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Algemene gegevens
Naam onderneming
Staalservice Zuidbroek B.V.
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Gegevens onderneming
KVK-nummer : 02326563
Handelsnamen : Staalservice Zuidbroek
Staalbew erking Noord
SBN
Bezoekadres : Industriew eg 6, 9636 DB Zuidbroek
Internet : https://w w w .staalservicezuidbroek.nl/
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Activiteiten onderneming
Smeden, persen, stampen, profielw alsen van metaal, poedermetallurgie,
lasersnijden en knippen

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 3.142.840,00

€ 629.396,00

€ 1.540.303,00

2018

€ 2.890.338,00

€ 346.601,00

€ 2.102.595,00

2019

€ 3.750.299,00

€ 415.015,00

€ 2.705.971,00

2020

€ 3.177.302,00

€ -807.402,00

€ 2.220.743,00

2021

€ 2.012.507,00

€ -629.880,00

2022

€ 1.415.053,00

€ -247.156,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2020 is niet vastgesteld, de cijfers zijn ontleend aan een
concept-rapport.
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De cijfers over 2021 en 2022 zijn ontleend aan kolommenbalansen uit Tw infield

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
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Gemiddeld aantal personeelsleden is onbekend / onduidelijk. Er w erd
regelmatig met personeel geschoven van de ene naar de andere
vennootschap.

Boedelsaldo
€ 4.754,31
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€ 452.290,44

24-11-2022
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Verslagperiode
van

26-08-2022
1

2-8-2022
t/m
25-8-2022
van
26-8-2022
t/m
22-11-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

193 uur 14 min

2

120 uur 28 min

totaal

313 uur 42 min

Toelichting bestede uren
In het tw eede kw artaal is veel aandacht besteed aan:
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uitleveren activa
verzamelen van de administratie
onderzoek naar mogelijkheid om definitieve NOW 2 - berekening te
kunnen indienen bij het UW V.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
100% middellijk aandeelhouder : Steel Tow er Europe Group B.V.
Abramskade 12
9601 KM Hoogezand
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Middellijk ex-bestuurder : Hermanus Roose
geb. 21-11-1965
Hoendiep Oostzijde 3a
9805 TA Briltil
Huidige middellijk bestuurder (1) : Gerben W illem Bos
geb. 30-4-1974
Laan van Binnenrust 20
1391 BX Abcoude
Huidige middellijk bestuurder (2) : Nenad Cvjetkovic
geb. 14-8-1983
Sloterw eg 1208
1066 CV Amsterdam
Zie verder het als bijlage opgevoerd organogram
Het in het vorige verslag aangekondigde organogram is bij het uploaden
verloren gegaan.
Deze keer zou het goed moeten gaan.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De bedrijfsmiddelen zijn verzekerd tegen brand en diefstal.
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Een W EGAs-verzekering is beëindigd; de eventueel teveel betaalde premie is
teruggevraagd.
Overige verzekeringen zijn nog niet gebleken.
Alle verzekeringen, m.u.v. de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, zijn
beëindigd.
Er kon geen premie w orden gerestitueerd.
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1.4 Huur
Het pand w ordt gehuurd van Driegro Vastgoed B.V. (een van de
vennootschappen in de keten).
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Met de verhuurder is besproken dat de huur w ordt beëindigd zodra de bodem
niet meer nodig is voor de opslag van de bedrijfsmiddelen. Daar kunnen
bindende afspraken over w orden gemaakt als de na te behandelen activatransactie rond is.
De verhuurder is inmiddels ook gefailleerd.
De verhuurder ziet af van huur over de periode na het faillissement.
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1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is onduidelijk. Er w ordt al jaren met verlies
geproduceerd.
De destijds formele bestuurder bemoeide zich naar verluidt nergens mee. De
'managing director' en enkele branche-genoten ventileren als mening dat het
geen probleem is om in de staalindustrie zw arte cijfers te draaien.
Er moet dus w orden uitgezocht w at hier mis is gegaan.
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Het in het eerste verslag aangekondigde onderzoek kon nog niet w orden
afgerond.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
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17

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

26-08-2022
1

21

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-8-2022

17

Toestemming R-C d.d. 3-8-2022

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd en onderdeel van een verkoopproces.
In dit stadium van de onderhandelingen is het niet opportuun om op details in
te gaan.
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De roerende bedrijfsmiddelen zijn verkocht.
De opbrengst van de stil verpande bodemzaken staat op de boedelrekening.
De opbrengst van de niet bodemzaken is ten goede gekomen aan de
pandhouder. Daarvoor is een boedelbijdrage conform de
separatistenregeling ontvangen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nagenoeg alle bedrijfsmiddelen zijn bodemzaken. De opbrengst van deze
zaken w ordt op gevorderd.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn getaxeerd en onderdeel van een verkoopproces.
In dit stadium van de onderhandelingen is het niet opportuun om op details in
te gaan.
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Er is geen onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NOW
totaal

Toelichting andere activa
Er moeten nog definitieve berekeningen NOW w orden gemaakt en ingediend.
Volgens mijn voorlopige berekening / schatting kan er voor de NOW 2 t/m 8
nog op ruim € 170.000 aanspraak w orden gemaakt. De berekening NOW 2
moet, na verleend uitstel, uiterlijk op 5-10-2022 bij het UW V w orden
ingeleverd.
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Probleem is dat er bij de definitieve aanvragen op w erkmaatschappij-niveau
een goedkeurende verklaring van een registeraccount moet w orden
overgelegd. De kosten hiervan bedragen in beginsel € 25 à € 35 duizend per
kalender- / boekjaar. Dat geld moet er eerst zijn.
Volgens de pandhouder zijn de NOW vorderingen aan de ank verpand. De
curator bestrijdt dit standpunt. Volgens de curator is NOW naar haar aard
niet overdraagbaar en kan dus ook niet w orden verpand.
Voorlopig blijft deze discussie theoretisch. De informatie op basis w aarvan de
NOW 2 definitief kan w orden berekend, kan voorlopig met geen mogelijkheid
aan de overgelegde administratie w orden ontleend.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn overgedragen aan NL Credit Services.
Na aanlevering van de vorderingen betaalde de factoringmaatschappij prompt
een percentage van de hoofdsom(men) uit. Als een betreffende debiteur niet
kan w orden geïnd w ordt de vordering terug overgedragen en moet het
ontvangen voorschot w orden gerestitueerd.
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Gebleken is dat er, om lonen te kunnen betalen, op faillissementsdatum fors
vooruit w as gefactureerd. Omdat de betreffende opdrachten niet w orden
uitgevoerd, zal de factoringmaatschappij - w aarschijnlijk - een flinke vordering
hebben.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.202.621,50
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Toelichting vordering van bank(en)
Het betreft leningen aan Steelservice B.V., Driegro B.V., Driegro Vastgoed B.V.
en Staalservice Zuidbroek B.V. Alle vennootschappen zijn voor het geheel
aansprakelijk.
Het krediet is opgezegd.

5.2 Leasecontracten
Er staat een Q-Finn machine, die juridisch eigendom is van ABN AMRO ABF.
Deze machine blijft buiten de genoemde activa-transactie. ABN AMRO ABF laat
de machine veilen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO heeft een pandrecht op de debiteuren, de bedrijfsmiddelen en de
voorraden. Daarnaast heeft de bank een eerste hypotheekrecht op het van
Driegro Vastgoed B.V. gehuurde bedrijfspand; dat pand zou een getaxeerde
executiew aarde hebben van € 1,68 mio.
Daarnaast is er een overw aarde-arrangement en een saldo-middelingsovereenkomst.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud

26-08-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verschillende leveranciers hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.
Voor zover dat beroep terecht is gedaan zijn de nog aanw ezige zaken (m.u.v.
de hierna te noemen kantborstel) teruggegeven.
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Tot de bedrijfsmiddelen behoort een kantborstel. De verkoper heeft een
eigendomsvoorbehoud tot de gehele koopsom is betaald. Momenteel moet er
nog plm. € 3.800 op de koopsom w orden betaald. Als er een activaovereenkomst kan w orden gesloten kan het restant van de koopsom w orden
gelost en kan de machine voor een veel hoger bedrag w orden verkocht; die
opbrengst vloeit in de boedel.
Het eigendomsvoorbehoud op de in het vorige verslag bedoelde kantborstel
is gelost w aarna de machine is verkocht. De opbrengst van per saldo ruim € 5
duizend staat op de boedelrekening.
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de ABN AMRO is afgesproken dat er boedelbijdragen conform de
separatistenregeling in rekening kunnen w orden gebracht.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-08-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er w as geen enkele indicatie op grond w aarvan kon w orden overw ogen om de
onderneming nog enige tijd voor rekening van de boedel voort te zetten.
Daarbij kw am dat de pandhouder het ge- en verbruik van aan haar verpande
voorraden uitdrukkelijk verbood. Er w as geen andere keus dan de
onderneming aan het einde van de middag van 2-8-2022 te staken.
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De managing director had plannen om een doorstart te maken. Blijkbaar is de
financiering daarvan niet rond gekomen, in ieder geval is er nooit meer iets van
gehoord.
Op de dag van het uitspreken van het faillissement w as onduidelijk w at aan
w ie toebehoorde. Vanw ege toen nog bestaande plannen voor een doorstart
w as het zaak de bestaande organisatie van kapitaal en arbeid zo goed
mogelijk in stand te houden. Dat w as de reden dat er op 3-8-2022 een
afkoelingsperiode is gevraagd en verleend.

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
De boekhouding is versnipperd opgeslagen.
De materiële betrouw baarheid van de administratie moet nog w orden
onderzocht.
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Tot ongeveer 1½ jaar geleden w erd de financiële administratie gevoerd in
Exact. Om onduidelijke reden is men op enig moment overgegaan op
Tw infield. De bestanden van Tw infield w aren redelijk benaderbaar; voor
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zover van belang en noodzakelijk konden die bestanden in PDF-formaat veilig
w orden gesteld. De in Exact gevoerde administratie evenals alle primaire
bestanden zijn moeilijk benaderbaar en moeilijk vindbaar.
De voorraad- en orderadministratie w erd gevoerd op daarvoor aangeschafte
computer-programma's. Bij de aanvang van het faillissement w aren deze
programma's afgesloten maar inmiddels is voor de meeste programma's de
toegang hersteld.
Het probleem is dat de besturing van die programma's de kennis van de
curator te boven gaat. De curator w eet niet w elke informatie w aar is
opgeslagen en hoe die veilig kan w orden gesteld. Een ingeschakelde externe
accountant kon, evenmin als de curator, uit de brij van bestanden en
programma's w ijs w orden. De ex-bestuurder meent dat hij aan zijn
informatieverplichting heeft voldaan nu de curator toegang heeft tot de
programma's en tot verschillende, her en der opgeslagen back-ups. De
curator meent dat het voor hem zoeken is naar een onbekend object in een
niet te bepalen hooiberg en dat er dus niet is voldaan aan de
informatieverplichting.
Inmiddels is de huidige bestuurder, die pas op 30 juli 2022 aangetreden en
dus ook niet w eet hoe de systemen w erken, om hulp gevraagd. Daar w ordt
binnenkort mee aan de gang gegaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
In ieder geval is de jaarrekening 2020 niet vastgesteld.
Er is een door een w erknemer getekend voorlopig stuk gepubliceerd.
Er lijst dus niet aan de publicatieplicht te zijn voldaan.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen tot en met 2019 zijn voorzien van een
samenstellingsverklaring.
Een goedkeurende verklaring ontbreekt.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
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Toelichting
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UW V heeft nog geen vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
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Er is een Loonbelastingschuld ten name van Staalservice Zuidbroek B.V. van
plm. € 1¼ mio.
Daarbovenop komt in ieder geval nog de Loonheffing over de maand juli 2022
(geschat op minimaal € 75.000) en de aansprakelijkheid voor een OB-schuld
van € 4 à € 5 ton ten name van een fiscale eenheid, w aarvan Staalservice
Zuidbroek B.V. deel uitmaakt

€ 1.292.751,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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UW V heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
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Pas op de dag dat dit verslag is opgemaakt kon de crediteuren-administratie
w orden ontsloten en konden de schuldeisers w orden aangeschreven.

€ 1.202.621,00
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Toelichting
ABN AMRO heeft een vordering van € 1.202.621 die preferent is op de
opbrengst van aan de bank verpande goederen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
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Pas op de dag dat dit verslag is opgemaakt kon de crediteuren-administratie
w orden ontsloten en konden de schuldeisers w orden aangeschreven.

33

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 317.352,00
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Voorlopig moet ervan w orden uitgegaan dat er alleen aan de Belastingdienst
kan w orden uitgekeerd.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad
onderzoek administratie
onderzoek naar rechtmatigheid
aanvraag NOW
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2023
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10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1
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Bijlage 1
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