Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

5
12-04-2021
F.08/20/67
NL:TZ:0000134127:F001
04-03-2020

mr. A.H. Margadant
mr S.J.M. Masselink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Euroconnexxion Automotive B.V.

02-04-2020
1

Gegevens onderneming
Euroconnexxion Automotive B.V.
Bedrijvenpark Tw ente 138 a
7602 KE Almelo

02-04-2020
1

KvK nummer: 08145720
Statutaire zetel: gemeente Tw enterand
Datum akte van oprichting: 13-06-2006

Activiteiten onderneming
In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld:
groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen
banden). Groothandel in im- en export daaronder begrepen van goederen
speciaal op het gebied van vervoersmiddelen, motoren en machines (autoonderdelen).
Volgens opgaaf van de bestuurder van gefailleerde hield gefailleerde zich
voornamelijk bezig met de import van automaterialen (vooral uitlaatdelen) en
de verkoop ervan aan distributeurs.

02-04-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog in onderzoek.

02-04-2020
1

De vragen van de curator zijn door de bestuurder deels beantw oord.
De jaarrekening 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De curator zal de bestuurder
op dit punt formeel aansprakelijk stellen.

26-10-2020
3

De bestuurder is door de curator formeel aansprakelijk gesteld.

14-01-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

02-04-2020
1

Toelichting
Inclusief de bestuurder van gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 4.173,38

02-04-2020
1

Toelichting
De Rabobank heeft op 18 maart 2020 een bedrag ad € 2.650,11 overgemaakt
op de faillissementsrekening. Dit betreffen na datum faillissement ontvangen
bedragen op de zakelijke rekening van failliet. Mogelijk zitten hier
debiteurenbetalingen tussen. Dit zal de curator uitzoeken aan de hand van
opgevraagde bankafschriften.
Daarnaast hebben tw ee debiteuren de openstaande vordering op de
faillissementsrekening voldaan.
€ 23.618,11

30-07-2020
2

€ 1.798,11

26-10-2020
3

Toelichting
Ter zake de verkoop van de voorraad is afgerekend met de pandhouder. Op 20
augustus 2020 is het bedrag ad € 13.350,= aan de pandhouder overgemaakt.
De curator heeft op 7 september 2020 een voorschot op zijn salaris
opgenomen ad € 8.470,= inclusief btw .
€ 2.435,00
Toelichting
Op 22 februari 2021 is er op de faillissementsrekening een bedrag ad €
636,89 bijgeschreven. Dit betreffen bijboekingen na datum faillissement op
de zakelijke rekening van failliet bij de Rabobank.

Verslagperiode

12-04-2021
5

Verslagperiode
van
4-3-2020

02-04-2020
1

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

30-07-2020
2

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

26-10-2020
3

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020

14-01-2021
4

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

12-04-2021
5

t/m
12-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

57 uur 32 min

2

49 uur 10 min

3

10 uur 5 min

4

4 uur 12 min

5

5 uur 13 min

totaal

126 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Poltech Beheer B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Poltech Beheer B.V. is de heer S. Akker.

02-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

02-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had de volgende verzekeringen afgesloten:

02-04-2020
1

- collectieve ongevallenverzekering;
- collectieve reisverzekering;
- goed w erkgeverschapverzekering;
- brandverzekering;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- rechtsbijstandverzekering;
- een drietal autoverzekeringen betreffende leaseauto's.
In het kader van het faillissement heeft de curator alle verzekeringen per
datum faillissement opgezegd, op de brand- en autoverzekeringen na.
Nu het bedrijfspand is opgeleverd aan de verhuurder en de leaseauto's zijn
afgehaald door de betreffende leasemaatschappij, zijn tevens de brand- en
autoverzekeringen geroyeerd.

26-10-2020
3

1.4 Huur
Het bedrijfspand w erd gehuurd. De huurprijs bedraagt € 2.438,55 inclusief btw
per maand. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd. De verhuurder
heeft een boedelvordering ingediend tot een bedrag ad € 7.315,65, w elke
w ellicht lager uitvalt zodra het bedrijfspand aan de verhuurder is opgeleverd.
Daarnaast heeft de verhuurder een concurrente vordering ad € 3.247,50
ingediend. Beide vorderingen zijn door de curator voorlopig erkend.

02-04-2020
1

Het bedrijfspand is op 3 juni 2020 opgeleverd aan de verhuurder. De
boedelvordering blijft daarmee gelijk.

30-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde noemt als belangrijkste oorzaken van het
faillissement zijn eigen ziek zijn en het niet naar behoren functioneren van de
financial controller, w elke als adviseur en administrateur w erkzaam w as voor
gefailleerde.
De bestuurder van gefailleerde heeft voorafgaande aan het faillissement
getracht het bedrijf "going concern" te verkopen, maar dit is niet gelukt, w at
hem heeft doen besluiten om het faillissement aan te vragen.

02-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

02-04-2020
1

Toelichting
Inclusief de bestuurder w as er sprake van een viertal personeelsleden. De
salarissen w aren tot en met januari 2020 uitbetaald.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

02-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-3-2020

4

inclusief bestuurder

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake met het personeel heeft het UW V in verband met de CORONA-crisis
telefonisch afgehandeld. Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

02-04-2020
1

Het UW V heeft haar vordering inmiddels ingediend (zie Hoofdstuk 8).

30-07-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

02-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

02-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorbenodigdheden/-meubilair, gereedschap,
goederenlift, stellingen, etc.

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op deze zaken.

02-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De Rabobank heeft een pandrecht op de bedrijfsinventaris. In overleg met de
Rabobank zal de curator overgaan tot verkoop, w aarvoor een vergoeding
w ordt ontvangen conform de separatistenregeling. In verband met het
bodemvoorrecht van de fiscus gaat de opbrengst eerst door de boedel.

02-04-2020
1

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag ad € 1.000,= exclusief btw .
In verband met het bodemvoorrecht van de fiscus gaat deze opbrengst door
de boedel.

30-07-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

o.a. uitlaten, katalysatoren en roetfilters

€ 14.350,00

€ 1.000,00

totaal

€ 14.350,00

€ 1.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is verpand aan de Rabobank.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

02-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator is doende de bedrijfsinventaris en -voorraad te verkopen. In
overleg met de Rabobank zal de curator overgaan tot verkoop, w aarvoor een
vergoeding w ordt ontvangen conform de separatistenregeling.

02-04-2020
1

De voorraad is voor een bedrag ad € 14.350,= exclusief btw verkocht. Conform
de separatistenregeling bedraagt de boedelbijdrage 4% maar minimaal €
1.000,=. In dit geval bedraagt de boedelbijdrage dus € 1.000,=. De curator zal
met de pandhouder afrekenen.

30-07-2020
2

Op 20 augustus 2020 is een bedrag ad € 13.350,= overgemaakt aan de
pandhouder, zijnde de opbrengst van de voorraad minus de overeengekomen
boedelbijdrage.

26-10-2020
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immateriële activa en database

€ 250,00

totaal

€ 250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Immateriële activa: handelsnaam, telefoonnummers, domeinnaam,
klantenbestand, logo- en beeldmerken etc.

02-04-2020
1

Daarnaast is er een database aangetroffen. De bestuurder claimt hiervan
eigenaar te zijn. De curator stelt zich op het standpunt dat deze database aan
de boedel toekomt.
Een aantal goederen (katalysatoren) zijn in consignatie geplaatst. De curator
heeft de betreffende partij aangeschreven met het verzoek de goederen op te
halen, bij gebreke w aarvan de curator zich vrij acht deze te verkopen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De immateriële activa zijn verkocht voor € 250,= exclusief btw .
Tevens is er door de koper van de activa een vergoeding betaald voor de
entresolvloer, stellingen en lift ad € 1.000,= exclusief btw .
Het bedrijf dat goederen in consignatie had geplaatst bij failliet bevindt zich in
Engeland. De curator heeft dit bedrijf in contact gebracht met de koper van de
activa om een en ander onderling te regelen.

30-07-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

diverse vorderingen

€ 11.916,23

€ 4.368,00

€ 0,00

totaal

€ 11.916,23

€ 4.368,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn niet verpand.

02-04-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek tot betaling op
de faillissementsrekening over te gaan. Een aantal debiteuren heeft reeds
betaald, een aantal debiteuren heeft verw eer gevoerd en van een aantal
debiteuren is nog geen reactie ontvangen.

02-04-2020
1

De Rabobank heeft op 18 maart 2020 een bedrag ad € 2.650,11 overgemaakt
op de faillissementsrekening. Dit betreffen na datum faillissement ontvangen
bedragen op de zakelijke rekening van failliet. Mogelijk zitten hier
debiteurenbetalingen tussen. Dit zal de curator uitzoeken aan de hand van
opgevraagde bankafschriften.
In overleg met de rechter-commissaris zal de curator de inning van de overige
debiteurenvorderingen laten rusten.

30-07-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 35.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
Verstrekte geldlening.

5.2 Leasecontracten

02-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er w erden een aantal auto's geleased. De leasemaatschappijen kunnen de
voertuigen komen afhalen.

02-04-2020
1

De leasemaatschappijen hebben de leaseauto's afgehaald. Ten aanzien van
een aantal auto's dient nog een gew ijzigde vordering te w orden ingediend na
verkoop ervan.

26-10-2020
3

Ten aanzien van één leaseauto dient nog een gew ijzigde vordering te w orden
ingediend.

14-01-2021
4

De leasemaatschappij heeft haar gew ijzigde vordering na verkoop van de
auto kenbaar gemaakt. De curator heeft de vordering aangepast op de
crediteurenlijst.

12-04-2021
5

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een geldlening verstrekt. Op basis daarvan heeft de
Rabobank een pandrecht bedongen op de bedrijfsinventaris en voorraad.

02-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
In overleg met de Rabobank zal de curator overgaan tot verkoop van de
bedrijfsinventaris en voorraad, w aarvoor een vergoeding w ordt ontvangen
conform de separatistenregeling. In verband met het bodemvoorrecht van de
fiscus gaat de opbrengst van de inventaris eerst door de boedel.

02-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een Pools bedrijf claimt een eigendomsvoorbehoud te hebben op een partij
uitlaten. De curator heeft de betreffende claim beoordeeld als zijnde
rechtsgeldig. Het betreffende bedrijf heeft haar goederen afgehaald.

02-04-2020
1

Een w erknemer meende een eigendomsvoorbehoud te hebben op een aantal
goederen, w elke hij had w eggenomen. De curator heeft zijn aanspraken niet
erkend en heeft de betreffende w erknemer opgedragen om de goederen te
retourneren. Dit heeft de w erknemer inmiddels gedaan.

5.6 Retentierechten
N.v.t.

02-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

02-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.000,00

30-07-2020
2

Toelichting
Zie 3.7.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator is doende de bedrijfsinventaris en voorraad te verkopen.

02-04-2020
1

De curator zal met instemming van de rechter-commissaris inzake de
opbrengst van de voorraad afrekenen met de Rabobank.

30-07-2020
2

Met de pandhouder is afgerekend.

26-10-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er hebben zich een aantal gegadigden gemeld voor een algehele doorstart.
Daarop heeft de curator een bidbook opgesteld en de diverse biedingen
verzameld en beoordeeld. Uiteindelijk resteerde er tw ee kandidaten. De
verkoop van de activa heeft op het laatste moment echter geen doorgang
gevonden.

02-04-2020
1

De koper van de activa heeft de bedrijfsvoering niet voortgezet.

30-07-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

02-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

02-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

02-04-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

02-04-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

02-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de bestuurder vele vragen gesteld naar aanleiding van het
bestuderen van de boekhouding.

30-07-2020
2

De vragen van de curator zijn door de bestuurder deels beantw oord. De
curator heeft zijn bevindingen aan de rechter-commissaris doen toekomen.

26-10-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2017 is op 5 februari 2019 gedeponeerd.
De jaarrekening over het jaar 2018 is volgens de bestuurder van failliet
opgesteld en goedgekeurd en zou op 14 februari 2020 zijn ingediend.

02-04-2020
1

De jaarrekening over het jaar 2018 is niet tijdig gedeponeerd. De curator zal
de bestuurder formeel aansprakelijk stellen op dit punt.

26-10-2020
3

De curator heeft de bestuurder formeel aansprakelijk gesteld.

14-01-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

02-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

02-04-2020
1

26-10-2020
3

Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator zal de bestuurder formeel
aansprakelijk stellen.
Ja

14-01-2021
4

Toelichting
De curator heeft de bestuurder formeel aansprakelijk gesteld.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-04-2020
1

Ja

26-10-2020
3

Toelichting
In het zicht van het faillissement is er een fors bedrag aan de partner van de
bestuurder afgelost op een lening, doch de leningsovereenkomst heeft de
curator niet aangetroffen in de boekhouding. In de grootboekrekening is deze
w el verw erkt, w aaruit de curator kan opmaken dat er w el sprake van een
vordering van de bestuurder en diens partner op failliet zou zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

02-04-2020
1

De door de curator gestelde vragen zijn door de bestuurder deels beantw oord.
De bestuurder verantw oordt in een Exceloverzicht zijn uitgaven, doch
onderbouw ingen hiervoor zoals geldleningsovereenkomsten en rekeningcourantovereenkomsten ontbreken.

26-10-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie bovenstaand.

02-04-2020
1

Gebleken is dat de bestuurder geen verhaal biedt. In overleg met de rechtercommissaris is dan ook besloten toe te w erken naar afw ikkeling van het
onderhavige faillissement. De curator zal nog eerst de bestuurder formeel
aansprakelijk stellen voor het gehele faillissementstekort.

26-10-2020
3

De curator heeft de bestuurder formeel aansprakelijk gesteld voor het gehele
faillissementstekort.

14-01-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.315,65

02-04-2020
1

Toelichting
Huur bedrijfspand over de opzegtermijn.
€ 22.771,22

30-07-2020
2

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering tot een bedrag ad € 15.455,57 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.042,00

02-04-2020
1

€ 115.970,00

30-07-2020
2

€ 117.640,00

26-10-2020
3

€ 159.619,00

14-01-2021
4

Toelichting
De Belastingdienst heeft de curator een actueel overzicht van haar
vorderingen doen toekomen. De curator heeft deze gegevens verw erkt in de
crediteurenlijst.
€ 159.755,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft nog een aanvullende preferente vordering
ingediend ten aanzien van motorrijtuigenbelasting en een vordering is deels
verrekend.

12-04-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 8.710,79

30-07-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

02-04-2020
1

Toelichting
N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

02-04-2020
1

29

30-07-2020
2

31

26-10-2020
3

32

14-01-2021
4

33

12-04-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 165.644,05

02-04-2020
1

€ 214.433,68

30-07-2020
2

€ 214.878,18

26-10-2020
3

€ 215.227,39

14-01-2021
4

€ 212.258,36

12-04-2021
5

Toelichting
De leasemaatschappij heeft de vordering ten aanzien van de laatste
afgehaalde en verkochte leaseauto verminderd.
Enexis heeft een vordering ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

02-04-2020
1

Gebrek aan baten.

26-10-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

02-04-2020
1

De leasemaatschappij dient nog haar gew ijzigde vordering kenbaar te maken
naar aanleiding van het afhalen en verkopen van de leaseauto's.

26-10-2020
3

De leasemaatschappij dient nog ten aanzien van één leaseauto haar
gew ijzigde vordering kenbaar te maken.

14-01-2021
4

De leasemaatschappij heeft haar gew ijzigde vordering ingediend.

12-04-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

02-04-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

02-04-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

02-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

02-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop activa;
- innen debiteuren;
- afrekening pandhouder na verkoop (inventaris en) voorraad;
- bestudering boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- inventariseren schuldenlast.

02-04-2020
1

- verkoop activa; afgew ikkeld;
- innen debiteuren; afgew ikkeld;
- afrekening pandhouder na verkoop (inventaris en) voorraad;
- bestudering boekhouding; afgew ikkeld;
- onderzoek rechtmatigheid; vragen gesteld aan bestuurder;
- inventariseren schuldenlast.

30-07-2020
2

- verkoop activa; afgew ikkeld;
- innen debiteuren; afgew ikkeld;
- afrekening pandhouder na verkoop (inventaris en) voorraad; afgew ikkeld;
- bestudering boekhouding; afgew ikkeld;
- onderzoek rechtmatigheid; vragen gesteld aan bestuurder; afgew ikkeld;
- aansprakelijkstelling bestuurder;
- inventariseren schuldenlast.

26-10-2020
3

- verkoop activa; afgew ikkeld;
- innen debiteuren; afgew ikkeld;
- afrekening pandhouder na verkoop (inventaris en) voorraad; afgew ikkeld;
- bestudering boekhouding; afgew ikkeld;
- onderzoek rechtmatigheid; vragen gesteld aan bestuurder; afgew ikkeld;
- aansprakelijkstelling bestuurder; afgew ikkeld;
- inventariseren schuldenlast; vermindering vordering leasemaatschappij.

14-01-2021
4

- verkoop activa; afgew ikkeld;
- innen debiteuren; afgew ikkeld;
- afrekening pandhouder na verkoop (inventaris en) voorraad; afgew ikkeld;
- bestudering boekhouding; afgew ikkeld;
- onderzoek rechtmatigheid; vragen gesteld aan bestuurder; afgew ikkeld;
- aansprakelijkstelling bestuurder; afgew ikkeld;
- inventariseren schuldenlast; vermindering vordering leasemaatschappij;
afgew ikkeld.

12-04-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

02-04-2020
1

Zo spoedig mogelijk na vermindering vordering leasemaatschappij.

14-01-2021
4

Verzoek afw ikkeling ingediend.

12-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
12-7-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

12-04-2021
5

