FAILLISSEMENTSVERSLAG

3.

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

: € 61.124,47

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 10 september t/m 1 december 2016
: 12,25
: 71,30

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum 1 december 2016

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. De vordering is bij verstek toegewezen.

1.5

Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn opgezegd zodra dit mogelijk was in verband met het inleveren
van de geleasde opleggers. Er is een premierestitutie ontvangen van
€ 150,49. Er zijn schadevergoedingen van in totaal € 1.149,38 uitgekeerd terzake van schade
aan de vrachtwagens. Deze uitkeringen waren gecedeerd aan de lease- maatschappij.

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
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waardoor de continuïteit van de onderneming werd 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 t.w. een Peugeot Partner uit 2001.

3.6

Verkoopopbrengst
Deze is verkocht voor € 400 ex btw.

3.7

Boedelbijdrage
Niet van toepassing

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen inventaris van betekenis aanwezig.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

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

3.10 Verkoopopbrengst
Aan boedelvorderingen is geïncasseerd voor een bedrag van € 9.504,19. Hierin is een bedrag
aan af te dragen btw begrepen van € 1.166,51. Voor het overige heeft verrekening
plaatsgevonden met gerelateerde tegenvorderingen.

3.11 Boedelbijdrage
De vorderingen vallen vrij in de boedel.

Andere activa
3.12 Beschrijving
De saldi op de 2 door Metex bij de ABN AMRO Bank aangehouden rekeningen bij
aanvang van faillissement bedroeg resp. € 14.902,60 en € 15.336. Deze bedragen zijn
aan de boedel overgemaakt. Zie nader sub 5.1.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De handelsvorderingen belopen een bedrag van € 38.716.

4.2

Opbrengst
Aan vorderingen is ontvangen is € 44.915,11 waarvan € 9.504,19 aan
boedelvorderingen. Betwist en/of verrekend is voor een bedrag van € 12.699,44. Van
invordering van de resterende nog openstaande vorderingen wordt afgezien.

4.3

Boedelbijdrage
De vorderingen vallen vrij in de boedel.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering. Er hebben echter in de aanvangsperiode van het faillissement
meerdere betalingen van de rekeningen van Metex plaatsgevonden in opdracht van de heer
Methorst voor een totaal bedrag van € 27.324,37, waaronder een onttrekking ten gunste van R.
Methorst Holding BV voor een bedrag van € 15.000. Aldus zijn de aanwezige saldi op beide
rekeningen aan de boedel onttrokken. De ABN AMRO Bank heeft de onttrokken saldi aan de
boedel vergoed. Als gevolg hiervan bedraagt de debetstand van beide rekeningen tezamen €
28.546,10. Voor deze vordering is de heer Methorst zowel door de curator als de bank
aansprakelijk gesteld. De Bank heeft aangegeven voornemens te zijn deze vordering te
incasseren.

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.
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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.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 120.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Naar mogelijk onbehoorlijk bestuur vindt nog nader onderzoek plaats. Verwezen wordt naar het
gestelde sub 5.1

7.6

Paulianeus c.q. onbevoegd handelen
Verwezen wordt naar het hiervoor sub 5.1 gestelde. Nu de bank heeft aangegeven de
invordering van het ten gevolge van de onttrekkingen ontstane tekort ter hand te nemen,
beraadt de boedel zich over de vraag of eventuele actie van haar kant jegens R. Methorst
Holding en/of de heer Methorst in privé noodzakelijk of wenselijk is.

8.

Crediteuren

8.1

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

vordering ingediend van € 1.218,11
8.2

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een beloop van € 85.514.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Er is een beperkte vordering te verwachten van het UWV. Het UWV heeft een
premievordering ingediend van € 112,71 en een loonvordering van € 601,66.

8.4

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

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er zijn 61 crediteuren bekend die gezamenlijk een bedrag van € 247.938,85 aan
concurrente vorderingen hebben.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Dit faillissement wordt thans voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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