FAILLISSEMENTSVERSLAG 6.

Datum : 4 april 2017

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

: € 22.441,22
: 3 september 2016 t/m 3 april 2017
: 21,05
: 134,40

Omzetgegevens

7.
7.5

Rechtmatigheid
Onbehoorlijk bestuur
Hiernaar is nog geen onderzoek ingesteld.
Het onderzoek hiernaar is in gang gezet.

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond.
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.
Na toelichting van de ING Bank op de feiten en omstandigheden waaronder deze
volmachtverlening heeft plaatsgevonden, is er onvoldoende houvast voor vernietiging van
deze volmachtverlening op basis van art 47 Fw.

Verder onderzoek zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. Het onderzoek is
nog in gang. Het onderzoek concentreert zich op de volledige aflossing van de schuld
aan de groepsmaatschappijen van ruim € 400.000,- in het jaar 2013. In de
jaarrekening 2013 wordt benadrukt een onzekerheid van materieel belang omtrent "de
continuiteitsveronderstelling van de entiteit"
De vraag naar de rechtmatigheid van de aflossing in 2013 van de intercompany vordering in
2013 is nog in behandeling. Door de bestuurder/holding wordt
weersproken dat deze aflossing paulianeus/onrechtmatig is.

Met de bestuurder /holding is getracht tot een minnelijke overeenstemming te komen.
Dat is niet tot resultaat geleid, zodat nu besloten zal worden of een tot een procedure
wordt overgegaan.
8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen
Zijn tot op heden nog niet ingediend.

Door het UWV is een boedelvordering ingediend van in totaal € 64.186,82.
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.
Loonheffing voor een bedrag van € 12.999.

De aanslag is ongedaan gemaakt.
8.3

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

Er is een preferente vordering door het UWV ingediend van € 10.307,28.
8.4

Andere preferente crediteuren
Zijn tot op heden niet ingediend.

Terzake loonvordering ex art. 66 lid 1 WW is door het UWV een vordering ingediend
van € 58.934,82.
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.
19 crediteuren hebben tot op heden een vordering ingediend voor een totaal bedrag van €
248.354,98. Hiervan is de onder 1.4 genoemd vordering waarover een procedure aanhangig
is op de lijst geplaatst met de aantekening betwist.

24 crediteuren hebben tot op heden een vordering ingediend van in totaal
€ 302.287,57.
8.7

9.

Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing wegens gebrek aan baten.
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.
Het laatstgenoemde punt zal onderwerp van onderzoek zijn in de volgende verslagperiode.

Het onderzoek naar de rechtmatigheid zal in de komende verslag periode centraal
staan.
In de komende verslagperiode zal de vraag naar de rechtmatigheid van de aflossing van de
intercompany vordering centraal staan.

Het vorenstaande geldt ook voor de komende periode, waarbij het voeren van een
gerechtelijke procedure in de afweging zal worden betrokken.
9.3

Indiening volgend verslag
4 oktober 2017.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

