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

10
13-02-2019
F.18/16/300
NL:TZ:0000009690:F001
02-12-2016

R-C
Curator

mr. H.H. Kielman
mr. P.T. Bakker

Algemene gegevens
Naam onderneming
W olfard & W essels W erktuigbouw B.V.

07-05-2018
7

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Foxhol en kantoorhoudende te (9601 ME) Hoogezand
aan de Zw edenw eg 6, inschrijfnummer KvK 02072790

07-05-2018
7

Activiteiten onderneming
W olfard & W essels is een vennootschap die zich toelegt op
w erkbouw tuigkundige w erken in de scheepsbouw . Het bedrijf is
gespecialiseerd in het aannemen van (turn key) piping projecten ten behoeve
van zeeschepen en megajachten en is voornamelijk w erkzaam voor
scheepsw erven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 14.348.437,00

€ 134.326,00

€ 7.418.400,00

2015

€ 14.177.374,00

€ -2.475.620,00

€ 6.279.489,00

2016

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

07-05-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
104

08-08-2018
8

Boedelsaldo
08-08-2018
8

Boedelsaldo
€ 713.914,00

13-02-2019
10

Boedelsaldo
€ 537.272,82

Verslagperiode
07-05-2018
7

van
31-12-2017
t/m
6-5-2018

08-08-2018
8

van
6-5-2018
t/m
7-8-2018

12-11-2018
9

van
8-8-2018
t/m
11-11-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

21,80 uur

8

368,60 uur

9

3,90 uur

10

22,30 uur

totaal

416,60 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In dit verslagperiode is er een correctie toegepast in het aantal uren. Dit met
de reden om het totaal aantal bestede uren gelijk te krijgen met het totaal van
de uren volgens het verslag.

08-08-2018
8

Bestede uren in verslagperiode : 00:18 (curator)
Bestede uren in verslagperiode : 06:18 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 04:06 (I. Zenginer,
faillissementsmedew erker)
Bestede uren Totaal : 73:48 (curator)
Bestede uren Totaal : 18:00 (mr. G.C. Bouw man)
Bestede uren Totaal : 153:48 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren Totaal : 15:00 (mr. A. Gras)
Bestede uren Totaal : 129:48 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)
0,10 (curator)
2,70 (mr. L.G. van Dijk)
1,10 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)

12-11-2018
9

0,20 (curator)
18,40 (mr. L.G. van Dijk)
1,90 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)
1,80 (mr. B. Kievitsbosch)

13-02-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
(Verslag 1)
De heer J. Overzet is sinds 2001 directeur en bestuurder van de vennootschap.

07-05-2018
7

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen procedures bekend.

08-08-2018
8

1.3 Verzekeringen
De premies van alle gebruikelijke verzekeringen w aren vóór datum
faillissement voldaan.

08-08-2018
8

1.4 Huur
n.v.t.

08-08-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
(Verslag 1)
De oorzaak van het faillissement moet volgens de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap gezien w orden tegen de achtergrond van de crisis
in de scheepsbouw . De bestuurder verklaarde dat de vennootschap daardoor
minder opdrachten verw ierf en er een grote prijsdruk bestond. Zo zijn
opdrachten soms tegen een te geringe marge, soms zelfs onder kostprijs
aangenomen. Ook w as de kostenstructuur gezien de conjuncturele situatie
ongunstig. Met het w egvallen van belangrijke opdrachtgevers als CIG
Shipbuilding door faillissementen is de vennootschap verder in financiële
problemen gekomen. In zeer korte tijd is de liquiditeit in grote mate afgenomen
en heeft zij niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Het een en
ander zal door de curator nog op correctheid en volledigheid w orden
gecontroleerd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
08-08-2018
8

Personeelsleden
104

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
08-08-2018
8

Personeelsleden
102

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-12-2016

104

totaal

104

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Zw edenw eg 6 te Hoogezand

€ 1.000.000,00

€ 2.250.000,00

totaal

€ 1.000.000,00

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
(Verslag 1)
Is meegenomen in de totale boedelbijdrage, w aarbij de bank (uiteindelijk) voor
het vrijgeven van haar zekerheden een minimumbedrag w enste te ontvangen
en het surplus aan de boedel toekw am. Uitgegaan is van een ‘tekengeld’ van €
4.000,00.

07-05-2018
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Het bedrijfspand is tegelijkertijd met de verkoop van de onderneming aan de
doorstartende groep verkocht. De levering zal uiterlijk op 20 januari 2017
plaats hebben.
(Verslag 2)
Het bedrijfspand is overgedragen aan koper. Met hypotheekhouder en de
boedel is afgerekend.
(Verslag 4)
Met koper en gemeente Hoogezand is nog gecorrespondeerd over de afdracht
van de OZB belasting.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Machines, kantoor- en bedrijfsinventaris,
gereedschappen, 19-tal auto’s.

€ 665.180,00

totaal

€ 665.180,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
(Verslag 1)
Machines, kantoor- en bedrijfsinventaris, gereedschappen, 19-tal auto’s.
Taxatie door Troostw ijk heeft plaatsgevonden.
€ 507.000,00 voor de machines en inventaris, te vermeerderen met een
bedrag van € 158.180,00 voor diverse (niet alle) auto’s.
(Verslag 2)
De resterende voertuigen zijn met toestemming van de rechter-commissaris en
Rabobank als pandhouder verkocht. De netto veilingopbrengst bedroeg €
93.714.
Is meegenomen in de totale boedelbijdrage, w aarbij de bank (uiteindelijk) voor
het vrijgeven van haar zekerheden een minimumbedrag w enste te ontvangen
en het surplus aan de boedel toekw am. Uitgegaan is van een boedelbijdrage
van 10% plus BTW . Door de boedel is aan de doorstarttransactie (onroerende
zaak, bedrijfsmiddelen, voorraad, debiteuren, goodw ill, doch exclusief de
auto’s), onder aftrek van de rechten bank ad € 537.500,00), inclusief
boedelbijdrage en onder voorbehoud van de rechten van de fiscus, een bedrag
van € 724.500,00 overgehouden.
(Verslag 2)
De boedelbijdrage voor de geveilde voertuigen bedraagt € 11.339,39 inclusief
BTW

07-05-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Verslag 1)
De fiscus heeft een vordering van € 331.368 ingediend. Een art. 29 OB
vordering is nog niet ingediend.

07-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

diverse voorraad

€ 50.000,00

totaal

€ 50.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
(Verslag 1)
Diverse voorraad

07-05-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Obligaties

€ 100.000,00

totaal

€ 100.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
(Verslag 1)
1. Immaterieel actief
2. Obligaties (nader te onderzoeken)

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

07-05-2018
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Toelichting debiteuren
(Verslag 1)
De debiteuren w aren in hoge mate verbonden aan de lopende projecten. Deze
zijn verkocht in samenhang met de overige activa.
(Verslag 2)
W olfard heeft 24 obligaties van in totaal € 120.000,-- uitstaan bij Excellent CV.
Jaarlijks w orden obligaties uitgeloot, uiterlijk in 2023 zullen de obligaties tot
uitkering komen. Onderzoek en overleg met Rabobank heeft plaats of deze
vordering verpand is.
(Verslag 3)(zie ook onder 9)
Inzake de SNN subsidies zijn nog niet alle vereiste bescheiden ingediend. Een
en ander kost de nodige moeite, onder meer omdat opleiders w eigerachtig zijn
alsnog verklaringen te verstrekken.
(Verslag 4)
In het kader van een financiële herstructurering is de boedel gevraagd om de
obligaties te verkopen en over te dragen tegen de nominale w aarde. De
obligaties zijn verkocht en overgedragen tegen betaling van de w aarde te
vermeerderen met de verschuldigde renten aan Bodew es’ Shipyards BV. De
rechten van de Rabobank als vermeend pandhouder zijn beoordeeld. Er
speelde tussen pandhouder en boedel een discussie over het karakter van het
verpandingsverbod en de verbintenisrechtelijke dan w el goederenrechtelijke
w erking ervan. In dat kader is met toestemming van de rechter-commissaris
met de Rabobank een schikking getroffen, inhoudende dat de boedel een
bedrag van € 24.663,72 van de koopsom en renten ontvangt. Voormeld
bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.
Daarnaast is een deel van de reeds toegekende, maar nog vast te stellen
subsidie bijgeschreven op de boedelrekening. Het totaal van de bijgeschreven
SNN subsidies bedraagt tot nu toe € 4.319,76. Ten slotte is een bedrag van €
2.053,90 aan premie restituties ontvangen van verzekeringsmaatschappijen
uit hoofde van royementen van de polissen.
(Verslag 5)
De curator heeft contact met SNN gehad. Er resteren nog drie dossiers die
door SNN beoordeeld moeten w orden. Naar aanleiding van deze beoordeling,
moet er meer duidelijkheid komen of de failliete vennootschap nog recht heeft
op subsidie.
(Verslag 6)
Op de boedelrekening is bijgeschreven een totaal bedrag van € 13.621,28
inzake de laatste deel van de toegekende subsidie bedragen aan de failliete
vennootschap. Hiermee is de kw estie omtrent de subsidies afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

07-05-2018
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(Verslag 1)
Per faillissementsdatum had de Rabobank Stad en Midden Groningen een
vordering van
€ 2.540.807,-.

07-05-2018
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(Verslag 2)
Aan de Rabobank is uit hoofde van de verkoop van de roerende zaken en
debiteuren inmiddels € 760.654,80 betaald. Uit hoofde van de verkoop van de
onroerende zaak is door de notaris de overeengekomen koopsom ad €
1.000.000,-- aan de Rabobank als hypotheekhouder voldaan. De Rabobank is
gevraagd om de herziene vordering in te dienen.
(Verslag 4)
De bank heeft (nog) niet gereageerd op het verzoek van de curator.
(Verslag 5)
De bank heeft een (herziene) aanvangsvordering ingediend van €
2.530,304,46. De zekerheidspositie van de bank is volledig uitgew onnen en
aan de bank is uit hoofde daarvan in totaal een bedrag van € 1.859.309,66
toegekomen. Haar vordering bedraagt naar berekening van de curator met in
achtneming van de ontvangsten € 670.994,80.

(Verslag 8)
Aan de Rabobank is een voorstel tot afrekening gedaan. Het w achten is op
haar akkoord, zodat met de bank kan w orden afgew ikkeld.

Aan de Rabobank is € 177.536,90 voldaan ter afrekening van haar recht uit
zekerheden.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

12-11-2018
9

13-02-2019
10

5.3 Beschrijving zekerheden
(verslag 1)
Ten behoeve van de Rabobank zijn pandrechten gevestigd op de inventaris,
voorraden, vorderingen en intellectuele eigendomsrechten. Het pandrecht op
laatstgenoemde rechten is kort voor het faillissement gevestigd. De curator
onderzoekt de rechtmatigheid van dit pandrecht.
Ten behoeve van de Friesland Bank N.V. (thans onderdeel van de Rabobank) is
een hypotheekrecht gevestigd op het bedrijfspand en bijbehorend terrein aan
de Zw edenw eg 6 te Hoogezand.

07-05-2018
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(Verslag 5)
De curator heeft de rechten beoordeeld en geoordeeld dat er geen sprake is
van paulianeuze rechtshandelingen. Er w as sprake van een rechtshandeling
w aartoe de failliet verplicht w as in haar relatie tot de bank uit hoofde van de
kredietovereenkomst en annexe voorw aarden. Alhoew el mede in opdracht van
de bank een onderzoek plaatsvond naar de continuïteit van de onderneming
w as er verder geen sprake van een faillissementsaanvraag op het moment van
de verpanding en zijn geen aanw ijzingen gevonden w aaruit zou volgen dat
van enige samenspanning om de bank voor andere partijen te begunstigen.
NB Overigens betreft de opbrengst voor de betrokken intellectuele
eigendomsrechten slechts een (deel) van de verkochte immateriële activa,
w aarvoor koper Buspa Holding, in totaal een bedrag ad € 100.000,-- heeft
betaald, op een totaal van € 2.62.000.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
(Verslag 1)
Een veertigtal crediteuren hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Enerzijds dient onderzoek hierna te w orden afgerond,
anderzijds w orden met deze partijen door de doorstarter –die de boedel voor
aanspraken vrijw aart- afspraken gemaakt.
(Verslag 2)
De voorbehouden zijn beoordeeld en, op een enkeling na, afgedaan.
(Verslag 5)
Alle aanspraken zijn afgedaan.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

07-05-2018
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6.1 Exploitatie / zekerheden
(Verslag 1)
Door de boedel is met toestemming van de rechter-commissaris de
onderneming over de periode 1 t/m 7 december 2016 voortgezet. Er is volop
doorgew erkt op de projecten door alle w erknemers, zow el op de eigen fabriek
als extern, op scheepsw erven. Met de doorstartende partij is afgesproken dat
zij de exploitatie vanaf 2december 2016 voor haar rekening en risico neemt.
Een finale afrekening moet nog volgen.

07-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
(Verslag 1)
Doordat de doorstartende partij de exploitatie heeft overgenomen en de
exploitatie voor de boedel een beperkte periode (ongeveer een w eek) heeft
gedraaid, zijn ook de kosten voor de boedel beperkt gew eest. Een afrekening
w ordt gemaakt en aan het volgende verslag gehecht.

07-05-2018
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(Verslag 2)
De exploitatie in de boedelperiode van 2 tot 7 december 2016 is met koper
afgerekend. In de boedelperiode is er een ontvangst van € 75.968
gerealiseerd en in totaal € 91.907 aan kosten gemaakt. Het negatief resultaat
ad € 15.939 is door de koper aan de boedel voldaan. Een exploitatieoverzicht
kan derhalve achterw ege blijven.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 2.320.180,00

08-08-2018
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6.7 Boedelbijdrage
zie 3.7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

08-08-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
(Verslag 1)
Met Buspa Ship Holding 2 B.V. en W &W Vastgoed B.V. is een volledige
doorstart gerealiseerd. Vrijw el alle activa is uit de boedel gekocht. Op dit
moment zijn 53 w erknemers door de overnemende vennootschap een
arbeidsverband aangeboden.
Op het moment van surseance w as het management in gesprek met de
uiteindelijke doorstartende partij om een overname van het bedrijf te
bew erkstelligen. Met haar is vanaf maandag 5 december 2016 intensief
onderhandeld. In de dagen daaraan voorafgaand w as een schriftelijke bieding
gedaan, w aarop uiteindelijk nog substantiële verhogingen hebben
plaatsgevonden. Tegelijkertijd zijn andere mogelijke doorstart-kandidaten
onderzocht, gezocht, benaderd, gepolst en gesproken, zoals een beoogde
(eerdere) overnamepartij, opdrachtgevers en/of leveranciers en concurrenten.
Uit deze contacten en besprekingen is door mij de conclusie getrokken dat de
uiteindelijke doorstartende partij de beste gegadigde w as.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voldaan

08-08-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voldaan

08-08-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Indien, reeds verjaard.

08-08-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

08-08-2018
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Geen onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

07-05-2018
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(Verslag 1)
Zie 5.3: onderzoek naar rechtmatigheid pandrecht op rechten van intellectueel
eigendom.
(Verslag 5)
Beoordeling is afgerond en heeft gegeven de omstandigheden geen nadere
maatregelen tot gevolg.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afgerond

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
(Verslag 1)
€ 154, betaald

07-05-2018
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(Verslag 2)
€ 786.907,23 ingediend
(Verslag 3)
€ 805.364,47
(Verslag 4)
€ 831.355.37
(Verslag 6)
Bij het beoordelen van de vorderingen van het UW V is een aantal vragen
opgekomen. Deze hebben betrekking op de onderbouw ing/toelichting inzake
de omvang van de ingediende (boedel)vordering en zijn voorgelegd aan het
UW V. Ondanks rappel is er nog geen toelichting gekomen.

(Verslag 7)
Namens het UW V is uitgebreid op de vragen gereageerd. Deze reactie is nog
niet volledig beoordeeld.

(Verslag 8)
Vooralsnog kan de curator zich niet verenigen met de w ijze w aarop de UW V de
boedelvorderingen voor loon heeft berekend. Overleg heeft plaats.

De curator kan zich niet verenigen met de w ijze w aarop de UW V de
boedelvorderingen voor loon heeft berekend. Partijen zijn in overleg om te
pogen overeenstemming te bereiken.

08-08-2018
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12-11-2018
9

13-02-2019
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
(Verslag 1)
€ 331.368
(Verslag 2)
€ 380.961
(Verslag 3)
€ 334.890,69 Dit totaal van de vorderingen van de fiscus is lager w egens een
verrekening.
(Verslag 5)
€ 382.287,69

8.3 Pref. vord. UWV
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7

8.3 Pref. vord. UWV
(Verslag 1)
Nog niet ingediend

07-05-2018
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(Verslag 2)
€ 527.860,15
(Verslag 3)
€ 546.583,50

8.4 Andere pref. crediteuren
(Verslag 1)
€ 554 loonvordering

07-05-2018
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(Verslag 2)
€ 1.724,72

8.5 Aantal concurrente crediteuren
(Verslag 1)
Totaal 127 w aarvan 86 ingediend 42 nog niet ingediend
(Verslag 2)
Totaal 129 w aarvan 98 ingediend 31 nog niet ingediend
(Verslag 3)
Totaal 130 w aarvan 100 ingediend 30 nog niet ingediend
(Verslag 4)
Totaal 131 w aarvan 102 ingediend 29 nog niet ingediend
(Verslag 5)
Totaal 129 w aarvan 100 ingediend 29 nog niet ingediend. In de afgelopen
verslagperiode hebben tw ee leveranciers aangegeven dat ze
betalingsafspraken hebben kunnen maken met de doorstartende partij, en dat
de openstaande facturen door deze partij betaald zullen w orden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
(Verslag 1)
Totaal € 1.148.558 w aarvan € 941.243 ingediend, € 207.315 nog niet
ingediend
(Verslag 2)
Totaal € 1.119.708,55 w aarvan € 1.001.977,32 ingediend, € 117.731,23 nog
niet ingediend
(Verslag 3)
Totaal € 1.131.246,01 w aarvan € 1.014.351,88 ingediend, € 116.894,13 nog
niet ingediend
(Verslag 4)
Totaal € 1.193.935,75 w aarvan € 1.077.854,59 ingediend, € 116.081,16 nog
niet ingediend
(Verslag 5)
Totaal € 1.193.935,75 w aarvan € 1.077.854,59 ingediend, € 116.081,16 nog
niet ingediend

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. SNN
2. FNV

07-05-2018
7

9.2 Aard procedures
1. Bezw aarschrift tegen intrekking subsidiebeschikkingen in de regeling
Onderneming en arbeidsmarkt Groningen.
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2. Klachtprocedure bij de rechter-commissaris. FNV heeft geklaagd over de
informatievoorziening rond de doorstart. Bij FNV zou het beeld zijn geschetst
dat er slechts één doorstart kandidaat bestond. Curator heeft gereageerd dat
er gesproken is met ander kandidaten, maar de uiteindelijk koper de enige
w as die een “gave” en omvangrijke doorstart w enste te realiseren en niet,
zoals andere, op kleinere schaal.

9.3 Stand procedures
1. Bezw aar is ingediend. SNN heeft na lezing van het bezw aar besloten de
intrekkingsbesluiten ambtshalve te herzien en de subsidies alsnog vast te
stellen. Zij heeft verzocht voor enkele subsidies aanvullende stukken te
verstrekken.
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(Verslag 4)
Gegevens zijn voor zover voor handen verstrekt en er zijn subsidies
uitgekeerd (zie 4).
2. Niet ontvankelijk verklaring FNV.

9.4 Werkzaamheden procedures
Ad 1. Aanvullende gegevens verstrekken ten einde de subsidie vaststelling te
verkrijgen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
(Verslag 1)
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Met de verkoop van de obligaties is nagenoeg het gehele actief vereffend. Er
zal bij de subsidieverstrekker w orden geverifieerd of alle subsidiebeoordeling
hebben plaatsgevonden en de subsidies zijn uitgekeerd. Voorts rest er de
beoordeling van de rechtmatigheidsvraagstukken.
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(Verslag 5)
Alle vereffeningshandelingen hebben plaatsgehad en er kan tot een afronding
gekomen kunnen w orden.
Gezien de stand van de boedel zal er, na afrekening van de
faillissementskosten, een (aanzienlijke) uitkering volgen aan de het UW V als
boedelcrediteur. De curator zal binnenkort een voorlopig eindverslag indienen
en de rechter-commissaris vragen tot voordracht opheffing.
(Verslag 6)
Zie onder 8 de laatste handelingen, w aarna de curator over kan gaan tot de
afw ikkeling.
De curator streeft er naar om het faillissement de komende periode af te
ronden.

Bijlagen
Bijlagen
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