Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW
Datum: 23 juni 2014

Nummer: vier

Gegevens onderneming

: de besloten vennootschap Vonk Parts and Machining Services B.V.

Faillissementsnummer

: C/02/13/726 F

Datum uitspraak

: 20 augustus 2013

Curator

: mr. F.T. Hiemstra

Rechter-commissaris

: mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier

Activiteiten onderneming

: algemene metaalbewerking, las- en montagebedrijf

Omzetgegevens

:

Personeel gem. aantal

: 20

Saldo einde verslagperiode : € 174.031,41 (Als bijlage 1 is aan dit verslag een tussentijds
: financieel verslag gehecht).
: € 158.605,81 (bijlage 1: financieel verslag)
: € 173.570,56(bijlage 1: financieel verslag)
Verslagperiode

: 20 maart 2014 t/m 19 juni 2014

Bestede uren in
verslagperiode

: mr. F.T. Hiemstra: 1 uur en 48 minuten
D.I.E. van Dijke LLB: 6 uur en 12 minuten
mr. T.J.M. Kagie: 1 uur en 24 minuten
mr. M.E. Batelaan: 30 minuten
mr. J.B. de Meester: 12 minuten

Bestede uren totaal

: mr. F.T. Hiemstra: 26 uur en 30 minuten
D.I.E. van Dijke LLB: 96 uur en 24 minuten
mr. E.M. van den Bergh: 1 uur en 12 minuten
mr. T.J.M. Kagie: 37 uur en 36 minuten
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mr. M.E. Batelaan: 2 uur en 24 minuten
mr. J.B. de Meester: 36 minuten

In dit verslag is de tekst van de eerdere verslagen gehandhaafd. De wijzigingen en
aanvullingen zijn ten opzichte van het vorige verslag vet gedrukt.
1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Vonk Parts and Machining Services B.V. (hierna
te noemen: ‘de vennootschap’) is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid P. Vonk Verspaningen Beheer B.V. Bestuurder van P. Vonk
Verspaningen Beheer B.V. is de heer P. Vonk.

1.2

Winst en verlies
2010: € 257.997,00 verlies
2011: € 58.993,00 winst
2012: € 24.144,00 winst (volgens concept jaarcijfers)

1.3

Balanstotaal
€ 1.105.228,00 (concept jaarcijfers 2012)

1.4

Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is, liepen op datum faillissement geen procedures.

1.5

Verzekeringen
Voor zover de curator bekend is, lopen er geen verzekeringen meer.

1.6

Huur
De vennootschap huurde een terrein met twee loodsen op het industrieterrein Arnestein te
Middelburg. Verhuurder was Draaicentrum Machine Exploitatie B.V. Op grond van de
huurovereenkomst zou de huur in geval van faillissement van rechtswege eindigen. De
verhuurder heeft hier een beroep op gedaan. De curator heeft dit aanvaard. Ook de
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bedrijfsmiddelen van de vennootschap werden gehuurd van Draaicentrum Machine
Exploitatie B.V. Ook deze huurovereenkomst is per datum faillissement geëindigd.
1.7

Oorzaak faillissement
De vennootschap hield zich tot datum faillissement bezig met het bewerken van metalen
voor machines voor met name de bagger- en offshore-industrie. In 2010 bevond de
vennootschap zich in financieel zwaar weer. De bank van de vennootschap dreigde de
financiering in te trekken, wat tot een faillissement zou leiden. De heer P. Vonk kwam rond
die tijd in contact met de toenmalige bestuurders en aandeelhouders van de
vennootschap, de heren M. de Bruine en C. de Wet Gerber. De heer Vonk heeft de bank
afbetaald en de aandelen overgenomen. Aanvankelijk zouden de toenmalige
aandeelhouders nog een deel van hun aandelen houden. Toen de financiële situatie van
de vennootschap slechter bleek dan aanvankelijk ingeschat, is de heer Vonk (indirect)
100% aandeelhouder geworden. Eind 2011 heeft de aandelenoverdracht plaatsgevonden.
De eerste twee jaar werd een bescheiden winst gemaakt. In het begin van het 2013 leek
het ook nog redelijk te gaan. In de loop van het jaar kwamen echter geen nieuwe orders
binnen. Omdat de vennootschap aanzienlijke kosten maakte, en alleen winstgevend kon
zijn bij een volle orderportefeuille, leidde het teruglopen van orders snel tot een
verslechterende financiële situatie. De reden voor het teruglopen van de orders ligt
volgens de heer Vonk met name in de toenemende concurrentie uit Oost-Europa en het
Verre Oosten. Die concurrentie was de afgelopen jaren al aanwezig, maar is de laatste
twee jaar aanzienlijk toegenomen. Opdrachtgevers zijn in verband met het slechte
economische tij kritischer geworden op kosten. Dat leidde ertoe dat zelfs als de
vennootschap op of net onder kostprijs offreerde, de opdrachten toch naar andere partijen
gingen. De vennootschap heeft uiteindelijk het eigen faillissement aangevraagd.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
19. Een van deze werknemers is kort voor datum faillissement ontslag op staande voet
aangezegd. De werknemer heeft de nietigheid van het ontslag op staande voet
ingeroepen. De curator heeft hier nog geen definitief standpunt over ingenomen.
De curator meent dat onvoldoende reden bestaat om het ontslag op staande voet terug te
draaien.
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2.2

Aantal in jaar voor faillissement
20.

2.3

Datum ontslagaanzegging.
Het personeel is met toestemming van de rechter-commissaris op 23 augustus 2013
ontslag aangezegd.

2.4

Werkzaamheden
Correspondentie inzake ontslag, correspondentie UWV, verzoek tot machtiging voor
ontslag bij rechter-commissaris, intakegesprek UWV organiseren en (gedeeltelijk)
bijwonen.

3.

Activa
Onroerende zaken

3.1

Beschrijving

3.2

Verkoopopbrengst

3.3

Hoogte hypotheek

3.4

Boedelbijdrage

3.5

Werkzaamheden
3.1 t/m 3.5 niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen
3.6

Beschrijving
De vennootschap maakte gebruik van een aantal metaalbewerkingsmachines. Deze
machines waren eigendom van Draaicentrum Machine Exploitatie B.V. en werden van
deze vennootschap gehuurd. Hetzelfde gold voor de overige bedrijfsmiddelen zoals
gereedschappen, computers en overige inventaris.
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3.7

Verkoopopbrengst

3.8

Boedelbijdrage

3.9

Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Werkzaamheden
3.7 t/m 3.10 niet van toepassing

Voorraden / onderhanden werk
3.11

Beschrijving
Op datum faillissement was op het bedrijfsterrein te Middelburg nog voorraad aanwezig
bestaande uit diverse soorten metalen onderdelen. Verder was op datum faillissement
nog een opdracht in behandeling. Dit betrof een kleine opdracht voor het maken van een
machineonderdeel. De opdracht was op datum faillissement nog niet gereed. De curator
heeft met de opdrachtgever gesproken over het afnemen van het onderdeel in de
toestand waarin het zich op datum faillissement bevond. Tot nu toe hebben partijen geen
overeenstemming bereikt.
De curator heeft een aantal partijen uitgenodigd om een bod uit te brengen op de
aanwezige voorraden en verwacht in de komende verslagperiode tot verkoop te komen.
Na onderhandelingen met de hoogste bieder is de curator met toestemming van de
rechter-commissaris een koopprijs van € 20.000,-- excl. BTW overeengekomen. Dit
bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening. De koper zal de gekochte
voorraden in de komende periode ophalen. Na de bezichtigingen is gebleken dat in het
bedrijfsgebouw nog wat kleine restvoorraden liggen. De curator zal de komende
verslagperiode proberen deze te verkopen.
De gekochte voorraden zijn inmiddels opgehaald. De restvoorraad is verkocht voor een
bedrag van € 635,60 en eveneens opgehaald.

3.12

Verkoopopbrengst
Nog niet bekend.
€ 24.200,-- incl. BTW.
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€ 24.835,60.
3.13

Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Werkzaamheden
Inventariseren voorraad, organiseren bezichtiging voor verkoop voorraad, correspondentie
gegadigden voor voorraad.
Organiseren afhalen voorraad en restvoorraad, verkopen restvoorraad, telefonisch
overleg met kopers, correspondentie.

Andere activa
3.15

Beschrijving
Voor zover de curator bekend is, is de vennootschap niet in het bezit van andere activa.

3.16

Verkoopopbrengst

3.17

Werkzaamheden

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de administratie van de failliete vennootschap waren er op datum faillissement
debiteurenvorderingen voor een totaalbedrag van € 217.004,35. Deze debiteuren zijn
inmiddels aangeschreven.
Eén debiteur heeft zich beroepen op verrekening. De vordering waarmee de betreffende
debiteur zijn schuld heeft verrekend, was kort voor datum faillissement door de debiteur
overgenomen. De curator meent dat dit is gebeurd met het oog op het faillissement en
heeft de verrekening op grond van artikel 54 Fw niet geaccepteerd. De debiteur heeft
hierop gereageerd. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen
over een gerechtelijke procedure.
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De curator heeft machtiging van de rechter-commissaris ontvangen voor het starten van
een procedure.
De betreffende debiteur heeft uiteindelijk besloten de schuld te erkennen, zodat een
procedure is uitgebleven. Het verschuldigde bedrag wordt in zeven gelijke termijnen van €
5.523,00 voldaan.
4.2

Opbrengst
Op de datum van dit verslag is in totaal een bedrag van € 21.538,00 ontvangen.
Op de datum van dit verslag is een totaalbedrag van € 148.926,97 ontvangen.
Op de datum van dit verslag is een totaalbedrag van € 154.429,97 ontvangen.
Op de datum van dit verslag is een totaalbedrag van € 171.018,97 ontvangen.

4.3

Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4

Werkzaamheden
Bestuderen administratie, aanschrijven debiteuren.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de Rabobank Spijkenisse. Op datum
faillissement stond op de bankrekening een positief saldo van € 634,44. De curator heeft
de bank verzocht het positief saldo over te maken.
Het positief saldo inclusief na datum faillissement van debiteuren ontvangen bedragen is
inmiddels overgeboekt.

5.2

Leasecontracten
n.v.t.

Vierde faillissementsverslag ex art. 73a Fw d.d. 23 juni 2014 Vonk Parts and Machining Services B.V.
132140 / evd

7

5.3

Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden verstrekt aan de bank.

5.4

Separatistenpositie
n.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
n.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Volgens de bestuurder van de failliete vennootschap zijn de meeste goederen die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd reeds verwerkt. Voor twee crediteuren geldt dat zij de
goederen nog kunnen afhalen. Deze goederen zullen binnenkort worden afgehaald.
Hiervoor zal een boedelbijdrage van 4% van de vordering door de curator worden
gevraagd.
De betreffende crediteuren hebben hun goederen afgehaald. Deze partijen hebben in
totaal een boedelbijdrage van € 270,-- betaald.

5.7

Reclamerechten

5.8

Retentierechten

5.9

Werkzaamheden
Bestuderen eigendomsvoorbehoud, bankafschriften, correspondentie met de bank.

6.

Doorstart / voortzetten
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden
Omdat op datum faillissement nog slechts één kleine order liep, bestond geen aanleiding
tot het voortzetten van de onderneming.

6.2

Financiële verslaglegging

6.3

Werkzaamheden
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Doorstart
6.4

Beschrijving
Omdat de vennootschap geen bedrijfsmiddelen bezit en geen onderhanden werk had,
heeft geen doorstart kunnen plaatsvinden. Wel spreekt Draaicentrum Machine Exploitatie
B.V., eigenaar van bedrijfsmiddelen en het bedrijfspand, met diverse partijen over
overname van die bedrijfsmiddelen en het pand. Indien partijen tot zaken komen, kan
eventueel het klantenbestand van de failliete vennootschap worden overgedragen.

6.5

Verantwoording

6.6

Opbrengst

6.7

Boedelbijdrage

6.8

Werkzaamheden

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant worden onderzocht.
Een goedkeurende verklaring voor de accountant was niet verplicht en is ook niet
gegeven.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
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7.6

Paulianeus handelen
Kort voor en na de aanvraag van het faillissement zijn nog diverse betalingen verricht.
De curator heeft een aantal van deze betalingen op grond van artikel 47 Fw vernietigd.
Op de vernietiging door de curator is een reactie gekomen van de betreffende partijen. De
curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over het instellen van een
rechtsvordering.
De betalingen waarvan de curator de vernietiging heeft ingeroepen op grond van art. 47
Fw. waren grotendeels betalingen aan de vennootschappen waarvan de (indirect)
bestuurder en aandeelhouder van de failliete vennootschap tevens (indirect) bestuurder
en aandeelhouder is. Omdat tot op heden niet tot een regeling is gekomen, heeft de
curator een dagvaarding uitgebracht tegen de betreffende vennootschappen, alsmede de
bestuurder van de failliete vennootschap. De procedure zal worden aangebracht op de rol
van 2 april 2014.
Met een andere debiteur wordt nog overleg gevoerd.
In bovenvermelde procedure hebben de wederpartijen een conclusie van antwoord
ingediend. Door de rechtbank is een comparitie na antwoord ingepland op 14
september 2014.

7.7

Werkzaamheden
Onderzoek administratie, correspondentie inzake vernietiging.
Dagvaarding opstellen, aanbrengen dagvaarding, correspondentie.
Correspondentie rechtbank en wederpartij.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er is nog geen boedelvordering ingediend door het UWV.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend voor in totaal € 170.010,39.
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8.2

Preferente vorderingen van de fiscus
Er zijn nog geen vorderingen ingediend door de fiscus.
€ 97.088,-€ 97.088,00.
Idem.

8.3

Preferente vorderingen van het UWV
Nog niet ingediend.
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 114.039,68.
Idem.

8.4

Andere preferente crediteuren
Nog niet ingediend.
Eén oud werknemer heeft een vordering ingediend met betrekking tot niet uitbetaalde
ATV-uren. De curator heeft deze vordering voorlopig erkend.
Twee voormalig werknemers hebben een vordering ingediend van in totaal
€ 3.120,88.
Idem.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
54.
75.
80.
87.
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8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 333.472,39.
€ 327.114,84 (bijlage 2: lijst van voorlopig erkende schuldeisers).
€ 413.673,19 (bijlage 2: lijst van voorlopig erkende schuldeisers).
€ 673.472,89 (bijlage 2: lijst van voorlopig erkende schuldeisers).

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Idem.
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden
Correspondentie crediteurenadministratie.
Correspondentie crediteurenadministratie.
Correspondentie crediteurenadministratie.

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Op dit moment lopen geen procedures.
De curator heeft een dagvaarding uitgebracht (zie 7.6).
Zie 7.6

9.2

Aard procedure
De procedure betreft een vordering tot terugbetaling van bedragen die kort voor en na de
faillissementsaanvraag zijn betaald aan gelieerde partijen. De bestuurder van de failliete
vennootschap is daarnaast aangesproken uit hoofd van onrechtmatig handelen jegens de
gezamenlijke crediteuren.
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9.3

Stand procedure
De zaak zal worden aangebracht op de rol van 2 april 2014.
De rechtbank heeft een comparitie na antwoord ingepland op 14 september 2014.

9.4

Werkzaamheden
Opstellen dagvaarding, betekenen dagvaarding, aanbrengen dagvaarding bij rechtbank,
correspondentie.
Correspondentie rechtbank en wederpartij.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Idem.
Idem.

10.2

Plan van aanpak
-

afwikkeling verkoop voorraden;

-

administratie onderzoek;

-

innen debiteurenportefeuille;

-

crediteurenadministratie.

Idem.
-

onderzoek administratie

-

innen debiteurenportefeuille

-

crediteurenadministratie

-

voeren van procedure (7.6)

Idem.
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10.3

Indiening volgend verslag
Over circa drie maanden.
Idem.
Over circa drie maanden.
Over circa drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
Bestuderen administratie, afwikkelen verkoop voorraden, correspondentie.
Opstellen verslag en bijkomende werkzaamheden.
Opstellen verslag en bijkomende werkzaamheden.

Middelburg, 23 juni 2014

F.T. Hiemstra
curator
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