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

13
16-09-2020
F.02/14/932
NL:TZ:0000014060:F001
30-12-2014

R-C
Curator

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
Aannemersbedrijf J.C. van den Broek 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
€ 92.061,19

26-07-2018
9

€ 97.348,11

06-03-2019
10

€ 85.182,18

13-03-2020
12

€ 89.236,81

16-09-2020
13

Verslagperiode
van
19-1-2018

26-07-2018
9

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

06-03-2019
10

t/m
3-3-2019
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
t/m
10-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

3 uur 54 min

10

42 uur 24 min

11

26 uur 24 min

12

18 uur 24 min

13

11 uur 54 min

totaal

103 uur 0 min

Toelichting bestede uren
In de onderhavige verslagperiode heeft de curator in totaal 26:24 uur aan tijd
besteed aan het onderhavige faillissement.

10-09-2019
11

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator in totaal 18:24 uur aan tijd
besteed aan het onderhavige faillissement.

13-03-2020
12

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator in totaal 11:54 uur aan
tijd besteed aan het onderhavige 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

€ 497.109,70

€ 305.725,52

€ 497.109,70

€ 305.725,52

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ten aanzien van de aard van de debiteuren verw ijst de Curator naar de eerder
ingediende faillissementsverslagen.

26-07-2018
9

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
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Er is sprake van een drietal categorieën debiteuren.

06-03-2019
10

Volgens de administratie van gefailleerde had zij op datum faillissement een
debiteurenportefeuille voor een bedrag van € 304.898,14 inclusief btw .
Daarvan w erd op datum verslaglegging een totaalbedrag van € 139.673,39
betaald. De betaling van dat bedrag vond als volgt plaats. Vóór datum
faillissement w erd op de rekening van failliet een bedrag van € 2.655,84
betaald en na datum faillissement vond betaling plaats voor een bedrag van €
130.564,74 op de rekening van failliet, voor een bedrag van € 5.216,34 op de
boedelrekening en voor een bedrag van € 1.236,47 op de G-rekening van
failliet. Een totaalbedrag van € 1.901,13 w erd door de curator op de
debiteurenportefeuille afgeboekt, nadat debiteuren zich op verrekening
beriepen, er sprake w as van creditnota’s, faillissementen of van facturatie voor
niet verrichte w erkzaamheden. In deze categorie resteert derhalve een te
incasseren totaalbedrag van € 163.323,62 (inclusief btw ).
Na datum faillissement heeft de boedel voor verrichte en afgeronde
w erkzaamheden een totaalbedrag van € 97.370,02 gefactureerd. Daarvan is
een totaalbedrag van € 90.402,01 betaald. Betaling vond voor een
totaalbedrag van € 49.485,30 plaats op de rekening van failliet en voor een
totaalbedrag van € 40.916,71 op de boedelrekening. In verband met een
dubbele/onjuiste administratieve boeking heeft de curator een bedrag van €
75,45 afgeboekt. In deze categorie resteert derhalve een te incasseren
totaalbedrag van € 6.892,56 (inclusief btw ).
Na datum faillissement heeft de boedel op basis van door de curator gemaakte
afspraken met een tw eetal verzekeraars voor een totaalbedrag van €
76.841,54 (inclusief btw ) mogen facturen voor onvoltooide w erkzaamheden.
Daarvan w erd een totaalbedrag van € 75.650,12 betaald. Betaling vond voor
een bedrag van € 592,92 plaats op de rekening van failliet en voor een bedrag
van € 75.057,20 op de boedelrekening. Daarnaast heeft de curator een bedrag
van € 754,65 afgeboekt vanw ege een onjuist uitgevoerde opdracht en in
verband met een dubbele/onjuiste administratieve boeking. In deze categorie
resteert derhalve een te incasseren totaalbedrag van € 436,77 (inclusief btw ).
De totale te incasseren debiteurenportefeuille bedroeg derhalve een bedrag
van (€ 304.898,14 + € 97.370,02 + € 76.841,54 =) € 479.109,70. De totale

incasso-opbrengst bedraagt thans een bedrag van (€ 139.673,39 + €
90.402,01 + € 75.650,12 =) € 305.725,52. De tot op heden gerealiseerde
incasso-opbrengst is (groten)deels reeds afgew ikkeld met de pandhouder. Er
resteert thans nog een totaal te incasseren bedrag van (€ 163.323,62 + €
6.892,56 + € 436,77 =) € 170.652,95.
In de onderhavige verslagperiode is een totaalbedrag van € 2.260,14
geïncasseerd ten aanzien van de pre-faillissementsdebiteuren zoals deze op
datum faillissement reeds uit haar administratie bleken. Daarmee resteert er in
deze categorie een te incasseren bedrag van (€ 163.323,62 - € 2.260,14 =) €
161.063,48.

10-09-2019
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Ten aanzien van de na datum faillissement gefactureerde w erkzaamheden die
reeds vóór datum faillissement w erden voltooid, w erd in de onderhavige
verslagperiode een totaalbedrag van € 441,91 geïncasseerd. Daarmee
resteert in deze categorie een te incasseren totaalbedrag van (€ 6.892,56 - €
441,91 =) € 6.450,65.
Ten aanzien van de facturen die door de curator w erden verzonden voor
onvoltooide w erkzaamheden (op basis van afspraken daarover met de
verzekeraars), resteert een bedrag van € 436,77.
Een totaal te incasseren bedrag van (€ 161.063,48 + € 6.450,65 + € 436,77
=) € 167.950,90 resteert.

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator getracht buiten rechte tot
incasso te komen van diverse vorderingen. Dat heeft niet tot betalingen geleid.
De curator blijft zich inspannen om tot incasso te komen.

13-03-2020
12

In de onderhavige verslagperiode is een totaalbedrag van € 14.146,19
geïncasseerd.

16-09-2020
13

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
€ 235.440,65

26-07-2018
9

Toelichting
Het UW V heeft ter zake de opzegtermijn van de w erknemers een vordering
ingediend voor een bedrag van € 214.374,55.
Van den Broek Bouw B.V. heeft ter zake (bezemschone) oplevering
bedrijfspand een vordering voor een bedrag van € 21.066,10 ingediend.
Er w erd daarnaast een bedrag van € 66.135,84 betaald inzake het salaris van
de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 972.684,70

26-07-2018
9

Toelichting
De fiscus heeft 44 preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 972.684,70 met betrekking tot loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting. De verw achting is dat er nog meer preferente
vorderingen van de fiscus zullen volgen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 149.072,83

26-07-2018
9

Toelichting
De curator heeft als voorlopig preferente vordering van het UW V een
totaalbedrag van € 149.072,83 genoteerd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.230,54

26-07-2018
9

Toelichting
De curator heeft als voorlopig preferente vordering van het w erknemers een
totaalbedrag van € 13.230,54 genoteerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
79

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-07-2018
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.496.607,84

26-07-2018
9

Toelichting
De concurrente crediteuren hebben voor een totaalbedrag van € 2.496.607,84
aan vorderingen ingediend.
€ 2.496.443,06

06-03-2019
10

Toelichting
Eén van de crediteuren heeft een vordering die failliet op haar had verrekend
voor een totaalbedrag van € 164,78, zodat totaalbedrag aan concurrente
crediteuren met dat bedrag is afgenomen.
€ 2.472.261,54

16-09-2020
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Toelichting
De omvang van de concurrente schuldenlast is afgenomen vanw ege de
verw erking van een verrekening van vorderingen over en w eer tussen failliet
en haar eveneens gefailleerde zustervennootschap Schilder- en Afw erkbedrijf
Ebas B.V.

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
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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

10.3 Indiening volgend verslag
16-3-2021

16-09-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal in elk geval nog de volgende w erkzaamheden verrichten:
- incasso debiteuren
- gebruikelijke w erkzaamheden.
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De curator zal in elk geval nog de volgende w erkzaamheden verrichten:
- incasso debiteuren
- gebruikelijke w erkzaamheden.

06-03-2019
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De curator zal in elk geval nog de volgende w erkzaamheden verrichten:
- incasso debiteuren
- gebruikelijke w erkzaamheden.

10-09-2019
11

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

