Financieel verslag per 3 juli 2019
Naam

Van der Heijden Motors B.V.

Curator

mr. W.J.B. Berendsen

Rechter-Commissaris

mr.S.J.O. de Vries

Insolventienummer

F.01/17/392

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde
informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in
dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Excl. B.T.W.

B.T.W.

A. Baten
1. Aangetroffen middelen:
- Kas

€

14.223,75
€

14.223,75

€

40.415,55

2. Opbrengst verkoop activa:
* Bodemzaken
- Inventaris, machines, bodemzaken

€

40.415,55

* Overige zaken
- Materiele activa (niet zijnde bodemzaken)

€

- Vervoermiddelen

€

31.281,00

-

- Voorraden

€

767.465,02

Af: kosten (aanvrage documenten RDW)

€

93,00-

Af: rechten van derden

€

531.347,22-

€

€

-

267.305,80

4. Overige opbrengsten:
- Bankrente en -kosten

€

448,55

- BTW over veilingopbrengst (niet toewijsbaar aan groep/type activa)

€

107.571,40

- Veilingkosten over bodemzaken (toegekend aan de boedel)

€

6.870,64

- BTW component Wells Fargo

€

29.111,40

- Nabetaling BVA

€

199,77

- Nabetaling BVA 2

€

5.954,83
€

150.156,59

€

472.101,69

€

107.571,40

€

48,05

€

107.619,45

Incl. B.T.W.

B.T.W.

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten
1. Salaris en verschotten curator

€

152.770,57- €

26.513,90-

2. Doorlevering nutsvoorziening

€

1.160,00- €

201,32-

3. Consignatie goederen afkoop

€

4.833,89- €

838,94-

4. Veilingkosten BVA

€

197.112,14- €

33.367,46-

5. Administratie veiligstellen

€

1.326,20- €

230,17-

6. Verzekeringen

€

1.617,17-

7. Taxatiekosten

€

5.641,84- €

979,16-

8. Gebruiksvergoeding

€

6.050,00- €

1.050,00-

€

370.511,81- €

63.180,95-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)
Totaal A (incl. BTW)

€

472.101,69

Totaal B (incl. BTW)

€

370.511,81-

Saldo boedelrekening

€

101.589,88
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