FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Datum: 23 juni 2009

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Surseance nummer
Surseance datum
Curator
Rechter-commissaris

: Kelderman Techniek B.V.
: 08/210 F
: 24 juni 2008 (na surseance)
: 08/24 S
: 6 juni 2008
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr D.M.I. De Waele

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Uitvoeren van elektrotechnische werken
: 2007: € 994.000,-:9

Verslagperiode
: 06 juni t/m 15 juli 2008
Bestede uren in verslagperiode surs.: 38,1 uur
Bestede uren in verslagperiode fail. : 30,5 uur
Bestede uren totaal
: 68,6 uur

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De besloten vennootschap Kelderman Techniek B.V. is opgericht bij akte d.d. 29 mei
2007. Bij de oprichting is in deze vennootschap ingebracht de door M. Kelderman
Beheer B.V. onder de naam Kelderman Techniek uitgeoefende onderneming.
M. Kelderman Beheer B.V., opgericht bij akte d.d. 19 maart 2004, was enig
aandeelhouder en bestuurder van Kelderman Techniek B.V. tot aan de datum van de
overdracht der aandelen in Kelderman Techniek B.V. aan Wim Kelderman Beheer B.V.
bij notariële akte d.d. 29 februari 2008. Laatstgenoemde is sedertdien enig
aandeelhouder en bestuurder van Kelderman Techniek B.V.

1.2

Winst en verlies
2008 tot datum faillissement: circa € 160.000,-- verlies.
2007: winst voor belastingen € 75.352,--.

1.3

Balanstotaal
2007: € 632.519,--.

1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend zijn geen lopende procedures aanhangig.

1.5

Verzekeringen
Lopende verzekeringen zijn beëindigd per faillissementsdatum.

1.6

Huur
Gefailleerde huurde kantoor- en magazijnruimte in onderhuur voor € 600,-- exclusief
BTW per maand. De huur is beëindigd per faillissementsdatum, 24 juni 2008.

1.7

Oorzaak faillissement
Het op 24 juni 2008 uitgesproken faillissement is een omzetting na een bij beschikking
d.d. 6 juni 2008 verleende voorlopige surseance van betaling.

Kort na de overname op 29 februari 2008 door Wim Kelderman Beheer B.V., bleek de
omzet van Kelderman Techniek B.V. over 2008 te zijn gedaald naar circa 30% van het
gebruikelijke en te verwachten niveau.
Voorts bleek de debiteurenportefeuille van ruim € 450.000,-- meerdere betwiste
vorderingen te bevatten voor een bedrag van ruim € 230.000,--, waarvoor geen
reserveringen waren getroffen. Een dividenduitkering van € 165.000,-- aan M.
Kelderman Beheer B.V. voorafgaand aan de overdracht van de aandelen aan Wim
Kelderman Beheer B.V. deed, naar achteraf bleek, een negatieve eigen
vermogenspositie ontstaan. De hieruit voortvloeiende verliespositie, gepaard met
liquiditeitstekort en een negatief eigen vermogen was voor de (opvolgend) huisbankier,
ABN AMRO Bank, aanleiding tot opzegging van de verleende kredietfaciliteit van
€ 75.000,--.
Eén en ander was voor het bestuur aanleiding om voorlopige surseance van betaling
aan te vragen, die na verlening vervolgens is omgezet in een faillissement.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Negen

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Negen

2.3

Datum ontslagaanzegging
25 juni 2008

3.

Activa

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
Voor een beschrijving wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte
inventarisatie(*).

3.6

Verkoopopbrengst
In het kader van een activa transactie zijn de volgende opbrengsten gerealiseerd:
- Inventaris:
€
3.650,-- Voorraden:
€
1.500,-- Gereedschappen:
€
1.725,-- Bedrijfsauto:
€
4.900,--

3.7

Boedelbijdrage
De Rabobank heeft als pandhouder ingestemd met verkoop van de voormelde activa,
onder handhaving van haar voorrecht op de opbrengst.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op de voormelde inventaris.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
De materiële voorraden zijn reeds hiervoor sub 3.5 aangegeven. Het onderhanden
werk aan opdrachten beliep circa € 70.000,-- bruto omzet.

3.10 Verkoopopbrengst
Gezien de bescheiden omvang van de onderhanden werk portefeuille en de twijfel
omtrent de te realiseren winstmarge, is in het kader van de activa transactie geen
bijzondere vergoeding voor de overdracht van deze portefeuille overeengekomen.
Andere activa
3.12 Beschrijving
In het kader van de activa transactie is ook de goodwill, verbonden aan de naam
Kelderman Techniek overgedragen.
3.13 Verkoopopbrengst
Voor de goodwill is een vergoeding in het kader van de activa transactie
overeengekomen van € 10.725,--.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De handelsvorderingen bedroegen per faillissementsdatum € 166.953,--. Het gaat hier
om debiteuren wier vorderingen dateren van na 1 januari 2008. Daarnaast bedragen de
vorderingen die dateren van voor januari 2008 tezamen ca. € 275.000,--. Het gaat hier
om de bestaande debiteuren uit de periode voor de aandelenoverdracht. Hiervan is een
post van ca. € 220.000,-- als dubieus aan te merken, althans is betaling daarvan niet
zonder rechtsmaatregelen te verwachten.

4.2

Opbrengst
De op de debiteurenvorderingen binnenkomende betalingen vinden plaats op de
rekening van gefailleerde bij de ABN AMRO Bank, aan welke bank de vorderingen zijn
verpand. Bij aanvang van de surseance bedroeg de debetstand in deze rekening
courant € 37.728,25. Inmiddels is de debetstand teruggebracht tot € 7.893,--, zodat
voormelde debiteurenportefeuille dient te worden verminderd met ruim € 30.000,-- aan
ontvangen betalingen.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank had per surseancedatum een vordering in rekening courant van
€ 37.728,25. De Rabobank had per faillissementsdatum een vordering op gefailleerde
en M. Kelderman Beheer B.V. gezamenlijk ten bedrage van € 48.911,28. De Rabobank
heeft deze vordering uitgewonnen bij M. Kelderman Beheer B.V. als hoofdelijk
medeschuldenaar voor deze vordering.

5.2

Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een eerste stil pandrecht bedongen op inventaris, voorraden en
voertuigen alsmede op de vorderingen. De laatste registratie van de pandlijst dateert
van 25 maart 2008. De Rabobank heeft ingestemd met doorbetaling van door haar
ontvangen betalingen naar de rekening van gefailleerde bij de ABN AMRO Bank.
Feitelijk heeft de Rabobank daarmee afstand gedaan van de uitoefening van haar
pandrecht op de vorderingen.
De ABN AMRO Bank heeft eveneens een stil pandrecht bedongen op voorraden,
inventaris, voertuigen en vorderingen. Dit pandrecht staat derhalve in tweede verband
na het pandrecht van de Rabobank.

5.3

Leasecontracten
Tot de boedel behoorden een viertal bedrijfsauto’s, gefinancierd bij De Lage Landen
Financial Services B.V. De totale financieringslast met betrekking tot deze auto’s
beloopt € 58.212,--. De getaxeerde onderhandse verkoopwaarde bedraagt ten hoogste
€ 47.500,--. De betreffende auto’s zijn door De Lage Landen ingenomen tegenover een
boedelvergoeding van € 1.000,--.
Voorts behoort tot de boedel nog een bedrijfsauto, die gefinancierd is bij ABN AMRO
Lease voor een bedrag van € 21.500,--, tot zekerheid voor welke vordering ABN AMRO
Lease stil pandrecht heeft gevestigd op deze bedrijfswagen. De wagen zal worden
verkocht, waarbij niet is uitgesloten dat een overwaarde voor de boedel resteert.

5.4

Separatistenpositie
Naar het zich laat aanzien, zal de vordering van de ABN AMRO Bank ad € 7.893,-binnen afzienbare tijd tot nihil worden teruggebracht door verrekening met ontvangen
betalingen van verpande vorderingen.
Resteert de vordering van de Rabobank ad € 48.911,28 en de daaraan verbonden
zekerheden als voormeld, c.q. M. Kelderman Beheer B.V. voorzover deze in de rechten
van de Rabobank is gesubrogeerd.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn in de boedel geen zaken aangetroffen waarop eigendom door derden is
voorbehouden.

6.

Doorstart/voortzetten
Zoals hiervoor sub 3.5 reeds aangegeven, is middels een activa transactie een
doorstart door een derde gerealiseerd, waarbij een vijftal arbeidsplaatsen zijn
behouden.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is onder leiding van een administratiekantoor bijgehouden tot en met
faillissementsdatum.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn door M. Kelderman Beheer B.V., die tot medio 2007 de
onderneming Kelderman Techniek heeft uitgeoefend, regelmatig en tijdig gedeponeerd.
Jaarrekeningen van Kelderman Techniek B.V. zijn voor het eerst opgemaakt over 2007
en nog niet gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
Deze ontbreekt.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De storting op de aandelen van gefailleerde heeft plaatsgevonden door inbreng van de
activa en passiva van de onderneming Kelderman Techniek. Ten tijde van de inbreng
was er volgens de balans een eigen vermogen van € 188.000,--.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur, is nog in onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
Het onderzoek naar paulianeuze handelingen concentreert zich op de hiervoor
genoemde dividend uitkering van € 165.000,--.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Boedelvorderingen zijn te verwachten terzake van overgenomen loonverplichtingen
tijdens faillissement voor een aantal personeelsleden.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vorderingen ingediend tot een gezamenlijk bedrag van
€ 34.142,--. De vordering op grond van artikel 29 WOB is nog niet vastgesteld.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft de loonverplichtingen overgenomen over de maand mei tot en met
faillissementsdatum. Deze vordering moet nog worden vastgesteld.

8.4

Andere preferente crediteuren
Voorzover thans bekend zijn er geen andere preferente crediteuren.

8.5/6 Concurrente crediteuren
De 55 concurrente crediteuren hebben gezamenlijk te vorderen een bedrag van
€ 130.624,16. Daarnaast is er een intercompany vordering van Wim Kelderman Beheer
B.V. ad € 165.000,--. Voor een specificatie wordt verwezen naar bijgevoegde
crediteurenlijst (*).
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Deze is thans nog niet aan te geven.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
Deze is thans nog niet aan te geven
.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden komen in de volgende verslagperiode aan de orde:
- verkoop activa
- incasso debiteuren
- onderzoek administratie
- onderzoek paulianeus handelen

9.3

Indiening volgend verslag
15 oktober 2008

