FAILLISSEMENTSVERSLAG 1.

Datum : 13 juli 2015

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Montagebedrijf H. Pater B.V.
: F 05/15/476
: 2 juni 2015
: Mr C.A. Hage
: Mr J.S.W. Lucassen

Activiteiten onderneming

Personeel gemiddeld aantal

: Montage van staalconstructies en verhuur van
staalmonteurs.
: 2013: € 1.375.701
2014: € 1.155.361
:9

Saldo boedelrekening
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: € 0,: 2 juni t/m 10 juli 2015
: 33,60
: 33,60

Omzetgegevens

1.
1.

Inventarisatie
Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Montagebedrijf H. Pater B.V. is Herms Holding
B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Herms Holding B.V. is Stichting
Administratiekantoor Herms Holding.
Bestuurders van Stichting Administratiekantoor Herms Holding zijn :
- Willem Herms (geb: 8-12-1971)
- Willem Jan Herms
- Willem Herms (geb: 24-02-1974)
- Cornelis Jannes Herms
- Mark Jacob Herms
Montagebedrijf Herms Pater B.V. maakt deel uit van een concern van
vennootschappen onder Herms Holding B.V. te weten:
- Herms Onroerende Zaken B.V.
- Herms Verhuur B.V.
- W. Herms en Zn B.V.
Deze vennootschappen leggen zich toe op grondverzet, kraanverhuur en
afvalinzameling.
Montagebedrijf H. Pater B.V. is in 2007 aangekocht en maakt sindsdien deel uit van
dit concern.

1.2

Winst en verlies
2013: € 58.579 verlies
2014: € 113.462 verlies (concept jaarrekening)

1.3

Balanstotaal
2013: € 405.465
2014: € 423.146

1.4

Lopende procedures
Bij de Rechtbank Midden Nederland is een procedure aangespannen door
Handelsonderneming Graafhorst B.V., waarbij een vordering is ingesteld van
€ 189.360. In deze procedure was een comparitie van partijen bepaald op 8 juni 2015.
Door het faillissement is deze procedure van rechtswege geschorst. Graafhorst B.V. is
een vennootschap van H. Pater, van wie in 2007 Montagebedrijf H. Pater B.V. is
overgenomen.

1.5

Verzekeringen
Montagebedrijf is meeverzekerd op de polissen die ten behoeve van het hele concern
zijn gesloten.

1.6

Huur
Gebruik wordt gemaakt van de door de holding gehuurde kantoorruimte en
werkplaats. Hiervoor is geen huur berekend.

1.7

Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Bij de aangifte is de volgende
verklaring gegeven:
Het bedrijf is in 2007 overgenomen van H. Pater, die nog aantal jaren heeft
meegewerkt om het bedrijf op de rit te krijgen. Enige jaren geleden is een adviseur en
een bedrijfsleider/uitvoerder aangetrokken om de inzet van de oud eigenaar terug te
kunnen brengen.
Afgelopen jaren is er sprake geweest van omzetdaling en zwaar verliesgevende
werken. De negatieve exploitatie heeft in deze jaren zwaar gedrukt op overige
onderdelen van de groep en vanaf 2014 begon het verlies weer op te lopen door
concurrentie en de afhankelijkheid van een klein aantal werknemers.
Mede door de recessie is het bedrijf niet levensvatbaar te maken en zijn schuldeisers
niet meer te betalen. Aldus de verklaring van de bestuurder.
Het verlies latend karakter van Montagebedrijf H. Pater binnen het concern is dus voor
het bestuur de reden geweest de activiteiten van deze onderneming te beëindigen en
ter uitvoering daarvan het faillissement aan te vragen. De aan het concern verstrekte
financiering was niet opgezegd.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.
9.

2.2

Aantal in jaar voor faill.
9.

2.3

3.

Datum ontslagaanzegging
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het personeel ontslag
aangezegd op 4 juni 2015.
Activa

Het tegoed op de faillissementsrekening bedraagt € 0.
Onroerende zaken
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving
De bedrijfsmiddelen en de voorraad bestaan uit diverse handgereedschappen,
voorraad, bouten en moeren t.b.v. staalconstructies en handgereedschap. Ultimo 2014
was de boekwaarde van deze voorraad en handgereedschap gewaardeerd op
€ 23.245.
Een deel is aanwezig in een container op het bedrijf. Een ander deel bevindt zich nog
in een container op het werk aan de noord-zuidlijn in Amsterdam. De aannemer in
wiens opdracht daar door Montagebedrijf H. Pater B.V. werd gewerkt, is eveneens
gefailleerd. Het ophalen van de container is daardoor nog niet mogelijk geweest.

3.6

Verkoopopbrengst
Zodra alle bedrijfsmiddelen beschikbaar zullen zijn, zal in overleg met de bank als
pandhouder over de wijze van verkoop worden beslist. Daarin zal dan tevens het
betalen van boedelbijdrage worden besproken.

3.7

Boedelbijdrage
Zie hiervoor onder 3.6

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
De voorraad en het handgereedschap vallen niet onder het bodemvoorrecht.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Er zijn nog enige lopende opdrachten in de week van het faillissement afgerond. Een
opdrachtgever is inmiddels gefailleerd. De opbrengst van het onderhanden werk zal
naar schatting liggen rond de € 5.000,-. De facturatie en de splitsing tussen
werkzaamheden vóór en na het faillissement verricht moet nog nader worden
uitgezocht.

3.10

Verkoopopbrengst
Voor de verkoop van voorraden zie hiervoor onder 3.5 e.v.

3.11

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

Andere activa
3.12

Beschrijving
Er zijn geen andere activa meer aanwezig.

3.13

Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de boekhouding beloopt de vordering op de gezamenlijke debiteuren
€ 174.711. Hierin zijn ook begrepen de facturatie van het onderhanden werk verricht
na datum faillissement. Zie hiervoor onder 3.9. Debiteur Oskomera Projecten B.V. is
recentelijk gefailleerd, waardoor een bedrag van € 49.110,- niet incasseerbaar zal zijn.

4.2

Opbrengst
Herms Holding B.V. althans de overige concern vennootschappen hebben
aangekondigd de debiteuren over te willen nemen en daartoe een bod te zullen
uitbrengen.

4.3

Boedelbijdrage
Nog niet bekend.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ING Bank heeft een vordering ingediend ad € 1.634.419.
Deze vordering is gebaseerd op een aan het hele concern verstrekt langlopend krediet
van 20 jaar ad € 1.845.000 in 2009 ter financiering van het bedrijfsonroerend goed en
het in rekening-courant verstrekte krediet ad € 550.000.
Voor dit krediet is hoofdelijk aansprakelijk
- Herms Onroerende Zaken B.V.
- Herms Verhuur B.V.
- W. Herms en Zn B.V.
- Herms Holding B.V.
- Montagebedrijf Herms Pater B.V.
De limiet van het rekening-courant krediet ad € 550.000,- wordt bepaald door het
saldo van de gezamenlijke rekeningen van de voornoemde vennootschappen die mede
hoofdelijk schuldenaar zijn alsmede van de rekeningen van:
W. Herms Holding B.V.
C. Herms Holding B.V.
H. Herms Holding B.V.
E.J Herms Holding B.V.
De zakelijke rekening ten name van Montagebedrijf H. Pater B.V. vertoont een
debetstand per datum faillissement van € 340.906,-.

5.2

Beschrijving zekerheden
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de concernvennootschappen hiervoor genoemd.
Compte joint en mede aansprakelijkheidsovereenkomst met alle concern
vennootschappen en de onder 5.1 genoemde holding vennootschappen.
Pandrecht op alle vorderingen. Aan de ING is op 21 april 2015 een onherroepelijke
volmacht verstrekt tot het aan zichzelf verpanden van vorderingen en het ondertekenen
van pandlijsten. Volgens opgave heeft via een verzamelpandakte de laatste registratie
plaatsgevonden op 1 juni 2015. Deze registratie zal nog worden aangetoond. Is
gebaseerd op een verstrekte volmacht op 21 april 2015.
Pandrecht op alle roerende zaken met inbegrip van de algehele bedrijfsuitrusting en
handelsvoorraden.
Achterstellingsakte verstrekt door Herms Holding B.V.

5.3

Leasecontracten
Er is een lopend leasecontract terzake van de diverse gereedschappen. Deze
overeenkomst zal worden beëindigd.

5.4

Separatistenpositie
De bank heeft als pandhouder van de debiteuren en de voorraden/bedrijfsmiddelen een
separatistenpositie. Op welke wijze de bank tot uitwinning zal overgaan is nog
onderwerp van overleg.

5.5

Boedelbijdragen
Nog niet bekend.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is er één vordering ingediend waarbij tevens een beroep is gedaan op een
bedongen eigendomsvoorbehoud. De gegrondheid hiervan moet nog nader worden
onderzocht.

5.7

Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8

Retentierechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

6.

Doorstart/voortzetten

Een doorstart van de ondernemingsactiviteiten is niet aan de orde.
7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De jaarrekening over 2014 is in concept opgesteld. De administratie is bijgehouden tot
datum faillissement.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2013 is gedeponeerd op 2 februari 2015. Ook de jaarrekening over de
voorgaande jaren is tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Blijkens een bankverklaring aan de akte van oprichting d.d. 11 mei 2007 zijn de
aandelen in contanten volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Hiernaar is nog geen onderzoek ingesteld.

7.6

Paulianeus handelen
Hiernaar zal nog verder onderzoek worden verricht. In dat verband heeft de aandacht
de volmachtverlening op 21 april 2015 aan de bank tot verpanding van de debiteuren
hetgeen kennelijk plaats heeft gevonden in het kader van de voorgenomen
faillissementsaangifte. Voorzover bekend vond voordien geen verpanding van
debiteuren plaats. Nader onderzocht wordt of deze volmachtverlening in strijd is met
artikel 47 Fw.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Zijn tot op heden nog niet ingediend.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Door de fiscus zijn tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
Loonheffing voor een bedrag van € 12.854.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Is tot op heden nog niet ingediend.

8.4

Andere preferente crediteuren
Zijn tot op heden niet ingediend.

8.5/6 Concurrente crediteuren
9 crediteuren hebben tot op heden een vordering ingediend voor een totaal bedrag van
€ 42.770,70.
Naar schatting belopen de totale vorderingen van de concurrente crediteuren ca.
€ 278.000.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing wegens gebrek aan baten.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
Dit is nu nog niet helemaal in te schatten.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- afwikkeling onderhanden werk;
- verkoop voorraad en bedrijfsmiddelen;
- onderzoek administratie, oorzaak faillissement en pauliana.

9.3

Indiening volgend verslag
13 oktober 2015.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

