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Algemene gegevens
Naam onderneming
Banens totaaltechniek B.V.

12-06-2019
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Gegevens onderneming
Business Park Stem 170, 6181 MA Elsloo

12-06-2019
1

Activiteiten onderneming
581-code: 4321 - Elektrotechnische bouw installatie
581-code: 4222 - Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
SBI-code: 4312 - Grondverzet
Het ontw erpen, aanleggen en onderhouden alsmede het leveren van
elektrische
licht-, kracht-, meet-, en regel-, procesautomatiserings- en datacommunicatieen
datacommunicatie-artikelen, het uitvoeren van grond- en kabelw erken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 1.742.218,00

€ -241.591,00

€ 836.412,00

2018

€ 1.979.482,00

€ 56.436,00

€ 1.100.898,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

12-06-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
25

12-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 164.611,57

12-06-2019
1

Toelichting
Boedelsaldo per 1-6
€ 125.469,28

15-05-2020
3

Toelichting

€ 135.444,96

10-11-2020
4

Toelichting
Er is nog sprake gew eest van verscheidene debiteurentransacties.
€ 115.670,36

16-05-2021
5

€ 115.653,49

16-11-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-5-2019

12-06-2019
1

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

15-11-2019
2

t/m
14-11-2019
van
15-11-2019

15-05-2020
3

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

10-11-2020
4

t/m
9-11-2020
van
10-11-2020

16-05-2021
5

t/m
13-5-2021
van
14-5-2021

16-11-2021
6

t/m
11-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

155 uur 0 min

2

116 uur 42 min

3

33 uur 48 min

4

30 uur 36 min

5

16 uur 18 min

6

8 uur 24 min

totaal

360 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is Connect to B.V., gevestigd te (3812 SV)
Amersfoort, aan de Siliciumw eg 11, w aarvan op haar beurt Celsius Smulders
B.V., gevestigd te
(3871 AZ) Hoevelaken aan de W esterdorpsstraat 54 a, enig aandeelhouder en
bestuurder is. Hiervan is de heer T.C.H.M. Smulders enig aandeelhouder en
bestuurder.
De Vennootschap maakt onderdeel uit van een groep vennootschappen, de
Celsius-groep.

12-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Relevante verzekeringen w orden gecontinueerd in verband met de
voortzetting van de onderneming in faillissement en zullen vervolgens w orden
geroyeerd.

12-06-2019
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt gehuurd van Revetro Venlo B.V.
De huurprijs is EUR 54.000 ex BTW per jaar.
De huur w erd na verkregen machtiging van de rechter-commissaris opgezegd
op 10 mei 2019, w aarmee de huur in ieder geval zal eindigen op 10 augustus
2019. De curator tracht zo spoedig mogelijk te ontruimen.

12-06-2019
1

Er w erd ontruimd per 8 augustus 2019. Er w as sprake van een discussie over
een vermeende beschadiging. De vordering van de verhuurder op dat vlak
w erd genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente
schuldvorderingen.

15-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De Vennootschap is een doorstart van de onderneming Banens Electro B.V. die
in december 2015 is gefailleerd. Middellijk bestuurder/aandeelhouder w as
destijds de heer J.E.M. Banens. De doorstart is een initiatief van de heer
T.C.H.M. Smulders.
De Vennootschap houdt zich bezig met electrotechniek en besturingstechniek,
meet- en regeltechniek, panelenbouw en engineering voor de HVAC-tak
(klimaatinstallaties) en voor de industriële tak (engineering tekenw erk
panelenbouw en montage)
Er is een ISO 9001- en VCA**-certificering.
De vennootschap is onderdeel van de door de heer Smulders gecontroleerde
“Celsius-groep”, actief in de gebouw enautomatisering, w aartoe naast Celsius
Benelux B.V. (ontw ikkeling, levering en installatie van het ComfortKey-systeem)
ook de bedrijven Control Energy Services B.V. (service en onderhoud) en RHDW
B.V. (securitysystemen) behoren.
Als verklaring voor de faillissementssituatie w ordt door bedrijfsleiding en
management gegeven het uitblijven of uitstellen van specifieke opdrachten
w aarvoor men w el principeovereenstemming meende te hebben,
calculatieperikelen op een groot project in het verleden alsmede het uitblijven
van synergievoordelen.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de faillissementsoorzaken.

12-06-2019
1

In het kader van het rechtmatighedenonderzoek (zie punt 7.5) w erd tevens
gekeken naar de faillissementsoorzaken. Aan de hand van onderzoek van
boekhouding en administratie, specifieke communicatie over opdrachten en
gesprekken met directie, w erknemers en een aantal stakeholders kunnen de
navolgende conclusie w orden getrokken.
In 2017 w erd een fors verlies geleden. In 2018 w erd w elisw aar qua resultaat
de w eg naar boven ingezet met een positief resultaat, doch het eigen
vermogen bleef zw ak. In de onderhandenw erkpositie bleek uiteindelijk op
een aantal projecten sprake van een te groot verschil tussen calculatie en
realisatie. Daarbij kw am toenemende liquiditeitskrapte door het niet
formaliseren van opdrachten die w el (nagenoeg) w aren gecontracteerd, maar
in de tijd w erden vertraagd.
Hierdoor kon men op den duur niet meer aan opeisbare verplichtingen
voldoen. Er is geen reden om aan te nemen dat de visie van het bestuur op
de faillissementsoorzaak onjuist is.

16-11-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25

12-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26

12-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-5-2019

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, voorlichting ontslag, overleg UW V enz.

12-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

12-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

3.3 Bedrijfsmiddelen

12-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W erkplaatsinventaris
Kantoorinventaris
Gereedschappen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht in het kader van een overname. De verkoop
w ordt verantw oord onder punt 6.6.
Enkel tw ee opslagcontainers en een printer maken geen onderdeel uit van de
transactie en zullen separaat w orden verkocht.

12-06-2019
1

Inmiddels w erden ook de laatste bedrijfsmiddelen geveild. De netto-opbrengst
bedroeg EUR 894,11.

15-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het overgrote deel van de inventariszaken betreft bodemzaken. Het
bodemvoorrecht w ordt gerespecteerd.

12-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, concipiëren verkoopmemo, onderhandeling.

12-06-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden
Onderhanden w erk
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden w erden voornamelijk op projectbasis ingekocht. De omvang
daarvan is derhalve relatief gering. Aanw ezige voorraden w erden, behoudens
te respecteren eigendomsaanspraken van derden, eveneens bij de overname
betrokken.
Onderhanden w erk w ordt zoveel mogelijk afgerond gedurende de voortzetting
van de onderneming in faillissement. Eventueel binnen die periode niet geheel
afgeronde w erken maken onderdeel uit van de overname, voor zover dat
economisch verantw oord is.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

12-06-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg opdrachtgevers, controle projectadministratie,
concipiëren verkoopmemo, onderhandeling.

12-06-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diversen

€ 537,89

totaal

€ 537,89

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

Er w erden restituties en bankrente ontvangen.

15-11-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie

12-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 411.301,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 93.738,16

Debiteuren

€ 8.327,67

Debiteuren

€ 76.812,84
€ 9.546,48

totaal

€ 411.301,00

Toelichting debiteuren

€ 188.425,15

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het opgegeven saldo betreft het saldo van de per faillissementsdatum in de
administratie openstaande facturen. Hierop dient in de komende periode
vastgesteld te w orden in hoeverre deze gecorrigeerd moet w orden. Er is
immers grotendeels sprake van projecten die volgens opdracht in termijnen
w orden gefactureerd. Een aantal opdrachten zal evenw el niet afgerond
kunnen w orden, w aardoor ontbinding met de nodige frictie- en
afrondingsschade zal volgen, alsmede claims vanw ege garantiebedingen. Een
deel van de problematiek w ordt ondervangen door de voortzetting in
faillissement en de overname. De komende periode zal duidelijk w orden w at de
daadw erkelijke omvang is van vorderingen op derden.
Met een aantal partijen w erden in het kader van afronding c.q. overdracht van
opdrachten reeds afspraken gemaakt over de betalingen.

12-06-2019
1

Met de pandhouder en medeaansprakelijke groepsvennootschappen w erden
afspraken gemaakt over de uitw inning van de zekerheden en de verdeling van
de opbrengst daarvan. Mede gelet op de beperkte verw achting van de
daadw erkelijke netto-opbrengsten van de debiteurenportefeuille en de
verw evenheid met de voortzetting, is afgesproken dat inning dor en ten
gunste van de boedel plaatsvindt. In het volgende verslag kan gedetailleerder
w orden gerapporteerd over de daadw erkelijke opbrengst.

15-11-2019
2

Aanvullend w erden bedragen geïnd, met name door inspanningen van de
boedel in het kader van de voortzetting van de onderneming. Deels w erd
resultaat bereikt door een traject met de Belastingdienst te doorlopen in het
kader w aarvan een vrijw aring in het kader van de W KA kon w orden verkregen.
Dit traject is nog niet volledig afgerond. Er dient in het kader van de gemaakte
afspraken nog een bedrag van de betreffende debiteur te w orden ontvangen
en daaruit dient dan nog door de boedel een bedrag aan de Ontvanger te
w orden afgedragen. Dit zal in de komende verslagperiode w el kunnen w orden
afgerond.
W ellicht dat dan tevens definitief kan w orden geconcludeerd w elk deel van de
portefeuille oninbaar is als gevolg van de geschetste projectproblematieken
(schade als gevolg van het niet afronden van projecten).

15-05-2020
3

Het debiteurentraject is afgerond. Er zijn nog bedragen geïnd van in totaal EUR
8.327,67 van een tw eetal debiteuren. Een definitieve rapportage over het deel
aan debiteuren dat oninbaar is gebleken volgt in het volgende verslag.

10-11-2020
4

Uiteindelijk kan w orden geconcludeerd dat van de debiteurenportefeuille per
faillissementsdatum ter hoogte van EUR 411.301 een deel van EUR 188.425,15
kon w orden geïnd. De substantiële afschrijvingen hebben enerzijds te maken
met de facturatie van voorschotten van projecten die uiteindelijk (door het
faillissement) niet zijn opgestart en anderzijds met onderbrekingen van
projecten die niet binnen het bestek van de voorzetting of anderszins konden
w orden afgerond.

16-05-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, correspondentie en overleg.

12-06-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.537.666,00

12-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
(Coöperatieve) Rabobank (U.A.) te Amsterdam heeft in februari 2019 een
financiering verstrekt aan de Celsius-Groep, meer bepaald aan:
Banens totaaltechniek B.V.
Celsius Smulders B.V.
Celsius Benelux B.V.
Celsius OG B.V.
Connect B.V.
Connect to B.V.
Control Energy Services B.V.
De financiering bestaat uit een viertal leningen en een krediet in rekeningcourant.
De leningen bestaan uit verstrekte bedragen van respectievelijk EUR 600.000,
EUR 440.000, EUR 500.000 en EUR 150.000. De eerste tw ee leningen zijn
bedoeld om de voorheen bestaande financiering bij ABN AMRO Bank N.V. af te
lossen. De andere tw ee leningen zijn bedoeld ter financiering van de overname
van de aandelen in groepsmaatschappijen van een vertrekkende
aandeelhouder.
De financiering in rekening-courant heeft een limiet van EUR 800.000.
De bank is overgegaan tot verrekening van een creditsaldo van EUR 17.131,24
per faillissementsdatum, vermeerderd met een creditering van EUR 3.623,35
van daarna (verpande debiteur).
Voorts w as er sprake van een g-rekening met een saldo van EUR 6.284,85. Dat
saldo is opgeëist door en afgedragen aan de Belastingdienst.
Er dient nog nader onderzoek plaats te vinden naar de positie van de
Vennootschap ten aanzien van het kredietarrangement. Hiertoe is tevens
overleg gepland met de bank en Smulders.

Toelichting vordering van bank(en)
Het overleg met de bank en Smulders heeft geleid tot een
vaststellingsovereenkomst. Op basis daarvan maakt de bank geen aanspraak
op uitw inning c.q. de opbrengst van zekerheden en berusten ook de
groepsmaatschappijen daarin. Hiertoe is tevens een definitieve verdeling over
de opbrengt van de doorstart afgesproken. Zie hierna onder punt 6.
Onderdeel van de afspraken is w el dat de totaal (restant) vordering van de
bank w aarvoor de Vennootschap formeel aansprakelijk is als concurrente
vordering w ordt ingediend, voor het onw aarschijnlijke geval dat alsnog tot
uitkering aan concurrenten zou kunnen w orden overgegaan.

15-11-2019
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5.2 Leasecontracten
De Vennootschap heeft op operational leasebasis de beschikking over een
aantal bedrijfsw agens. Een aantal daarvan is in het kader van de voortzetting
van de onderneming in faillissement nog in gebruik gew eest. Hierover zijn met
leasemaatschappij Broekhuis afspraken gemaakt. De bedrijfsw agens zijn
inmiddels nagenoeg alle w eer geretourneerd aan de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

12-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft zekerheden bedongen van alle bij de financiering betrokken
vennootschappen. Er is sprake van verpanding van inventaris,
transportmiddelen, voorraden en debiteuren. Voorts is het bedrijfspand te
Amersfoort aan de bank verhypothekeerd. Er is voorts sprake van door
Smulders verstrekte zekerheden in de vorm van een borgtocht en een
hypotheekrecht op aan hem toebehorend onroerend goed.

12-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Er vindt nog overleg plaats over de positie van de bank en de vraag in
hoeverre de bank daadw erkelijk aanspraak maakt op uit te w innen
zekerheden. Daarbij zal dan ook de separatistenpositie nader aan de orde
komen. Vooralsnog maakt de bank hiervan geen gebruik.

12-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op bepaalde voorraden berust eigendomsvoorbehoud. Indien deze zaken in
het kader van de voortzetting van de onderneming in faillissement w orden
verbruikt, dan w ordt dit geadministreerd en afgerekend. De overige
eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld middels afgifte.

12-06-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er w erden nog geen boedelbijdragen gerealiseerd.

12-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en analyse, overleg

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

12-06-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is met goedkeuring van de rechter-commissaris voortgezet in
faillissement, met als doel het afronden c.q. beredderen c.q. verantw oord
overdragen van projecten/opdrachten en daarmee het realiseren van een zo
hoog mogelijke opbrengst van de debiteurenportefeuille, alsmede het mogelijk
maken van een zo breed mogelijke doorstart/overname.

12-06-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De realisatie zal in volgende verslaglegging w orden verantw oord.

12-06-2019
1

De realisatie kan nog niet sluitend w orden gerapporteerd, mede vanw ege het
feit dat nog niet alle projecten volledig door overnemer zijn afgerond en de
afrekening op die projecten nog niet volledig is.

15-11-2019
2

Er w erd EUR 105.105,84 aan omzet exclusief BTW gerealiseerd (gefactureerd
en geïnd).
Hier staan voor EUR 24.546,04 aan kosten tegenover.
De verw achting is dat aanvullend nog EUR 9.546,48 exclusief BTW kan w orden
geïnd.
Een definitieve realisatie kan w aarschijnlijk in het volgende verslag w orden
gerapporteerd, w anneer tevens de BTW -positie definitief kan w orden
vastgesteld.

15-05-2020
3

Na controle blijkt het bedrag van EUR 9.546,48 exclusief BTW betrekking te
hebben op prefaillissementsdebiteuren.
De BTW -positie is gecontroleerd en verw erkt in het SFV.

16-05-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, onderhandeling stakeholders, monitoring, financiële
verslaglegging.

12-06-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In eerste instantie is de onderneming voortgezet in faillissement teneinde een
going concernsituatie te behouden en de onderneming aantrekkelijk te houden
voor eventuele overnemers. De zittende aandeelhouder/bestuurder toonde
geen belangstelling voor overname. Het personeel had onder leiding van
ervaren medew erkers reeds kort na de mededeling van de directie dat het
eigen faillissement zou w orden aangevraagd, onderzoek gedaan naar
kandidaat-overnemers. Hierover hebben zij gerapporteerd aan de curator.
Voorts hebben zich na de uitspraak nog geïnteresseerden gemeld. Aan een
aantal kandidaten is een geheimhoudingsverklaring voorgelegd en
overeengekomen ten behoeve van een te verstrekken verkoopmemorandum.
Uiteindelijk is met Klimatro onderhandeld over een overname en uiteindelijk
overeenstemming bereikt.

6.5 Verantwoording

12-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Klimatro is actief in dezelfde branche. De oprichters zijn in het verleden ook
w erkzaam gew eest bij de Vennootschap. Het doel van de overname is met
name gericht op het behouden en borgen van in de organisatie aanw ezige
kennis, w aarbij tevens gebruik gemaakt kan w orden van het uitgebalanceerde
team van calculatoren, engineers, w erkvoorbereiders en monteurs. Voorts kan,
mede door het afronden van opdrachten, een positie w orden gecreëerd ten
opzichte van opdrachtgevers, met het doel deze ook in de toekomst te kunnen
bedienen.
Uiteindelijk is overgenomen de goodw ill, w aaronder begrepen kan w orden de
overname van een 11-tal w erknemers, alsmede de aanw ezige en beschikbare
bedrijfsmiddelen.
De transactie is goedgekeurd door de rechter-commissaris. De levering heeft
plaatsgehad. De voortzetting van de onderneming eindigt op of omstreeks 13
juni 2019, w aarna de overname definitief zal w orden afgerond.

12-06-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 70.000,00

12-06-2019
1

Toelichting
De koopprijs is de resultante van een onderhandelingstraject, w aarbij ten
aanzien van de w aarde van de bedrijfsmiddelen grotendeels kon w orden
aangesloten bij de beschikbare gegevens in verband met de doorstart in 2016.
De koopprijs is exclusief BTW en w erd ontvangen op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Er dienen nog definitieve afspraken gemaakt te w orden met de bank.

12-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, diverse contacten kandidaten en personeel, vastlegging
geheimhouding, opstelling verkoopmemo, onderhandelingen, contractuele
vastleggingen, diverse contacten i.v.m. overname van
aansluitingen/contracten.

12-06-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De nodige gegevensdragers w erden opgevraagd en verstrekt.
Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

12-06-2019
1

Aan de boekhoudplicht w erd voldaan. De administratie is op orde.

16-11-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen w erden tijdig opgemaakt, vastgesteld en gedeponeerd.

12-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan w erd voldaan.

12-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.

Toelichting
Het rechtmatighedenonderzoek is nagenoeg afgerond.
Hierover kan in het volgende verslag definitief w orden gerapporteerd.
Nee
Toelichting
Gelet op de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement is er geen reden om aan te nemen dat die enig verband houden
met onbehoorlijk bestuur.
Ook overigens is de curator niet gebleken van handelingen van het bestuur
die tot aansprakelijkheid ten opzichte van de vennootschap of de boedel
hebben geleid.
Er is evenmin sprake van te bestrijden verrekeningen.
De curator heeft niet vastgesteld dat er sprake is van een situatie w aarin op
de bestuurder-aandeelhouder een aanvullende verplichting tot bijfinancieren
zou berusten.
Mede gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bankfinanciering en
een oninbare vordering in rekening-courant ondervinden ook de bestuurderaandeelhouder en de gelieerde vennootschappen substantieel financieel
nadeel van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

12-06-2019
1

16-05-2021
5

16-11-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht de gebruikelijke onderzoekshandelingen.
In onderzoek

12-06-2019
1

16-05-2021
5

Toelichting
Het rechtmatighedenonderzoek is nagenoeg afgerond.
Hierover kan in het volgende verslag definitief w orden gerapporteerd.
Nee

16-11-2021
6

Toelichting
Er is niet gebleken van (rechts)handelingen die mogelijk een paulianeus
karakter zouden hebben.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5 en 7.6.

16-11-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie

12-06-2019
1

Afronding rechtmatighedenonderzoek.

16-11-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 153.112,50

12-06-2019
1

Toelichting
Naar verw achting zullen de boedelvorderingen bestaan uit salaris curator,
overname loonverplichtingen UW V, huurpenningen vanaf faillissementsdatum.
Het opgenomen bedrag betreft een grove schatting. Hiervan heeft een bedrag
van EUR 11.387 betrekking op verrekenbare BTW .
€ 290.815,00

15-11-2019
2

Toelichting
De vordering van UW V is aangemeld voor een bedrag van EUR 187.203.
De vordering van de verhuurder is aangemeld voor een bedrag van EUR
13.612.
€ 217.319,93

16-05-2021
5

Toelichting
De vordering van het UW V is gew ijzigd en bedraagt in totaal EUR 192.718,20.
Door Essent is nog een vordering ingediend ad EUR 989,23.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 70.277,00

12-06-2019
1

Toelichting
Omzetbelasting en Loonheffing.
€ 227.597,00

15-11-2019
2

Toelichting
Verhoogde aanmeldingen Omzetbelasting en Loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 170.247,00

12-06-2019
1

15-11-2019
2

Toelichting
De vordering van UW V w erd inmiddels ingediend.
€ 184.539,67

16-05-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 0,00

12-06-2019
1

15-11-2019
2

Toelichting
Voor een p.m.-bedrag w erden nog vorderingen van w erknemers genoteerd,
die niet onder de loongarantieregeling vallen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
96

12-06-2019
1

61

15-11-2019
2

Toelichting
Er w erden 61 indieningen ontvangen.
62
Toelichting
Er w erden 62 indieningen ontvangen.

16-05-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 750.411,70

12-06-2019
1

Toelichting
Bedrag handelscrediteuren zonder vordering van Rabobank.
€ 596.918,00

15-11-2019
2

Toelichting
Dit bedrag w erd daadw erkelijk aangemeld.
De vordering van de Rabobank dient nog voor het uiteindelijke bedrag te
w orden opgenomen.
€ 596.946,66

16-05-2021
5

€ 589.785,13

16-11-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-06-2019
1

Opheffing w egens de toestand van de boedel.

15-11-2019
2

Naar verw achting zal een bedrag van ongeveer EUR 125.000 kunnen w orden
uitgekeerd op de hoogst bevoorrechte boedelvordering van UW V.

16-11-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, communicatie.

12-06-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

12-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronding voortzetting, afronding overname, afronding financiële
verslaglegging voortzetting, verkoop overblijvende bedrijfsmiddelen,
debiteureninning, overleg Rabobank over afw ikkeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

12-06-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-06-2019
1

Het faillissement zal binnen 2 à 3 maanden definitief w orden afgew ikkeld. Er
zal dan sprake zijn van opheffing w egens de toestand van de boedel, gelet op
de omvang van de boedelvorderingen van UW V uit hoofde van overgenomen
loonverplichtingen over de boedelperiode.

10-11-2020
4

De afgelopen periode is met hulp van informatie van een oud-w erknemer nog
onderzoek gedaan naar een mogelijk nog te factureren bedrag aan een
opdrachtgever, doch hiervoor kon geen basis w orden vastgesteld. Hiermee is
nog enige vertraging ontstaan.
Het rechtmatighedenonderzoek is nagenoeg afgerond.
Het faillissement ligt derhalve als het w are voor afw ikkeling gereed.

16-05-2021
5

Het rechtmatighedenonderzoek geeft geen aanleiding van nadere acties.
het faillissement zal derhalve op korte termijn w orden voorgedragen voor
opheffing w egens de toestand van de boedel.

16-11-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
16-5-2022

16-11-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie

Bijlagen
Bijlagen

12-06-2019
1

