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

4
31-03-2022
F.18/21/45
NL:TZ:0000190577:F001
27-05-2021

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr R.P. van Boven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hovotrans B.V.

24-06-2021
1

Gegevens onderneming
Pollux 8
7891 VA Klazienaveen

24-06-2021
1

Activiteiten onderneming
internationaal transportbedrijf

24-06-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 2.864.468,00

€ -137.089,00

2017

€ 1.072.814,00

€ 8.252,00

€ 422.096,00

2019

€ 3.135.820,00

€ -129.399,00

€ 393.438,00

2021

€ 1.112.977,00

€ -49.399,00

2018

€ 3.783.436,00

€ -31.574,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

€ 601.521,00

Toelichting financiële gegevens
W eergegeven zijn alle boekjaren sinds de start van de onderneming. Over
2020 en 2021 bestaat geen vastgestelde jaarrekening. De getoonde
resultaten zijn op basis van de interne administratie van de onderneming. De
resultaten over 2021 zijn tot faillissementsdatum (27-05-2021).

24-06-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

24-06-2021
1

Toelichting
Naast eigen personeelsleden schakelde de vennootschap ook (buitenlandse)
chauffeurs in als zzp'er

Boedelsaldo
€ 0,00

24-06-2021
1

€ 177.763,75

06-10-2021
2

€ 192.602,47

03-01-2022
3

€ 196.517,98

31-03-2022
4

Verslagperiode
van
27-5-2020

24-06-2021
1

t/m
24-6-2021
van
25-6-2021

06-10-2021
2

t/m
5-10-2021
van
6-10-2021

03-01-2022
3

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022
t/m
30-3-2022

31-03-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

61 uur 48 min

2

33 uur 46 min

3

14 uur 36 min

4

11 uur 24 min

totaal

121 uur 34 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is Jema Beheer B.V.
gevestigd te (7891 VA) Klazienaveen aan de Pollux 8.

24-06-2021
1

De heer J. Vos is de bestuurder en enig aandeelhouder van Jema Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover thans bekend is er geen sprake van gerechtelijke procedures
w aarin de vennootschap partij is. Er is w el een procedure aanhangig over de
(rechtsgeldigheid van de) huurbetalingen die de vennootschap heeft verricht,
doch de gefailleerde vennootschap is hierin zelf geen procespartij.

24-06-2021
1

1.3 Verzekeringen
Er w as sprake van de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen die door de curator
zijn beëindigd.

1.4 Huur

24-06-2021
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten met haar
indirect bestuurder de heer J. Vos ten aanzien van (een gedeelte van) de
onroerende zaak aan de Rigel 30 te Klazienaveen. De heer Vos is van deze
onroerende zaak mede-eigenaar. De andere deelgenoot heeft bezw aar
gemaakt tegen de totstandkoming van deze huurovereenkomst en betaling
van de huurpenningen aan de heer Vos. Hierover w ordt geprocedeerd tussen
de deelgenoten.

24-06-2021
1

De heer Vos heeft de curator laten w eten dat hij instemt met de onmiddellijke
beëindiging van de huurovereenkomst. Zekerheidshalve heeft de curator w el
de huurovereenkomst opgezegd.
Voorts w as de gefailleerde vennootschap contractpartij bij
huurovereenkomsten voor trailers en trucks. Deze overeenkomsten zijn
inmiddels beëindigd en de rechthebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun
eigendommen op te halen.
Ook w as er sprake van tw ee huurovereenkomsten inzake de printers. De
rechthebbende is in de gelegenheid gesteld om deze tw ee printers op te
halen.

1.5 Oorzaak faillissement
In november 2011 is Hovotrans International B.V. failliet verklaard. Er is een
doorstart gemaakt door HCN Internationaal Transport B.V. Deze vennootschap
w erd in september 2017 eveneens in staat van faillissement verklaard, w aarna
er w ederom een doorstart is gemaakt, ditmaal door Hovotrans B.V. De thans
gefailleerde vennootschap heeft met de curator van HCN Internationaal
Transport B.V. gecontracteerd.
Volgens de bestuurder is de oorzaak van het derde faillissement gelegen in de
omzetdaling vanw ege de coronacrisis. De steun van de overheid zou
onvoldoende zijn gew eest om het bedrijf te redden.
De curator heeft deze oorzaak nog in onderzoek.

24-06-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

24-06-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

24-06-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-6-2021

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
overleg UW V, telefoongesprekken en correspondentie

24-06-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De gefailleerde vennootschap is geen
eigenaar van onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

24-06-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
controle kadastrale registratie

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-06-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen relevante bedrijfsmiddelen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op het oog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen die een grote
w aarde vertegenw oordigen. Er zijn echter w el zaken in de boekhouding
geactiveerd voor een relevante w aarde. De curator heeft dit nog in onderzoek
en heeft zekerheidshalve een taxateur ingeschakeld om de aanw ezige zaken
te inventariseren en te taxeren.

24-06-2021
1

In de jaarrekening van 2019 is € 20.000,- gereed product / handelsgoederen
geactiveerd zonder dat er sprake blijkt te zijn van in de boekhouding
traceerbare aankoopkosten. Volgens opgave van de directie is het niet juist
dat er sprake is van een geactiveerd bedrag. Hovotrans B.V. zou geen
eigenaar zijn van bedrijfsmiddelen. De zaken die de curator heeft aangetroffen
hebben in ieder geval nauw elijks w aarde, w aarbij hij ook nog van belang is dat
de directie stelt dat Hovotrans Beheer B.V. c.q. de heer Vos eigenaar is van
deze zaken. De curator heeft met instemming van de rechter commissaris
besloten deze kw estie verder te laten rusten w aarbij hij heeft bedongen dat
hij door de directeur (in persoon) en Hovotrans Beheer B.V. w ordt gevrijw aard
van claims van derden.

06-10-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de kantoorinventaris is het bodemvoorrecht van toepassing.
De kantoorinventaris is echter oud en zal w einig w aarde hebben.

24-06-2021
1

niet meer van toepassing

06-10-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bezoek bedrijf, doornemen administratie en correspondentie

24-06-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie 3.3
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van onderhanden w erk is geen sprake. W el w aren er op faillissementsdatum
nog vrachtw agens onderw eg naar Nederland. Deze transportw erkzaamheden
zijn afgerond en gefactureerd aan de opdrachtgevers.
Voor het overige w ordt verw ezen naar hoofdstuk 3.3 van dit verslag.

24-06-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Conferenties, correspondentie, doornemen stukken en telefoongesprekken

24-06-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nog in onderzoek
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Prefaillissementsdebiteuren (verslag 4)

€ 33.230,72

Prefaillissementsdebiteuren (verslag 3)

€ 14.838,72

Prefaillissementsdebiteuren (verslag 2)

€ -7.048,07

€ 74.897,74

Prefaillissementsdebiteuren (verslag 1)

€ 201.692,09

€ 60.995,09

totaal

€ 194.644,02

€ 183.962,27

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De facturen hebben betrekking op verrichte transportw erkzaamheden. Het
verschil tussen de bij "omvang" en "opbrengst" vermelde bedragen betreft nog
openstaande prefaillissementsdebiteuren. Opmerking verdient dat enkele
debiteuren zich op verrekening kunnen beroepen en dat derhalve niet het
gehele bij "omvang" vermelde bedrag voldaan zal w orden.

24-06-2021
1

Een boedelbijdrage is niet van toepassing omdat de debiteuren niet zijn
verpand.
Het vermelde bij het eerste verslag is nog steeds van toepassing met dien
verstande dat is komen vast te staan dat een bedrag van € 7.048,07 is
voldaan door middel van verrekening. Dit verklaart ook de daling van de
omvang van de debiteuren.

06-10-2021
2

Naast de bovenstaande bedragen is nog van belang dat het de curator is
gebleken dat de vennootschap aanspraak kan maken op restitutie
buitenlandse omzetbelasting. Hiervoor zijn in de tw eede verslagperiode de
nodige w erkzaamheden gedaan en is uiteindelijk de aangifte ingediend. Indien
deze aangifte w ordt gevolgd kan er nog een restitutie volgen van € 63.695,85.
Op dit bedrag strekt nog provisie in mindering.
De restitutie van de buitenlandse omzetbelasting is nog niet ontvangen. De
curator heeft begrepen dat dit veel tijd in beslag zal nemen.

03-01-2022
3

Het innen van de resterende debiteurenvorderingen is nog gaande. De curator
verw acht de komende verslagperiode duidelijkheid of er vrijw illige betaling
volgt of dat incassomaatregelen noodzakelijk zijn.
De restitutie van de buitenlandse omzetbelasting is nog niet ontvangen. De
curator heeft begrepen dat dit veel tijd in beslag zal nemen.

31-03-2022
4

Het innen van de resterende debiteurenvorderingen is nog gaande.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Doornemen administratie, correspondentie, telefoongesprekken en
conferenties

24-06-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap had geen bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

24-06-2021
1

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van acht leasecontracten voor trucks die inmiddels een einde
hebben genomen.
Verder w orden er tw ee prin

24-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn voor zover thans bekend geen zakelijke zekerheidsrechten gevestigd.

24-06-2021
1

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

24-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

24-06-2021
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

24-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

24-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

24-06-2021
1

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Doornemen administratie en overleg

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

24-06-2021
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is na faillissementsdatum niet voortgezet. W el is (door de
bestuurder) gefaciliteerd dat chauffeurs terug naar Nederland konden komen.
De curator heeft erop toegezien dat de laatste transportw erkzaamheden ook
zijn gefactureerd.

24-06-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

24-06-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

24-06-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake. De curator heeft hierover w el gesproken
met de bestuurder en een aantal transportbedrijven benaderd, doch voor een
derde doorstart bleek geen belangstelling te bestaan.

24-06-2021
1

6.5 Verantwoording
nv.t.

24-06-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

24-06-2021
1

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

24-06-2021
1

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg directie en telefoongesprekken

24-06-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek

24-06-2021
1

Het onderzoek is nog gaande.

06-10-2021
2

Het vermelde bij het tw eede verslag is nog steeds van toepassing.

03-01-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Aan deponeringsverplichting is niet geheel voldaan. De curator heeft dit thans
in onderzoek.

24-06-2021
1

Het vermelde in het eerste verslag is nog van toepassing.

06-10-2021
2

Aan deponeringsverplichting is niet geheel voldaan. De curator heeft dit
onderw erp nog in beraad.

03-01-2022
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van een accountant is niet vereist bij de
jaarrekening van de door de gefailleerde vennootschap geëxploiteerde
onderneming.

24-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-06-2021
1

Het onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting

06-10-2021
2

Het onderzoek is thans gaande.

Toelichting

03-01-2022
3

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Toelichting

31-03-2022
4

Het onderzoek is grotendeels afgerond. De curator zal zijn bevindingen
voorleggen aan de rechter commissaris en daarna zijn standpunt bepalen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-06-2021
1

In onderzoek

06-10-2021
2

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

In onderzoek

03-01-2022
3

Toelichting
Het onderzoek is nog gaande.

In onderzoek

31-03-2022
4

Toelichting
Het onderzoek is grotendeels afgerond. De curator zal zijn bevindingen
voorleggen aan de rechter commissaris en daarna zijn standpunt bepalen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie, conferenties, doornemen stukken.

24-06-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 61.070,84

06-10-2021
2

Toelichting
Door het UW V is de boedelvordering ad € 61.070,84 ingediend.

€ 63.944,91

31-03-2022
4

Toelichting
Door het UW V is een gew ijzigde boedelvordering ad € 63.944,91 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 108.000,00

24-06-2021
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn 21 vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
ad € 108.000,00

€ 118.064,00

06-10-2021
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn gew ijzigde vorderingen ingediend. Hierdoor
bedraagt de totale preferente schuldenlast van de Belastingdienst €
118.064,00.

€ 105.519,00
Toelichting
Door verrekeningen zijn de vorderingen van de Belastingdienst verlaagd.

8.3 Pref. vord. UWV

03-01-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-06-2021
1

Door het UW V is nog geen vordering ingediend.

€ 76.072,12

06-10-2021
2

Toelichting
Door het UW V is een preferente vordering ingediend ad € 76.072,12.

€ 76.806,51

31-03-2022
4

Toelichting
Door het UW V is een gew ijzigde preferente vordering ingediend ad €
76.806,51.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.810,29

06-10-2021
2

Toelichting
Dit betreft een vordering van een voormalig w erknemer.

€ 1.250,00

03-01-2022
3

Toelichting
Verder is er nog sprake van een vordering van de Vlaamse Belastingdienst ad
€ 1.250,00.

€ 3.060,29
Toelichting
Er is nog een preferente vordering van een voormalig w erknemer ingediend.
Hierdoor bedraagt deze totale preferente crediteurenlast (exclusief de
Belastingdienst en het UW V) € 3.060,29

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31-03-2022
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

24-06-2021
1

Toelichting
Er hebben tot op heden 7 crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend.

22

03-01-2022
3

Toelichting
Er hebben inmiddels 22 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie
ingediend.

23

31-03-2022
4

Toelichting
Ten opzichte van het vorige verslag heeft zich nog één crediteur gemeld,
w aardoor het totaal aantal concurrente crediteuren 23 bedraagt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 64.070,78

24-06-2021
1

Toelichting
Het totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
64.070,78.

€ 245.702,02

06-10-2021
2

Toelichting
Het totaal aan ingediende concurrente vordering bedraagt € 245.702,02.

€ 276.457,17

03-01-2022
3

Toelichting
Het totaal aan ingediende concurrente vordering bedraagt € 276.457,17.

Toelichting

31-03-2022
4

De totaal aan concurrente vorderingen bedraagt € 280.857,17.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nnb

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-06-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en overleg met crediteuren

24-06-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De gefailleerde vennootschap is voor zover thans bekend geen procespartij in
een gerechtelijke procedure.

24-06-2021
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

24-06-2021
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

24-06-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

24-06-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De activiteiten beperken zich thans tot:

24-06-2021
1

innen van de openstaande vorderingen;
het rechtmatighedenonderzoek;
verkopen van activa voor zover deze een w aarde hebben.
De activiteiten beperken zich thans tot:

06-10-2021
2

innen van de openstaande vorderingen;
het rechtmatighedenonderzoek;
De activiteiten beperken zich thans tot:

03-01-2022
3

innen van de openstaande vorderingen;
het rechtmatighedenonderzoek;
De activiteiten beperken zich thans tot:

31-03-2022
4

het innen van de openstaande vorderingen;
het afronden van het rechtmatighedenonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

24-06-2021
1

Nog onbekend

03-01-2022
3

Nog onbekend

31-03-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
28-6-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

31-03-2022
4

