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Algemene gegevens
Naam onderneming
MRO Elektrotechniek B.V.
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1

Gegevens onderneming
KvK-nummer: 54092124
Baileybrugw eg 3c
4941 TB Raamsdonksveer

12-08-2022
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich volgens de kamer van koophandel bezig met het
installeren, beheren en leveren van elektrische installaties en het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2022

€ 1.894.420,25

€ 609.784,20

€ 0,00

2021

€ 2.472.346,00

€ 94.141,00

€ 921.209,00

2020

€ 3.731.240,00

€ 181.288,00

€ 870.416,00

Toelichting financiële gegevens

12-08-2022
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2021 zijn conceptcijfers. De tussentijdse cijfers over 2022 zijn
door de curator uit het digitale pakket gehaald.

12-08-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
12-08-2022
1

14

Boedelsaldo
€ 69.229,70

12-08-2022
1

€ 122.085,95

09-11-2022
2

Verslagperiode
van

12-08-2022
1

12-7-2022
t/m
7-8-2022
van

09-11-2022
2

8-8-2022
t/m
6-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

161 uur 12 min

2

186 uur 48 min

totaal

348 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
*Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft
bereikt.

12-08-2022
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Dit verslag is mede gebaseerd op inlichtingen en informatie die de curator
heeft verkregen/ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. Deze informatie is nog niet in volle omvang op juistheid en
volledigheid getoetst.
Aan de lezers van dit verslag w ordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen
door te geven aan de curator via faillissementen@law w ise.nl of via onze
afdeling faillissementen met het telefoonnummer 076 - 523 34 10.
Aan het verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
*

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
MRO Elektrotechniek B.V. is op 18 december 2012 opgericht. De onderneming is
op 8 december 2011 gestart met haar activiteiten. Bestuurder (sinds 18
december 2012) en enig aandeelhouder (sinds 28 mei 2020) van failliet is MRO
Beheer B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van MRO Beheer B.V. is sinds 7
juli 2020 Stichting Administratiekantoor MRO. Bestuurder van laatstgenoemde
stichting is de heer A.C. van Dommelen.

12-08-2022
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1.2 Lopende procedures
Er liep een procedure jegens een debiteur/crediteur van failliet, w elke
procedure voor vonnis stond op 20 juli 2022. Failliet is in deze procedure in het
ongelijk gesteld en veroordeeld tot betaling van diverse bedragen aan de
w ederpartij.

12-08-2022
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1.3 Verzekeringen
Failliet hield diverse verzekeringen aan. De verzekeringsmaatschappijen
alsmede de tussenpersoon hebben -zonder de curator hiervan op de hoogte
te stellen- de verzekeringen per datum faillissement (laten) beëindigen.

1.4 Huur

12-08-2022
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1.4 Huur
Failliet had lopende huurovereenkomsten voor het bedrijfspand, de voertuigen
en een printer. De overeenkomsten voor het pand en de voertuigen zijn per 31
juli 2022 geëindigd.
De curator is nog in afw achting of de overeenkomst ter zake de printer door de
doorstarter w ordt overgenomen.

12-08-2022
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De doorstartende partij heeft de huurovereenkomst ter zake de printer niet
overgenomen, zodat deze is opgehaald.

09-11-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde heeft zich -volgens opgaaf van de directie van de failliet- de
afgelopen 10 jaar bezig gehouden met het installeren, beheren en leveren van
elektrische installaties voor zow el de particuliere als zakelijke markt. Naast
deze hoofdactiviteit is zij eveneens actief in het installeren van zonnepanelen,
het aanleggen van laadpalen alsmede w erkzaamheden op het gebied van
w erktuigbouw kunde.
In 2021 is zij benaderd door een bekende opdrachtgever voor een offerte voor
een groot project op de vliegbasis in Volkel. Dit project w as qua omvang voor
failliet bijna 2/3 van haar normale jaaromzet. De bestuurder van failliet heeft
aangegeven dat er door hem fouten zouden zijn gemaakt in de berekeningen,
w aardoor er enorme kostenposten ontstonden ter zake schade. De bestuurder
gaf ook aan dat het project te groot zou zijn gew eest en dat de eisen van de
hoofdopdrachtgever te hoog w aren voor failliet om uit te kunnen voeren.
Uiteindelijk bleken de inkomsten die nog zouden volgen uit dit project niet
voldoende te zijn om de ontstane schulden en de nog te verw achten
schadeposten te kunnen voldoen, aldus de bestuurder.
De bestuurder heeft hierop besloten het eigen faillissement aan te vragen.
De curator zal hier uiteraard nader onderzoek naar doen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

12-08-2022
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14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

12-08-2022
1

12

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

27-7-2022

14

Met toestemming RC d.d. 22-07-2022.

totaal

14

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met rechter-commissaris, uw v en hr-medew erker.

12-08-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie toelichting

€ 36.000,00

€ 0,00

totaal

€ 36.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Failliet w as eigenaar van kantoor- en magazijninventaris, 2 zeecontainers, 1
kantoorunit, voorraden en gereedschappen. Voor de kantoor- en
bedrijfsinventaris is een bedrag van € 30.000,= betaald. Voor één
zeecontainer en een kantoorunit, w elke thans bij een opdrachtgever staan en
w aarvoor een retentierecht w ordt geclaimd, € 2.000,=. Voor de in opslag
staande zeecontainer € 4.000,=.

12-08-2022
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De boedel ontvangt 10% over de verkoopopbrengst conform de
seperatistenregeling.
Het pandrecht is komen te vervallen (zie 5.1).

09-11-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de belastingdienst is van toepassing.

12-08-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop van de bedrijfsmiddelen.

12-08-2022
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Afgew ikkeld.

09-11-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden en onderhanden w erk

€ 13.235,00

€ 0,00

totaal

€ 13.235,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor de aanw ezige voorraad is een bedrag van € 4.000,= betaald, hiervoor
ontvangt de boedel een bijdrage van 10% over de verkoopopbrengst conform
de seperatistenregeling.

12-08-2022
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Voor het nog te verrichten onderhanden w erk € 5.000,=.
Daarnaast heeft de curator een bedrag ad € 4.235,= ontvangen -met
toestemming van de rechter-commissaris- voor een net na datum faillissement
te starten project middels een schikking met de opdrachtgever.
Het pandrecht is komen te vervallen (zie 5.1).

09-11-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en verkoop.

12-08-2022
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Afgew ikkeld.

09-11-2022
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 20.000,00

€ 0,00

Subsidie Praktijk Leren

€ 0,00

€ 0,00

TVL Q4 2021

€ 0,00

€ 0,00

NOW -regeling p3 , 4, 5, 6 en 8

€ 0,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 0,00

Immateriële activa

totaal

Toelichting andere activa
Failliet heeft nog recht op een bedrag uit hoofde van de subsidieregeling
praktijkleren. Deze aanvraag is ingediend en uiterlijk half december volgt de
beslissing en mogelijke uitbetaling.
Failliet heeft uit hoofde van de door haar aangevraagde Tegemoetkoming
Vaste Lasten Q4 voor het jaar 2021 nog vermoedelijk een bedrag van €
9.953,56 tegoed. Het speciale formulier voor curatoren voor het indienen van
de definitieve aanvraag is op 20 oktober 2022 ingediend.
Failliet dient uit hoofde van de door haar aangevraagde NOW -regeling 3, 4,
5, 6 en 8 nog de definitieve aanvragen in te dienen op basis w aarvan er nog
een nabetaling van in totaal van € 97.693,= te verw achten is. De curator
heeft -nadat de huidige boekhouder de curator een financieel voorstel heeft
gedaan voor het indienen van deze aanvragen- een andere partij verzocht
om het verstrekken van een concurrerende offerte en is nog in afw achting
daarvan. De termijn voor het indienen van deze definitieve aanvragen
verstrijkt eerst in februari 2023.

3.9 Werkzaamheden andere activa

09-11-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en verkoop.

12-08-2022
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Monitoren aanvragen subsidie praktijkleren, definitieve aanvraag TVL en
uitzetten opdracht indienen definitieve aanvragen NOW .

09-11-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Volgens de administratie van failliet
openstaande debiteurensaldo d.d. 8 juli
2022.

€ 482.047,09

€ 17.057,61

€ 0,00

totaal

€ 482.047,09

€ 17.057,61

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator zal in samenspraak met de bestuurder van failliet de debiteuren
gaan incasseren.

12-08-2022
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De curator is doende met het incasseren van de debiteurenvorderingen.
Duidelijk is reeds dat het in de boekhouding aangegeven bedrag geen
realistisch beeld gaf van de vorderingen op debiteuren die daadw erkelijk
inbaar zijn.

09-11-2022
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De afgelopen periode zijn er afspraken gemaakt met ABN AMRO Bank N.V. als
pandhouder en de moedermaatschappij van failliet ter zake een
regresvordering die failliet had verkregen op de moedermaatschappij,
vanw ege verrekening van het creditsaldo op haar betaalrekening bij ABN
AMRO Bank N.V. van circa € 110.000,= met de schuld van de
moedermaatschappij aan ABN AMRO Bank N.V. Deze schuld zag grotendeels
op de hypothecaire geldlening voor het aan de moedermaatschappij in
eigendom toebehorende bedrijfspand, voor w elke schuld failliet hoofdelijk
verbonden w as. De moedermaatschappij heeft haar schuld uit de
regresvordering aan failliet ingelost en het pandrecht van de bank is komen
te vervallen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking status openstaande debiteuren.

12-08-2022
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Incasso vorderingen.

09-11-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)

12-08-2022
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Failliet hield een bankrekening aan bij de ABN AMRO Bank N.V. met een
creditsaldo op datum faillissement van € 15.578,26. Failliet is hoofdelijk
verbonden voor een groepskrediet uit w elke hoofde de bank van oordeel is
nog circa € 15.000,= te vorderen te hebben na verrekening van alle credit- en
debetsaldi. Over de afw ikkeling van dit krediet loopt een discussie met de bank
en de beheermaatschappij.

€ 0,00

09-11-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
De afgelopen periode zijn er afspraken gemaakt met ABN AMRO Bank N.V. als
pandhouder en de moedermaatschappij van failliet ter zake een
regresvordering die failliet had verkregen op de moedermaatschappij,
vanw ege verrekening van het creditsaldo op haar betaalrekening bij ABN
AMRO Bank N.V. van circa € 110.000,= met de schuld van de
moedermaatschappij aan ABN AMRO Bank N.V. Deze schuld zag grotendeels
op de hypothecaire geldlening voor het aan de moedermaatschappij in
eigendom toebehorende bedrijfspand, voor w elke schuld failliet hoofdelijk
verbonden w as. De moedermaatschappij heeft haar schuld uit de
regresvordering aan failliet ingelost en het pandrecht van de bank is komen
te vervallen.

5.2 Leasecontracten
Failliet heeft bij GrenkeFinance overeenkomsten afgesloten voor 13
Fleetfinders. Aan de Beheermaatschappij is verzocht of zij deze
overeenkomsten w enst over te nemen, nu de apparatuur in haar voertuigen is
bevestigd. De curator zal toezien op afw ikkeling.
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De beheermaatschappij heeft aangegeven de overeenkomsten niet te w illen
voortzetten, zodat de goederen uit de voertuigen zijn gehaald.

09-11-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld aan
failliet en de bestuurder van failliet, w aarbij zij pandrechten heeft gevestigd op
voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen.

12-08-2022
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Door de onder 5.1 bedoelde verrekening en minnelijke regeling zijn de
pandrechten van de bank komen te vervallen, zoals door de bank schriftelijk
is bevestigd.

09-11-2022
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

12-08-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Negen crediteuren hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Tw ee
van de crediteuren hadden een vordering uit hoofde van verleende diensten,
zodat er geen eigendomsvoorbehoud geldt. Van vijf crediteuren w aren geen
goederen meer aanw ezig en/of verbruikt. Van één crediteur w aren van de
laatst verzonden factuur nog goederen aanw ezig, w elke crediteur in de
gelegenheid is gesteld om deze op te halen.
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Met één crediteur loopt nog een discussie over het w el of niet verw erkt zijn
van de geleverde zaken op het project Volkel en de oplevering van dit project
aan de opdrachtgever. De curator zal hier binnenkort een bespreking over
voeren met de hoofdaannemer en de bestuurder, w aarbij deze kw estie ook
aan bod zal komen.
De hoofdaannemer van het betreffende project stelt zich ter zake het
ingeroepen eigendomsvoorbehoud op het standpunt dat dit
eigendomsvoorbehoud jegens haar niet meer kon w orden ingeroepen, zodra
de goederen op de bouw plaats w aren geleverd. Deze discussie loopt nog.

09-11-2022
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5.6 Retentierechten
De hoofdaannemer heeft zich op het standpunt gesteld dat zij een
retentierecht w enst uit te oefenen op een kantoorunit en een zeecontainer,
w elke zaken zij -voorzover bekend- zonder toestemming van failliet en/of de
curator van het project Volkel heeft verw ijderd en op haar eigen terrein heeft
opgeslagen. Ook over deze kw estie zal de curator een nadere bespreking
voeren met de hoofdaannemer.

12-08-2022
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De advocaat van de hoofdaannemer heeft inmiddels aangegeven dat zijn
cliënt -gezien het geringe bedrag- geen aanspraak meer maakt op de
verkoopopbrengst ter zake het door hem eerder ingeroepen retentierecht op
tw ee containers.

09-11-2022
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5.7 Reclamerechten
Het door een aantal crediteuren ingeroepen recht van reclame is -vanw ege het
verw erkt zijn van de geleverde goederen- teniet gegaan.

12-08-2022
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

12-08-2022
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken, bestuurder, debiteur en schuldeisers.
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Correspondentie en besprekingen met banken, bestuurder, debiteur en
schuldeisers.

09-11-2022
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6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet voortgezet.

12-08-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

12-08-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

12-08-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft na een openbaar biedingsproces de activa verkocht aan de
hoogste bieder, Solid Systems B.V. uit W erkendam, die de bedrijfsactiviteiten
per 28 juli 2022 voortzet, w aarbij zij 11 w erknemers van MRO, per genoemde
datum in dienst zal nemen.

12-08-2022
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 65.000,00
Toelichting
Zie voor nadere splitsing 3.

6.7 Boedelbijdrage

12-08-2022
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6.7 Boedelbijdrage
€ 4.000,00

12-08-2022
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Toelichting
De boedel ontvangt 10% over de verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen
en voorraden, conform de seperatistenregeling.

€ 0,00

09-11-2022
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Toelichting
Zie 5.1.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen en klaarmaken verkoopmemorandum. Gegadigden benaderen,
bezichtigingen verrichten en biedingen beoordelen. Koopovereenkomst
opstellen en verkoop afw ikkelen.

12-08-2022
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Afgew ikkeld.

09-11-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft toegang verkregen tot de administratie en zal de komende
periode beoordelen of er is voldaan aan de boekhoudplicht.

12-08-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
2020: gedeponeerd op 12 maart 2021;
2019: gedeponeerd op 29 juni 2020; en
2018: gedeponeerd op 29 april 2019.

12-08-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de datum van oprichting is een vordering uit hoofde van het niet
volstorten van de aandelen verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-08-2022
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De curator zal de komende periode onderzoek gaan doen of er sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-08-2022
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Toelichting
De curator zal de komende periode onderzoek gaan doen of er sprake is van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Administratie opvragen, onderzoek stukken kamer van koophandel en
bespreking bestuurder.

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

12-08-2022
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Toelichting
Salaris curator P.M.
Huurvordering P.M.

€ 51.559,69

09-11-2022
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Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V € 51.559,69

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 49.242,00

12-08-2022
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€ 4.845,00

09-11-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

12-08-2022
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€ 25.106,88

09-11-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

12-08-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

12-08-2022
1

36

09-11-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 455.294,07

12-08-2022
1

Toelichting
Een grote opdrachtgever van failliet heeft een schadevordering ingediend voor
een bedrag begroot op datum faillissement van € 311.613,=, w elk bedrag nog
verhoogd kan w orden met aanvullende schadeposten. Deze vordering is
vanw ege diverse discussies omtrent het project Volkel, geplaatst op de lijst
van crediteuren met een betw iste schuldvordering.

€ 1.165.307,28

09-11-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans onbekend.

12-08-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven, verifiëren en bevestigen vorderingen.
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Verifiëren en bevestigen vorderingen.

09-11-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorzaak faillissement;
Incasso debiteuren;
Afw ikkeling krediet;
Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud en gepretendeerd retentierecht;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

12-08-2022
1

Onderzoek oorzaak faillissement;
Monitoren subsidies praktijkleren, TVL en NOW ;
Incasso debiteuren;
Afw ikkeling eigendomsvoorbehoud;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

09-11-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is thans onbekend w anneer het faillissement zal w orden afgew ikkeld.

12-08-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2023

09-11-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Schriftelijke en mondelinge communicatie met rechtbank, belastingdienst en
overige.

Bijlagen
Bijlagen

12-08-2022
1

