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

3
15-07-2021
F.16/20/428
NL:TZ:0000170243:F002
16-12-2020

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr M.D.B. Stap

Algemene gegevens
Naam onderneming
HVP Schoonmaak personeel B.V.

15-01-2021
1

Gegevens onderneming
Het KvK-nummer van gefailleerde is 65708091.

15-01-2021
1

Activiteiten onderneming
SBI-code 8110 – Facility management
SBI-code 46901 – Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen.
(bron: Handelsregister Kamer van Koophandel)

Financiële gegevens
Jaar
2018

Omzet
€ 8.156,00

2019
2017

€ 1.292.101,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -5.557,00

€ 81.385,00

€ 1,00

€ 31.276,00

€ -1,00

€ 84.777,00

Toelichting financiële gegevens

15-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens zijn ontleend uit de jaarrekeningen 2017, 2018 en
2019.

15-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
van
16-12-2020

15-01-2021
1

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021

15-04-2021
2

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

15-07-2021
3

t/m
15-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 48 min

2

10 uur 36 min

3

32 uur 36 min

totaal

54 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 1 april 2016 en is gevestigd aan de Vaartw eg 57 A,
(1211 JE) te Hilversum. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is
HV Schoonmaak B.V., van w elke vennootschap HVP Groep B.V. bestuurder is.
Hiervan is Prospera Management B.V. bestuurder, van w elke vennootschap de
heer A. van den Heuvel bestuurder is.

15-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
De bedrijfsverzekeringen w aren reeds voor datum faillissement opgezegd.

15-01-2021
1

1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Dit faillissement hangt nauw samen met het faillissement van HV Schoonmaak
B.V., met faillissementsnummer C/16/20/427 F. Dit faillissement is eveneens op
16 december 2020 uitgesproken, met aanstelling van mr. M.D.B. Stap tot
curator.
De middellijk bestuurder heeft over de oorzaak het volgende verklaard.
HV Schoonmaak B.V. exploiteerde een schoonmaakbedrijf. De onderneming van
HV Schoonmaak B.V. is in 2017 overgedragen middels een activa transactie.
Gefailleerde betrof de personeelsvennootschap gelieerd aan HV Schoonmaak
B.V. Het personeel in gefailleerde is middels de activa transactie in 2017
eveneens overgegaan naar koper.
De activa transactie hield – kort gezegd – in dat de onderneming van HV
Schoonmaak B.V. en het personeel in gefailleerde is overgegaan voor een
bedrag van € 1,-, met additioneel een regeling w aarbij – kort gezegd – een
deel van de w inst van koper nog zou toekomen aan gefailleerde. Over het jaar
2018 heeft ter zake een afrekening plaatsgevonden.
Over het jaar 2019 w as bij koper, conform opgaaf van koper, geen sprake van
w inst. De middellijk bestuurder heeft dit betw ist en volgens haar zijn door
koper in dat jaar te veel kosten geboekt. Omdat de additionele regeling over
het jaar 2019 en thans ook 2020 niet conform begroting w ordt nagekomen,
heeft gefailleerde zich genoodzaakt gezien haar faillissement (en die van HV
Schoonmaak B.V.) aan te vragen. Dit omdat zij crediteuren van gefailleerde en
HV Schoonmaak B.V, w elke zouden w orden afbetaald met de gelden uit hoofde
van de additionele afspraak met koper, niet meer kon voldoen.

15-01-2021
1

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

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Onderw erp van onderzoek. Dit betreft een eventuele vordering van
gefailleerden op koper uit hoofde van de activa transactie.

15-01-2021
1

De curator heeft de koper diverse vragen gesteld over de jaarcijfers 2019.
Daarnaast verw acht de curator voor 1 mei 2021 de cijfers over het jaar 2020
te ontvangen, zodat aan de hand daarvan duidelijk w ordt of nog een
nabetaling aan gefailleerde(n) op grond van de koopovereenkomst met
betrekking tot de activa transactie dient te volgen.

15-04-2021
2

De koper heeft uit hoofde van de koopovereenkomst betrekking tot de activa
transactie een betaling verricht van € 21.722,-. De curator heeft zich op het
standpunt gesteld dat op grond van de koopovereenkomst met betrekking
tot de activa transactie nog een nabetaling dient te volgen van minimaal €
50.000,-. Daarnaast heeft de curator vragen gesteld over opgevoerde kosten
in de jaarrekening 2020. De curator voert thans overleg met de advocaat van
koper.

15-07-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met koper inzake de activa transactie.

15-04-2021
2

Correspondentie met de advocaat van de koper inzake de activa transactie.

15-07-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 33.813,59

15-01-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de ABN AMRO Bank N.V vloeit voort uit een
kredietovereenkomst, w aarbij HVP personeel B.V. zich hoofdelijk verbonden
heeft. Dit betreft een restantvordering. ABN AMRO Bank is op de hoogte - en
heeft ingestemd met - de activa transactie. Zij zou voldaan w orden uit de
gelden die afkomstig zouden zijn van de additionele afspraak met koper.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van zekerheidsrechten.

15-01-2021
1

ABN AMRO Bank N.V. heeft de afgelopen verslagperiode kenbaar gemaakt dat
nog sprake is van een pandrecht. De curator heeft de rechtsgeldigheid
hiervan in onderzoek en zal daarbij beoordelen of de vordering(en) op koper
uit hoofde van de koopovereenkomst verpand zijn.

15-07-2021
3

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Diverse financieringsdocumenten doornemen + contact met bank.

15-01-2021
1

Contacten met ABN AMRO Bank N.V.

15-07-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderw erp van onderzoek.

15-01-2021
1

De boekhouding van gefailleerde is ordentelijk gevoerd. De curator heeft
daarin geen onregelmatigheden aangetroffen.

15-04-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 3 december 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 2 maart 2020 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2019 is op 24 juni 2020 gedeponeerd.

15-01-2021
1

De jaarrekening over de boekjaren 2017 en 2019 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over 2018 had ex artikel 2:394 lid 3 BW uiterlijk binnen 12
maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd moeten w orden en is
derhalve te laat gedeponeerd.
Door het te laat deponeren van de jaarrekening w ordt onw eerlegbaar
aangenomen dat de middellijk bestuurder zijn taken kennelijk onbehoorlijk
heeft vervuld en w ordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De middellijk bestuurder van
gefailleerde zal in de gelegenheid w orden gesteld om het vermoeden dat het
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is ex artikel
2:248 lid 2 BW te w eerleggen.
De middellijk bestuurder van gefailleerde is in de gelegenheid gesteld om het
vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te w eerleggen. De middellijk
bestuurder heeft verklaard dat de te late deponering van de jaarcijfers niet de
oorzaak is van het faillissement. De oorzaak zou zijn gelegen in het feit dat de
additionele regeling over het jaar 2019 en 2020 niet conform begroting van
koper w erd nagekomen. De curator deelt deze ziensw ijze en heeft diverse
standpunten van koper ter zake de jaarcijfers 2019 in onderzoek. De
jaarcijfers over 2020 volgen voor 1 mei 2021.

15-04-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

15-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

15-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderw erp van onderzoek.

15-01-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Onderw erp van onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-01-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de activa transactie en in het bijzonder de additionele
afspraak daarin in onderzoek.

15-01-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2021
1

Correspondentie met bestuurder en boekhouder, correspondentie met koper
inzake de activa transactie en uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

15-04-2021
2

Correspondentie met bestuurder en boekhouder, correspondentie met de
advocaat van de koper inzake de nabetaling uit hoofde van de activa
transactie.

15-07-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

15-01-2021
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 33.813,59

15-01-2021
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te
kunnen beoordelen.

15-01-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie met crediteuren en inventariseren ontvangen vorderingen.

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

15-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator haar rechtmatigheidsonderzoek bij
gefailleerde en het faillissement van HV Schoonmaak B.V. voortzetten.

15-01-2021
1

De komende verslagperiode zal de curator het corresponderen met de koper
ter zake de additionele afspraak in koopovereenkomst voortzetten.

15-04-2021
2

De komende verslagperiode zal de curator het corresponderen met de
advocaat van de koper ter zake de additionele afspraak in
koopovereenkomst c.q. nabetaling voortzetten.

15-07-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

15-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

15-07-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

15-01-2021
1

