is en hier in
een volgend verslag nader over berichten.

Toelichting
De curator verw ijst naar 7.7 van dit verslag.

31-01-2020
1

30-10-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-01-2020
1

Toelichting
De curator zal onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen en hier in
een volgend verslag nader over berichten.
In onderzoek
Toelichting
De curator verw ijst naar 7.7 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

30-10-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verw ijst naar voorgaande punten in het verslag.

31-01-2020
1

De curator heeft zijn eerste (voorlopige) bevindingen naar aanleiding van zijn
rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de (middellijk) bestuurder en de
boekhouder van SFM en heeft verzocht om een nadere toelichting op een
aantal punten. De inmiddels ontvangen toelichting w ordt in de komende
verslagperiode door de curator getoetst (aan de administratie van SFM). De
resultaten daarvan w orden gedeeld met de (middellijk) bestuurder en de
boekhouder van SFM en volgen in het volgende faillissementsverslag.

30-10-2020
4

Naar aanleiding van de namens de (middellijk) bestuurder verstrekte
toelichting zijn door de curator aanvullende vragen gesteld ten aanzien van
diverse betalingen die hebben plaatsgevonden in het jaar voorafgaand aan
het faillissement van SFM, w aaronder diverse betalingen aan de
aandeelhouder van SFM. De curator is thans in afw achting van een reactie van
de advocaat van de (middellijk) bestuurder voor w at betreft de titel en/of de
zakelijke grondslag van die betalingen. Voor zover een sluitende verklaring op
korte termijn uitblijft, dan kw alificeert de curator deze betalingen als
paulianeuze rechtshandelingen en zullen bedoelde rechtshandelingen
buitengerechtelijk w orden vernietigd.

29-01-2021
5

Voor een gedeelte van de betalingen, zoals omschreven in voorgaande
faillissementsverslagen, is in de afgelopen verslagperiode een sluitende
verklaring ontvangen van de bestuurder. De curator is thans in afw achting
van een verklaring voor w at betreft het overige gedeelte van de betalingen
w aarover vragen zijn gesteld.

29-04-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek hard copy en digitale administratie en overleg met het bestuur van
SFM.

31-01-2020
1

onderzoek administratie en correspondentie met bestuur/boekhouder.

30-10-2020
4

onderzoek administratie en correspondentie met
bestuur/boekhouder/advocaat

29-01-2021
5

Onderzoek administratie en correspondentie met
bestuur/boekhouder/advocaat.

29-04-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.935,28

31-01-2020
1

Toelichting
De verhuurder van de locatie heeft inmiddels een boedelvordering aanmeld
van EUR 7.767,37 ex btw terzake de huur over de maand januari 2020.
De verhuurder van de inventaris en transportmiddelen heeft na overleg met de
curator bevestigd geen boedelvordering aan te melden in verband met de huur
over de opzegtermijn.
Naar verw achting zal UW V een boedelvordering hebben in verband met de
betaling van de salarissen van de voormalig personeelsleden vanaf datum
faillissement tot aan het einde van de opzegtermijn.
Verder zal het salaris van de curator een boedelvordering opleveren.
Daarnaast zijn door de boedel ook kosten gemaakt in verband met de
vervanging van sloten in het bedrijfspand van SFM ad EUR 167,91 ex btw .
€ 39.548,16

30-04-2020
2

Toelichting
De verhuurder van de locatie heeft heeft na overleg met de curator bevestigd
geen boedelvordering aan te melden in verband met de huur vanaf 4 februari
2020.
Het tussentijds salaris curator is door de Rechtbank voorlopig vastgesteld op
EUR 26.092,19 ex btw .
De IT-kosten en de administratiekosten bedragen in dit faillissement EUR
5.520,69 ex btw .
De curator verw ijst in dit verband naar het tussentijds financieel verslag.
€ 130.193,42

30-07-2020
3

Toelichting
Inmiddels heeft UW V een boedelvordering van EUR 90.645,26 aangemeld in
verband met de betaling van de salarissen van de voormalig personeelsleden
vanaf datum faillissement tot aan het einde van de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 307.483,00

31-01-2020
1

Toelichting
De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd eventuele preferente
vorderingen op SFM in te dienen. De fiscus heeft tot heden de navolgende
preferente vorderingen bij de curator ingediend:
Loonheffingen: EUR 307.273, inclusief openstaande kosten;
Motorrijtuigenbelasting: EUR 210, inclusief openstaande kosten.
€ 362.221,00
Toelichting
De fiscus heeft tot heden de navolgende preferente vorderingen bij de curator
ingediend:
Loonheffingen: EUR 361.928, inclusief openstaande kosten;
Motorrijtuigenbelasting: EUR 293, inclusief openstaande kosten.

8.3 Pref. vord. UWV

30-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator heeft UW V uitgenodigd eventuele preferente vorderingen op SFM in
te dienen.

€ 128.181,74

31-01-2020
1

30-07-2020
3

Toelichting
Inmiddels heeft UW V een preferente vordering van EUR 128.181,74 ter
verificatie ingediend in het faillissement in verband met de door UW V
overgenomen loonverplichtingen van de vennootschap voor w at betreft de
periode tot datum faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Van andere preferente crediteuren is vooralsnog niet gebleken.
€ 11.773,18

31-01-2020
1

30-04-2020
2

Toelichting
Een oud-w erknemer van SFM heeft een preferente vordering ex artikel 3:288
sub e BW ingediend in verband met de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst in 2013. De beoordeling van deze vordering door de
curator vindt plaats in de komende verslagperiode.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

31-01-2020
1

Toelichting
Volgens haar administratie heeft SFM circa 50 crediteuren. Tot heden hebben
28 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.
41

30-04-2020
2

Toelichting
Tot heden hebben 41 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.
48

30-07-2020
3

49

30-10-2020
4

50

29-04-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 154.691,58

31-01-2020
1

Toelichting
Volgens haar administratie bedraagt de concurrente schuldenlast van SFM circa
EUR 132.000.
Tot heden is voor een bedrag van EUR 154.691,58 aan concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 283.644,93

30-04-2020
2

Toelichting
Tot heden is voor een bedrag van EUR 283.644,93 aan concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 292.384,52

30-07-2020
3

Toelichting
Tot heden is voor een bedrag van EUR 283.644,93 aan concurrente
vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 292.507,97

30-10-2020
4

€ 293.956,33

29-04-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is niet bekend op w elke w ijze het faillissement van SFM zal w orden
afgew ikkeld.

31-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schuldenlast, uitnodigen en corresponderen met crediteuren.

31-01-2020
1

Inventarisatie schuldenlast en corresponderen met crediteuren.

30-04-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

31-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

31-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de volgende punten:

31-01-2020
1

- overleg verhuurder locatie in verband met afw ikkeling huurovereenkomst;
- (evt) incasso debiteurenvorderingen;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- nadere inventarisatie schuldenlast.
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de volgende punten:

30-04-2020
2

- (evt) incasso debiteurenvorderingen;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- nadere inventarisatie schuldenlast.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is niet bekend op w elke termijn het faillissement zal eindigen.

31-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2021

29-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag en plan van aanpak.

31-01-2020
1

Opstellen verslag en plan van aanpak.

30-04-2020
2

Opstellen verslag en plan van aanpak.

30-07-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

