FAILLISSEMENTSVERSLAG

1.

Datum 9 juni 2016

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Metex Logistics BV
: F.05/16/340
: 24 mei 2016
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Transportonderneming.
: 2015: € 288.000.
:2

Saldo boedelrekening

:€0

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 24 mei t/m 9 juni 2016
: 36,35
: 36,35

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder en aandeelhouder van Metex Logistics BV, hierna Metex, is R. Methorst
Holding BV, waarvan R.R. Methorst bestuurder en aandeelhouder is. De vennootschap
is opgericht bij akte d.d. 17-02-2015.

1.2

Winst en verlies
2015: € 23.610 (winst, volgens voorlopige jaarrekening 2015).

1.3

Balanstotaal
2015: € 91.594 (volgens voorlopige jaarrekening 2015).

1.4

Lopende procedures
Er is een incassoprocedure bij verstek tegen Metex aanhangig bij de rechtbank Arnhem
voor een bedrag van € 15.922. Vonnis is bepaald.

1.5

Verzekeringen
De verzekeringen worden geïnventariseerd en voor zoveel nodig opgezegd.

1.5

Huur
De onderneming werd gedreven vanuit de woning van de heer Methorst. Er werd geen
bedrijfsruimte gehuurd.

1.6

Oorzaak faillissement.
De onderneming was actief als transporteur en expediteur sedert de oprichting van de
vennootschap in februari 2015. Voordien werd de onderneming gedreven als
eenmanszaak. De onderneming is overigens niet in de vennootschap ingebracht.
Zowel de voertuigen - trekkers en opleggers - werden gehuurd op basis van
kortlopende contracten, terwijl de chauffeurs via een Belgisch uitzendbureau werden
ingeleend.
De oorzaak van het faillissement wordt door de heer Methorst toegeschreven aan een
toenemend liquiditeitstekort als gevolg van de lange betaaltermijnen in de
transportbranche. Het ontbreken van bancaire financierings(mogelijkheden) leidde tot
een cumulatie van schulden waardoor de continuïteit van de onderneming werd
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belemmerd. Het faillissement is bij verstek uitgesproken op aanvraag van een van de
crediteuren. Er is afgezien van verzet.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
2 parttime

2.2

Aantal in jaar voor faill.
Idem.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Bij circulaire d.d. 30 mei 2016.

3.

Activa

Onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken in de boedel aanwezig.
Bedrijfsmiddelen
3.1

Beschrijving
Er is een bedrijfsvoertuig aanwezig.

3.6

Verkoopopbrengst
Deze is nog niet verkocht.

3.7

Boedelbijdrage
Niet van toepassing

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen inventaris van betekenis aanwezig.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Aan onderhanden werk is nog te factureren voor een bedrag van ca. € 12.000.

3.10 Verkoopopbrengst
Betaling heeft nog niet plaatsgevonden.
3.11 Boedelbijdrage
De vorderingen vallen vrij in de boedel.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Er is een tegoed aanwezig van € 6.522,14 op de ABNAMRO rekening t.n.v. Metex.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De handelsvorderingen belopen een bedrag van € 38.716.

4.2

Opbrengst
Betaling heeft nog niet plaatsgevonden.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering noch een debetstand op de rekeningen van Metex.

5.2

Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden gevestigd.

5.3

Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen zaken aangetroffen onder eigendomsvoorbehoud.

5.7

Reclamerechten
Er is geen reclamerecht ingeroepen.

5.8

Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierecht.

6.

Doorstart/voortzetten
Er is geen voortzetting of doorstart vanuit de boedel.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie is bijgewerkt tot en met het eerste kwartaal 2016. De administratie
bevindt zich bij het administratiekantoor ter verwerking.

7.2

Depot jaarrekeningen
Depot is nog niet aan de orde.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4

Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 120.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Naar mogelijk onbehoorlijk bestuur vindt nog nader onderzoek plaats.

7.6

Paulianeus c.q. onbevoegd handelen
Na aanvang van het faillissement hebben afschrijvingen van de ABN rekening van
Metex plaatsgevonden tot een beloop van € 22.701,09. Hierin is begrepen een
overboeking van € 15.000 naar de Holding. De Holding is aangesproken tot restitutie.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er is een beperkte boedelvordering te verwachten van het UWV.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen aangemeld tot een beloop van € 43.385.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Er is een beperkte vordering te verwachten van het UWV.

8.4

Andere preferente crediteuren
De aanvraagkosten van het faillissement bedragen € 1.075,15.

8.5/6 Concurrente crediteuren
11 crediteuren hebben een bedrag van € 77.625,42 aan concurrente vorderingen
ingediend.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De wijze van afwikkeling is nog niet aan te geven.

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling
De termijn van afwikkeling is nog niet aan te geven.
10.2 Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- Onderzoek administratie;
- Incasso debiteuren;
- Onderzoek Paulianeus c.q. onrechtmatig handelen.
10.3 Indiening volgend verslag
9 september 2016.
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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