Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

8 mei 2015

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:

SAN Verkeersopleidingen B.V.
C/13/14/572F
21 oktober 2014
mr. R.P.A. de Wit
mr. I.M. Bilderbeek

Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:

Opleidingscentrum voor motorrijtuigen.
Per 31 december 2013: € 1.700.000
Per 31 december 2012: € 2.300.000
27 personen..

Saldo einde verslagperiode:

€ 64.276,61

Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:

18 februari 2015 – 3 mei 2015
10,80 uur
116,90 uur

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a
Faillissementswet. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
1.
1.1

Inventarisatie
Activiteiten, directie en

:

organisatie

SAN Verkeersopleidingen B.V. (“SAN”) was een
opleidingscentrum
voor
de
motorrijtuigenbranche.
Belangrijkste onderdeel was de opleiding tot rij-instructeur
en de bijscholing aan deze groep.
Bestuurder van gefailleerde is de heer P.A. Wemer.
Laatstgenoemde houdt ook de meerderheid van de
aandelen.

1.2

Winst en verlies

:

2013: € 266.528 (verlies).
2012: € 38.530 (winst).

1.3

Balanstotaal

:

Per 31 december 2013: € 163.792
Per 31 december 2012: € 622.596.

1.4

Lopende procedures

:

Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

1.6

Huur

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

1.7

Oorzaak faillissement

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

2.

Personeel

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

SAN Verkeersopleidingen B.V.
C/13/14/572F

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Werkzaamheden

:

In onderhavige verslagperiode geen.

ONROERENDE ZAKEN
3.1
Beschrijving

:

Niet van toepassing.

3.2

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek

:

Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

In de onderhavige verslagperiode geen.

BEDRIJFSMIDDELEN
3.5
Beschrijving

:

Enkele kantoorinventaris en een MAN vrachtauto.

3.6

:

De waarde van de kantoorinventaris is getaxeerd op een
bedrag van € 250,- en voor dit bedrag in het kader van de
doorstart verkocht met daarbij als voorwaarde dat de
bedrijfsruimte schoon en leeg werd opgeleverd.

3.

Activa

Verkoopopbrengst

De vrachtauto is in het kader van de doorstart verkocht
voor een bedrag van 15.000,-.
3.7

Boedelbijdrage

:

10% plus BTW over de opbrengst van de vrachtauto.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

Bodemvoorrecht is van toepassing op de kantoorinventaris.

Werkzaamheden

:

In de onderhavige verslagperiode geen.

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK
3.9
Beschrijving

:

Verwezen wordt naar het eerste verslag.

3.10

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing.

3.11

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

In de onderhavige verslagperiode geen.

:

Goodwill bestaande uit de handelsnaam, opgebouwd
klantenbestand, domeinnaam (tezamen de “Goodwill”). In
het kader van de doorstart is de Goodwill verkocht. Zie

ANDERE ACTIVA
3.12 Beschrijving
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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
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C/13/14/572F

6.4.
Een rekening-courant vordering ad. € 18.000. Over de
voldoening hiervan zijn afspraken gemaakt in het kader
van de doorstart. Zie 6.3.
Een vordering op Verkeersschool Nelen voor nog door te
belasten personeelskosten ad. € 48.000 ex BTW. Het
bedrag aan verschuldigde BTW ter hoogte van €10.080 is
ontvangen op de faillissementsrekening. Over de
voldoening van de € 48.000 zijn afspraken gemaakt in het
kader van de doorstart. Zie 6.3.
Een saldo op de ING rekening ter hoogte van € 6.724,40.
Voornoemd
bedrag
is
ontvangen
op
de
faillissementsrekening.
3.13

4.

Verkoopopbrengst

:

€6724,40 plus hetgeen genoemd onder 6.3

Werkzaamheden

:

Correspondentie bestuurder, zie verder onder 6.3.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

Verwezen wordt naar het eerste en tweede verslag.

4.2

Opbrengst

:

€ 1675,- tot de datum van dit verslag.

4.3

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing

Werkzaamheden

:

In onderhavige verslagperiode geen.

:

De ING Bank heeft per datum een faillissement een
vordering ter hoogte van EUR 75.766,91.

5.
5.1

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft een vordering van € 20.760,15.
5.2

Leasecontracten

:

Uit hoofde van financial lease voor enkele auto’s het ING
nog een bedrag van € 17.952,77 te vorderen. Dit bedrag
wordt in verband met van de overname van de financial
lease contracten door de doorstarter voldaan. Zie 6.5.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

ING Bank heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva,
omvattende de algehele bedrijfsuitrusting (inclusief
machines en transportmiddelen). Verder heeft de ING een
pandrecht op vorderingen voor zover deze voortvloeien uit
een op 19 november 2009 bestaande rechtsverhouding.

5.4

Separatistenpositie

:

Voor de inventaris is er sprake van een bodemvoorrecht
van de fiscus.
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Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
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De vrachtauto is in het kader van de doorstart door de
boedel verkocht tegen een boedelbijdrage van 10%
(oneigenlijke lossing). De opbrengst is afgerekend met de
pandhouder.
Wat betreft het pandrecht op de vorderingen geldt dat alle
tot nu toe geïnventariseerde vorderingen niet onder de
verpanding vallen omdat deze vorderingen niet
voortvloeien uit een op 19 november 2009 bestaande
rechtsverhouding.
5.5

Boedelbijdragen

:

10% plus BTW.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Niet van toepassing.

5.7

Reclamerechten

:

Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

In onderhavige verslagperiode geen.

6.

Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
6.1

Exploitatie / zekerheden

:

Niet van toepassing.

6.2

Financiële verslaglegging

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

:

Door de reeds bestaande onderlinge verbondenheid is na
datum faillissement met Verkeersschool Nelen gesproken
over een doorstart. Onderdeel daarvan was een schikking
over hetgeen genoemd in paragraaf 7.6. en voldoening van
de diverse vorderingen op Verkeersschool Nelen.

DOORSTART
6.3 Beschrijving

In het kader van een doorstart is de vaste activa en
immateriële activa verkocht aan Verkeersschool Nelen, die
daarbij ook 21 personeelsleden in dienst heeft genomen.
6.4
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Verantwoording

:

De vaste activa is verkocht voor de getaxeerde waarde.
Voor de Goodwill is een bedrag overeengekomen van €
49.750 met een earn-out regeling. De goodwillvergoeding
wordt verlaagd met € 19.000 indien de doorstarter de
komende anderhalf jaar geen winst behaalt. De goodwill
vergoeding wordt verhoogd met 50% van de behaalde winst
indien de doorstarter een winst maakt van meer dan €
30.000,-. Voor de earn-out regeling is gekozen omdat de
waarde van de goodwill zich moeilijk liet bepalen en partijen
hierover in eerste instantie geen overeenstemming konden
bereiken.

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

SAN Verkeersopleidingen B.V.
C/13/14/572F

De boedel is in het kader van de doorstart bijgestaan door
een accountant.
6.5

Opbrengst

:

In geval van een neutrale earn out zal de totale opbrengst
voor de boedel € 150.000 bedragen. Dit bedrag is
verhoogd met € 10.750 aangezien de ING heeft ingestemd
met de overname van de financial lease contracten aan de
doorstarter. € 75.000 is direct voldaan en het restant
wordt de komende anderhalf jaar in termijnen voldaan. De
betalingsregeling is gezekerd met zekerheidsrechten op
activa van de doorstarter. De doorstarter komt haar
betalingsverplichtingen conform afspraak na.

6.6

Boedelbijdrage

:

Op de verkoopopbrengst van de vrachtauto is een
boedelbijdrage van € 10% van toepassing.

Werkzaamheden

:

Controle betalingsregeling
bestuurder.

7.

en

correspondentie

met

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

De eerste indruk is dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen

:

De jaarrekening over 2012 is op 2 mei 2014, aldus niet
tijdig, gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

Aan de stortingsplicht is voldaan.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

Zoals gebruikelijk zal onderzocht worden of er sprake is
van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen

:

Verwezen wordt naar het eerste en tweede verslag.

Werkzaamheden

:

In onderhavige verslagperiode geen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Naast het salaris van de curator hebben het UWV en de
verhuurder boedelvorderingen ter hoogte van € 50.574,25
en € 5.999,89.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

De fiscus heeft een vordering ter hoogte van €442.729 op
gefailleerde.

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

Het UWV heeft een preferente vordering ter hoogte van
€53.661,82.

8.4

Andere pref. crediteuren

:

Niet van toepassing.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

Tot de datum van dit verslag hebben drie concurrente
crediteuren een vordering ingediend.

PAG. 5

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
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8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

Op basis van de reeds ingediende vorderingen bedraagt de
omvang van de concurrente crediteuren op dit moment €
97.993,69 (inclusief de vorderingen van de ING Bank ad €
75.766,91 en ABN AMRO ad € 20.760,15).

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

:

Verwacht wordt dat er geen uitkering aan de concurrente
crediteuren kan worden gedaan.

Werkzaamheden

:

Correspondentie crediteuren.

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

:

Er zijn geen lopende procedures.

9.2

Aard procedure

:

Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

Niet van toepassing.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faill.

:

In verband met de betalingsregeling zal de afwikkeling nog
een jaar duren.

10.2

Plan van aanpak

:

Afronding betalingsregeling.

10.3

Indiening volgend verslag

:

augustus 2015.

Werkzaamheden

:

Correspondentie R-C en verslaglegging.
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