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Algemene gegevens
Naam onderneming
Komobouw B.V.

15-10-2018
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Komobouw B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch
Logistiekw eg 20 01
7007 CJ Doetinchem

15-10-2018
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Activiteiten onderneming
Ontw ikkeling, exploitatie en bouw van zorg gerelateerde projecten (volgens
gegevens Kvk).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 155.510,07

€ 50.330,16

2016

€ 57.240,04

€ 122.002,08

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

15-10-2018
4

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan de kolommenbalans 2015 en
2016.
In 2016 is een verlies geleden van € 122.002,08.
Het balanstotaal is niet op te maken uit de tot op heden ontvangen gegevens.

15-10-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
15-10-2018
4

Boedelsaldo
€ 0,00

16-04-2019
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Boedelsaldo
€ 1.089,13

Verslagperiode
15-10-2018
4

van
25-3-2018
t/m
5-10-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

15,90 uur

5

4,20 uur

totaal

20,10 uur

Toelichting bestede uren
Totaal aan dit faillissement bestede uren: 33,4.

15-10-2018
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Verslag 5:
Totaal aan dit faillissement bestede uren: 37,6 uur.

16-04-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Komobouw B.V.,
voorheen
handelend onder de naam Bouw care Benelux B.V. heeft als enig
aandeelhouder Van
Asseldonk Beheer B.V., w aarvan de heer A.H.C.M. van Asseldonk bestuurder is.
Bestuurder
van Komobouw B.V. is eveneens Van Asseldonk Beheer B.V. Van Asseldonk
Beheer B.V. is
op 20 september 2016 als aandeelhouder ingeschreven. Van Asseldonk
Beheer B.V. is kort
daarvoor op 1 augustus 2016 als bestuurder ingeschreven. Voormalig
(middellijk) bestuurder w as de heer J.J.B. Knikkink. Er lijkt in zekere zin een
bestendig patroon aanw ezig omdat er meerdere faillissementen zijn
uitgesproken die aan voornoemde heren gelieerd zijn, w aarbij het vaker
voorkomt dat de heer Van Asseldonk voornoemd relatief kort voor een
faillissement de aandelen en het bestuur van (indirect) de heer Knikkink
overneemt. Gelieerde faillissementen lijken te zijn EPS Bouw B.V., Komotech
B.V., voorheen handelend onder de naam Bouw care Geveltechniek B.V. en BCI
B.V. Het is de curator bekend dat diverse onderzoekinstanties onderzoek
verrichten naar voornoemde faillissementen, bestuurders en aandeelhouders.
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1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Vorige verslagen:
Het faillissement is aangevraagd door de Ontvanger van de Belastingdienst
Midden- en
Kleinbedrijf. De curator heeft de middellijk bestuurder nog niet kunnen spreken
en
dientengevolge is de curator niet bekend met de naar het oordeel van de
bestuurder
aanw ezige oorzaak.
Tot op heden is het nog niet gelukt om contact te krijgen met de middellijk
bestuurder
en dientengevolge is de curator niet bekend met de naar het oordeel van de
bestuurder
aanw ezige oorzaak.
Verslag 4:
Enige toelichting is nog altijd niet ontvangen. De administratie is incompleet.
De tot dusver ontvangen delen van de administratie bieden geen inzicht in de
vermogenstoestand van de gefailleerde vennootschap. Er w ordt
geconcludeerd dat sprake is van schending van de boekhoudplicht. Nu sprake
is van schending van de boekhoudplicht staat ex artikel 2:248 lid 2 BW vast
dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en w ordt vermoed dat dit onbehoorlijk
bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

15-10-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vorige verslagen:
De curator heeft kort voor het opmaken van dit verslag enkele mappen met
administratie
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ontvangen. Voornoemde stukken zijn door de heer Van Asseldonk ten kantore
van de curator
afgegeven. Deze stukken moeten door de curator nog geïnventariseerd
w orden.
De aangeleverde administratie is incompleet en onoverzichtelijk.
Tot op heden is het niet gelukt om contact met de middellijk bestuurder
hierover te
krijgen.
Verslag 4:
Van de heer Van Asseldonk zijn nog enkele delen van de administratie
ontvangen. De administratie is incompleet en de tot dusver ontvangen delen
bieden geen inzicht in de vermogenstoestand van de gefailleerde
vennootschap. De boekhoudplicht is geschonden.
Verslag 5:
Er is melding gedaan van faillissementsfraude. Zie onder 7.5.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatste gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening over het
boekjaar 2015. De
jaarrekening 2015 is tijdig, op 7 februari 2017, gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aanw ezig en ook, gelet op omvang van de onderneming, niet
noodzakelijk.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Tot dusver niet bekend.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

15-10-2018
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Er is melding gedaan van faillissementsfraude bij het Centraal meldpunt
faillissementsfraude, onder meer ten aanzien van de administratieve
verplichtingen. Een nader bericht van de behandelaar w ordt afgew acht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Verslag 5:
Op 14 januari 2018 is melding gedaan van faillissementsfraude. Deze melding
is op 7 juni 2018 omgezet in een aangifte w egens faillissementsfraude.
De uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek w orden afgew acht.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Ja

15-10-2018
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Er is melding gedaan van faillissementsfraude. Zie onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie onder 7.5.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.5.

15-10-2018
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Verslag 5:
Er is aangifte van faillissementsfraude gedaan en er w ordt regelmatig
geïnformeerd naar de stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 116.747,00

15-10-2018
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De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van €
116.747,00 exclusief de
kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
13
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 113.137,93
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de schulden.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vorige verslagen:
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de
aangeleverde
administratie en het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Daarnaast zal de
curator spreken en contact leggen met de diverse partijen die onderzoek
verrichten naar de handel en w andel van de aan de gefailleerde vennootschap
gelieerde (rechts)personen.
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De curator heeft overleg gevoerd met voornoemde partijen. In een volgend
verslag zal de
curator hier nader op terugkomen.
Verslag 4:
De komende verslagperiode zal w orden toegezien of er een vervolg w ordt
gegeven aan de melding van faillissementsfraude bij het Centraal meldpunt
faillissementsfraude en een nadere aangifte gew enst is.
Verslag 5:
De uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de
aangifte w orden afgew acht.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
16-10-2019

16-04-2019
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen
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