FAILLISSEMENTSVERSLAG

2.

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
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 16 juli t/m 28 oktober 2008
: 54,50 uur
: 123,10 uur

3.

Datum: 28 oktober 2008

Activa
Voor een specificatie van de activa in de boedel wordt verwezen naar het bijgevoegde
financiële verslag (*).

Bedrijfsmiddelen
3.6

Verkoopopbrengst
Naast de in het voorgaande verslag vermelde opbrengst is nog een bedrijfsauto
verkocht voor een bedrag van € 11.000,-- excl. BTW.

3.7

Boedelbijdrage
De Rabobank heeft als pandhouder ingestemd met verkoop van de voormelde activa,
onder handhaving van haar voorrecht op de opbrengst. M. Kelderman Beheer B.V. stelt
als gesubrogeerd pandhouder aanspraak te hebben op de opbrengst. Dit punt is in
geschil.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op de opbrengst van de inventaris
ad € 3.650,--.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De openstaande debiteuren uit de periode voor de aandelenoverdracht d.d. 1 maart
2008 belopen in totaal een bedrag van € 290.242,08. Aanschrijving tot betaling van
deze debiteuren heeft niet geleid tot enige betaling aan de boedel. Over het algemeen
wordt een beroep gedaan op wanprestatie en/of verrekening van schade.
Van de debiteuren die zijn ontstaan in de periode na 1 maart 2008 is inmiddels de
rekening-courant vordering van de ABN AMRO Bank ad € 37.728,-- aangezuiverd als
gevolg van ontvangen verpande betalingen en is voorts een bedrag van € 14.523,41 in
de boedel gevloeid.

De incasso van de openstaande debiteuren wordt voortgezet.
5.

Bank/Zekerheden

5.3

Leasecontracten
De in het voorgaande verslag vermelde, tot de boedel behorende bedrijfsauto,
gefinancierd bij ABN AMRO Lease B.V., is verkocht voor een bedrag van € 21.696,14
excl. BTW. Hieruit is een boedelvergoeding verkregen van € 1.052,14.

5.4

Separatistenpositie
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is de vordering van de ABN AMRO Bank uit
hoofde van de rekening-courant verhouding voldaan door verrekening met ontvangen
betalingen.
Resteert de vordering van de Rabobank ad € 48.911,28 en de daaraan verbonden
zekerheden als voormeld, c.q. van M. Kelderman Beheer B.V., voorzover deze in de
rechten van de Rabobank is gesubrogeerd.

7.

Rechtmatigheid

7.5/6 Onbehoorlijk bestuur/Paulianeus handelen
Door de boedel is tegenover M. Kelderman Beheer B.V. aanspraak gemaakt op
restitutie van € 165.000,--.
8.

Crediteuren
Voor een overzicht van de verschillende crediteuren wordt verwezen naar de
bijgevoegde crediteurenlijst.

8.1

Boedelvorderingen
Het UWV heeft terzake van overgenomen loonverplichtingen een vordering ingediend
van € 22.443,68.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Na een ingesteld boekenonderzoek heeft de fiscus de vordering terzake van nog
verschuldigde omzetbelasting inclusief de vordering op grond van artikel 29 WOB
vastgesteld op € 23.342,--.
Het totaal van de door de fiscus ingediende vorderingen beloopt € 45.728,--. Daarmee
dient te worden verrekend een door één der debiteuren aan de fiscus verrichte
rechtstreekse betaling van € 6.000,-- op grond van de WKA.
Tegen de opgelegde aanslag loonheffing over de maand mei 2008 ten bedrage van
€ 7.934,-- is bezwaar gemaakt op grond van het feit dat over deze maand geen lonen
zijn betaald.
Met inachtneming van het voorgaande bedraagt de vordering van de fiscus dus per
saldo € 39.728,--.
Voorts heeft de fiscus nog een vordering aan motorrijtuigenbelasting ad € 346,--.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een premievordering ingediend ten bedrage van € 4.819,52, alsmede
een vordering terzake van overgenomen loonverplichtingen pre-faillissement ten
bedrage van € 35.694,82.

8.4

Andere preferente crediteuren
Het pensioenfonds Metaal en Techniek (MN Services) heeft een vordering ingediend
terzake van pensioenpremies werknemersdeel ten bedrage van € 8.549,35.

8.5/6 Concurrente crediteuren
De 62 concurrente crediteuren hebben gezamenlijk te vorderen een bedrag van
€ 156.385,37. Daarnaast is er een intercompany vordering van Wim Kelderman Beheer
B.V. ad € 165.000,--.
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:
- incasso debiteuren.
- nadere actie in verband met paulianeus handelen/bestuurdersaansprakelijkheid.

9.3

Indiening volgend verslag
28 januari 2009.

