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R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr. B.F. Louwerier

Algemene gegevens
Naam onderneming
Schilders- en Afw erkbedrijf Ebas B.V.

26-07-2018
9

Gegevens onderneming
Dit betreft het tw eede digitaal ingediende faillissementsverslag in het
onderhavige faillissement. Voor zover er in dit verslag bij de afzonderlijk
onderw erpen niets is opgenomen, is er niets nieuw s te melden en daarvoor
verw ijst de curator naar de eerder ingediende faillissementsverslagen.

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

26-07-2018
9

Boedelsaldo
€ 825,07

26-07-2018
9

€ 5.982,24

06-03-2019
10

€ 6.115,79

13-03-2020
12

Verslagperiode
van
17-1-2018

26-07-2018
9

t/m
16-7-2018
van
17-6-2018

06-03-2019
10

t/m
5-3-2019
van
4-3-2019

10-09-2019
11

t/m
10-9-2019
van
11-9-2019

13-03-2020
12

t/m
13-3-2020
van
14-3-2020

16-09-2020
13

t/m
10-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

1 uur 54 min

10

7 uur 6 min

11

2 uur 30 min

12

4 uur 0 min

13

2 uur 0 min

totaal

17 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator 2:30 uur aan tijd besteed
aan w erkzaamheden in het faillissement.

10-09-2019
11

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator 2 uur aan tijd besteed
aan w erkzaamheden in het faillissement.

16-09-2020
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

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
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 451.724,78

€ 27.261,34

€ 451.724,78

€ 27.261,34

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
€ 7.281,63 (externe debiteuren)
€ 422.338,98 (interne debiteuren - dit betreft vorderingen op de gefailleerde
zustervennootschap Aannemersbedrijf J.C. van den Broek).

26-07-2018
9

Door de pandhouder w erd een totaalbedrag van € 22.104,17 geïncasseerd.
Gefailleerde heeft volgens de administratie voor een totaalbedrag van €
422.338,98 aan vorderingen op haar (eveneens gefailleerde)
zustervennootschap Aannemersbedrijf J.C. van den Broek. Deze vorderingen
zullen vermoedelijk niet w orden geïncasseerd en zijn deels verrekenbaar met
de vorderingen die Aannemersbedrijf J.C. van den Broek nog voor een
totaalbedrag van € 20.575,96 volgens haar administratie nog heeft op
Schilders- en Afw erkbedrijf Ebas B.V.

06-03-2019
10

Naast de interne vorderingen op haar eveneens gefailleerde
zustervennootschap, had Schilders- en Afw erkbedrijf Ebas B.V. op datum
faillissement volgens haar administratie nog een totale debiteurenpositie op
derden (externe debiteuren) voor een totaalbedrag van € 29.385,80. Daarvan
w erd door de pandhouder een totaalbedrag van € 22.104,17 geïncasseerd (op
de rekening van failliet). Een bedrag van € 5.157,17 w erd door de curator
geïncasseerd en een totaalbedrag van 397,98 w erd door de curator afgeboekt
vanw ege gefactureerde maar niet verrichte w erkzaamheden. Ten aanzien van
de externe debiteuren resteert daarmee een totaal te incasseren bedrag van
€ 1.726,48.
Het bedrag van € 1.726,48 ten aanzien van tw ee externe debiteuren blijft
onbetaald. De curator zal in de onderhavige verslagperiode in overleg met de
rechter-commissaris treden over het eventueel treffen van nadere
incassomaatregelen.

10-09-2019
11

Nader onderzoek heeft uitgew ezen dat het treffen van incassomaatregelen
niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren is. Met instemming van van
de rechter-commissaris zal de curator de resterende vorderingen afboeken en
een verzoek doen tot btw -teruggaaf.

13-03-2020
12

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Rabobank heeft haar incasso-inspanningen gestaakt en tot een eindstand
geconcludeerd. De curator zet zijn onderzoek naar de incasseerbaarheid voort
en neemt de nodige incassomaatregelen. Eventuele betalingen zullen de
boedel toekomen, met behoud van voorrang van Rabobank op de opbrengst
vanw ege haar pandrecht, maar na omslag van de
faillissementskosten. Indien de debiteuren niet incasseerbaar blijken, zal de
curator onderzoeken of er btw teruggevraagd kan w orden.

26-07-2018
9

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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 40.401,16

26-07-2018
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Toelichting
Het UW V heeft ter zake de opzegtermijn van de w erknemers een vordering
ingediend voor een bedrag van € 40.401,16.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 103.469,25

26-07-2018
9

Toelichting
De fiscus heeft 17 preferente vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
103.469,25 met betrekking tot loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 40.006,46

26-07-2018
9

Toelichting
De curator heeft als voorlopig preferente vordering van het UW V een
totaalbedrag van € 40.006,46 genoteerd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.519,76

26-07-2018
9

Toelichting
De curator heeft als voorlopig preferente vordering van w erknemers een
totaalbedrag
van € 1.519,76 genoteerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

26-07-2018
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.443.202,47

26-07-2018
9

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een totaalbedrag van € 1.443.202,47
aan vorderingen ingediend.
€ 1.441.412,99
Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een totaalbedrag van € 1.441.412,99
aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

13-03-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit kan op dit moment nog niet w orden vastgesteld.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

26-07-2018
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn w aarop de faillissementen kunnen w orden afgew ikkeld is moeilijk
aan te geven in dit stadium. Verw ezen w ordt ook naar de eerdere verslagen.

26-07-2018
9

De curator zal de onderhavige verslagperiode met de rechter-commissaris
afstemmen hoe om te gaan met de tw ee resterende debiteuren. Na
afw ikkeling daarvan zijn de w erkzaamheden voltooid. Het is niet w aarschijnlijk
dat er enige uitkering zal kunnen plaatsvinden in het faillissement.

10-09-2019
11

De curator zal nagaan of er btw teruggevraagd kan w orden en daartoe een
verzoek indienen. Na afw ikkeling daarvan zijn de w erkzaamheden voltooid. Het
is niet w aarschijnlijk dat er enige uitkering zal kunnen plaatsvinden in het
faillissement.

13-03-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
16-3-2021

16-09-2020
13

10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal in elk geval nog de volgende w erkzaamheden verrichten:
- incasso debiteuren
- gebruikelijke w erkzaamheden.

26-07-2018
9

De curator zal in elk geval nog de volgende w erkzaamheden verrichten:
- btw -teruggaaf;
- gebruikelijke w erkzaamheden.

13-03-2020
12

Bijlagen
Bijlagen

