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Algemene gegevens
Naam onderneming
Schrieder Installatietechniek B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: Schrieder Installatietechniek B.V.
Handelsnaam: idem
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Oprichtingsakte: akte d.d. 23 maart 2016
Handelsregister: KvK nummer 65637135
Datum 1e inschrijving: 4 maart 2016
Statutenw ijziging: n.v.t.
Statutaire zetel: gemeente Sittard-Geleen
Feitelijke zetel: Napoleonbaan Noord 34, 6163 VE Geleen
Nevenvestigingen: n.v.t.
Aandeelhouder: De heer M.P.S. Schrieder
Bestuurders: De heer M.P.S. Schrieder
Bankrelaties: Rabobank
Accountant: N-XT Accountants en Adviseurs te W eert
Boekhouder: mw . Nieuw enhuizen
Advocaat: n.v.t.
Belangrijkste schuldeisers: belastingdienst, CJIB, Elco B.V., W asco Holding B.V.
Belangrijkste klanten: bedrijven en particulieren uit de regio
Ontvanger: Belastingdienst Limburg, kantoor Maastricht
Uitvoeringsinstantie: UW V

Activiteiten onderneming
Het verrichten van alle voorkomende handelingen op het gebied van
installatietechniek, w aaronder loodgieters- en fittersw erk,
dakdekkersw erkzaamheden, en dergelijke.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 218.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 29.000,00

€ 93.766,00

Toelichting financiële gegevens
De hierboven vermelde financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening
over 2017.
In 2016 w as sprake van een gebroken boekjaar, dat eindigde met een verlies
van € 18.000.
Recente gegevens zijn (nog) niet bekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

24-05-2019
1

Toelichting
Vanaf de oprichting in de 2016 w aren gemiddeld, naast de DGA, circa 3
personeelsleden w erkzaam in de onderneming.
Dit is ook de situatie per faillissementsdatum.

Boedelsaldo
€ 12.699,25

24-05-2019
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Toelichting
Dit betreft het saldo van de Raborekening nadat nog enkele debiteuren
hebben betaald.
€ 18.359,29

23-08-2019
2

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen ten gevolge van verdere betalingen van
debiteuren.
€ 18.359,74

22-11-2019
3

Toelichting
Het boedelsaldo is licht toegenomen ten gevolge van rentebijschrijving op de
faillissementsrekening.
€ 18.330,82
Toelichting
Het boedelsaldo is licht afgenomen ten gevolge van afboeking van provisie,
w aar tegenover slechts geringe rentebijschrijvingen stonden.

Verslagperiode

21-05-2020
4

Verslagperiode
van
7-5-2019

24-05-2019
1

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

23-08-2019
2

t/m
23-8-2019
van
23-8-2019

22-11-2019
3

t/m
22-11-2019
van
22-11-2019

21-05-2020
4

t/m
21-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 15 min

2

17 uur 30 min

3

5 uur 45 min

4

5 uur 0 min

totaal

55 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in de eerste verslagperiode hebben betrekking gehad op
een eerste inventarisatie, onderzoek van de administratie en jaarrekeningen,
lopende overeenkomsten, mondelinge en schriftelijke contacten met de
bestuurder/aandeelhouder, met de Rabobank, alsmede de handelscrediteuren
en partijen bij duurovereenkomsten.
Aangezien de w erkzaamheden niet w orden voortgezet, behoudens het
voltooien van enkele opdrachten, w erden de arbeidsovereenkomsten met de
w erknemers opgezegd en in dat kader contact onderhouden met de
buitendienstmedew erker van het UW V.
Tevens heeft inmiddels een eerste gegevensuitw isseling plaatsgevonden met
de belastingdienst.
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De w erkzaamheden van de curator in de 2e verslagperiode hebben betrekking
gehad op overleg en besprekingen met de heer Schrieder, schriftelijke en
telefonische contacten met de bij het faillissement betrokken partijen zoals de
Rabobank, handelscrediteuren, de belastingdienst, het UW V, diverse
debiteuren, en voortzetting van het onderzoek inzake rechtmatigheid en
mogelijk paulianeuze transacties.

23-08-2019
2

De w erkzaamheden in de 3e verslagperiode hebben hoofdzakelijk betrekking
gehad op het debiteurendossier, overleg met de heer Schrieder inzake de
activa, schriftelijke en telefonische contacten met de crediteuren en andere bij
het faillissement betrokken partijen, alsmede onderzoek inzake rechtmatigheid
en mogelijk paulianeuze transacties.

22-11-2019
3

In de 4e verslagperiode hebben de w erkzaamheden betrekking gehad op de
openbare verslaggeving inclusief financieel verslag, contacten met de
crediteuren, de fiscus, het UW V, en voortzetting van het onderzoek inzake
rechtmatigheid en mogelijk paulianeuze transacties.

21-05-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w erd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap,
opgericht op 23 maart 2016.
De doelomschrijving luidt:
“het verrichten van alle voorkomende handelingen op het gebied van
installatietechniek, de verkoop van w erktuigbouw kundige producten. Het
oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en
ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het
beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over
vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren
daarvan.”
De feitelijke bedrijfsactiviteiten bestonden uit installatie-, loodgieters-, fittersen dakdekkersw erkzaamheden.
Enig bestuurder en aandeelhouder is de heer M.P.S. Schrieder, die reeds
sedert vele jaren w erkzaam is in de branche.
Het betreft een familiebedrijf in die zin dat w erknemers zijn een zoon van de
heer Schrieder, een neef en diens ex-echtgenote, die de boekhouding

24-05-2019
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verzorgde.
De onderneming w erd gedreven vanuit de w oning van de heer Schrieder,
gelegen aan de Napoleonbaan Noord 34 te Geleen.
Er is geen sprake van afzonderlijke kantoor- en/of bedrijfsruimte.

1.2 Lopende procedures
Naar verluidt zijn thans geen gerechtelijke procedures lopende.

24-05-2019
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1.3 Verzekeringen
Curanda had enkele polissen afgesloten via NV Schade.
Naar zich laat aanzien zullen de polissen kunnen w orden beëindigd bij gebreke
van enig verzekerbaar belang.
Dit alles zal zijn beslag krijgen in de komende verslagperiode.

24-05-2019
1

Gedurende de 2e verslagperiode is het gekomen tot afw ikkeling van het
verzekeringsdossier.
Op basis van de huidige inzichten zijn geen premierestituties te verw achten.

23-08-2019
2

1.4 Huur
Curanda heeft geen kantoor- en/of bedrijfsruimte gehuurd van derden.
De activiteiten vonden plaats vanuit de w oning van de heer Schrieder te
Geleen.
In dat verband is geen huurovereenkomst gesloten die dient te w orden
opgezegd.

24-05-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Naar verluidt van de heer Schrieder is het faillissement veroorzaakt door
meerdere omstandigheden.
Reeds in 2016 is een besloten vennootschap van de heer Schrieder, eveneens
w erkzaam in de installatiebranche, gefailleerd en met Schrieder
Installatietechniek B.V. is toen min of meer een doorstart gemaakt.
De omzetten en marges w aren echter te gering om de onderneming rendabel
te doen zijn.
Daarbij komt dat de heer Schrieder, ook naar eigen zeggen, w einig financieel
inzicht heeft en ook administratief onvoldoende is onderlegd.
Bij zow el de handelscrediteuren als de fiscus zijn achterstanden ontstaan en
er w erden w elisw aar betalingsregelingen getroffen maar die konden niet
volledig w orden nagekomen.
De heer Schrieder verw achtte dat hij de achterstanden zou kunnen
aanzuiveren vanuit de facturen die nog betaald moeten w orden en het
onderhanden w erk, maar dat bleek slechts ten dele overeen te stemmen met
de realiteit.
De heer Schrieder verkeerde in de veronderstelling dat hij ter gelegenheid van
de faillissementsaanvraag nog een regeling zou kunnen treffen met de beide
aanvragers, maar daarvoor w as het al te laat.
Vervolgens heeft hij berust in het faillissement.

24-05-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

24-05-2019
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Toelichting
Vanaf de oprichting in de 2016 w aren gemiddeld, naast de DGA, circa 3
personeelsleden w erkzaam in de onderneming.
Dit is ook de situatie per faillissementsdatum.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

24-05-2019
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Toelichting
Zie hierboven.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-5-2019

4

Drie w erknemers + DGA

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, onderzoek personeelsdossiers, overleg met de
bestuurder/aandeelhouder, opstellen en verzenden opzeggingsbrieven,
verzoek toestemming RC, telefonische en schriftelijke contacten met het UW V.

24-05-2019
1

Contacten met (ex-)w erknemers, het UW V en deurw aarders in verband met
indertijd gelegd loonbeslag.

23-08-2019
2

Contacten met het UW V.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

n.v.t.

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Hypotheek

Toelichting onroerende zaken

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Curanda is geen eigenaar van registergoederen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, overleg met de bestuurder/aandeelhouder, kadastrale
recherche.

24-05-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De tot de bedrijfsmiddelen behorende handgereedschappen zijn naar verluidt
eigendom van de heer Schrieder in privé.
Dat geldt ook voor een tw eetal bedrijfsvoertuigen.
De curator dient nog nader onderzoek ter zake te verrichten.
Een aangetroffen aanhangw agen is eigendom van curanda.
De kantoorinventaris, voor zover geacht moet w orden daarvan sprake te zijn,
is eveneens privé-eigendom.

24-05-2019
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De aangetroffen aanhangw agen dient nog te w orden verkocht.
Hiertoe zal in de komende verslagperiode het nodige w orden ondernomen.

23-08-2019
2

Het is nog niet gelukt de aanhangw agen te verkopen.
Tot nu toe is enkel een bieding van € 500,00 uitgebracht.

22-11-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover thans bekend zal het bodem (voor)recht van de fiscus hooguit van
toepassing zijn op het kantoormeubilair en de -apparatuur in de w oning van
de heer Schrieder.

24-05-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, overleg met de
bestuurder/aandeelhouder, en dergelijke.

24-05-2019
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Onderzoek, contact met opkopers, overleg met de bestuurder/aandeelhouder,
e.d.

23-08-2019
2

Contacten met opkopers en overleg met de heer Schrieder.

22-11-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.
De voor de uitvoering van de w erkzaamheden benodigde zaken w erden
telkens kort voor de uitvoering daarvan ingekocht.
Er w as sprake van enige onderhanden w erk in de vorm van enkele kleine
opdrachten die nog voltooid dienden te w orden, hetgeen inmiddels is gebeurd.

24-05-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de
bestuurder/aandeelhouder, en dergelijke.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet aangetroffen.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

zie toelichting
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 18.359,12
€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 18.359,12

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De onderneming w as w erkzaam voor particulieren en bedrijven/instellingen uit
de regio.
Uit de debiteurenadministratie blijkt van openstaande facturen c.q. nog te
factureren bedragen ad circa € 20.000,-- in totaal.
Enkele facturen w erden gedurende de eerste verslagperiode betaald en
ontvangen op de betaalrekening bij de Rabobank.
Tezamen met het daarop reeds aanw ezige saldo betreft het een totaalbedrag
van €12.699,95 dat op verzoek van de curator door de Rabobank is
overgemaakt naar de faillissementsrekening.
De nog lopende opdrachten zijn - zoals eerder opgemerkt - voltooid.
De daarop betrekking hebbende facturen zullen door de curator w orden
verzonden met het verzoek deze te voldoen op de faillissementsrekening.
Tevens zijn/w orden de debiteuren die nog niet betaald hebben
aangeschreven.

24-05-2019
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Gedurende de 2e verslagperiode zijn nog betalingen ontvangen van
debiteuren van curanda ten bedrage van € 5.586,57.
Dit bedrag w erd op 9 juli 2019 op verzoek van de curator door de Rabobank
overgeboekt naar de faillissementsrekening.

23-08-2019
2

Het debiteurendossier is nog lopende in die zin dat mogelijk nog één of meer
vorderingen kunnen w orden geïncasseerd.
Het zal echter de vraag zijn of en in hoeverre de betreffende debiteuren zich al
dan niet terecht beroepen op verrekening met openstaande vorderingen
hunnerzijds en een beroep kunnen doen op opschorting van de
betalingsverplichting w egens niet c.q. niet volledige nakoming door curanda.
Hiertoe dienen diverse subdossiers nog nader te w orden onderzocht en te
w orden besproken met de heer Schrieder.

In de 3e verslagperiode is het gekomen tot afronding van het onderzoek
inzake de haalbaarheid van inning van de resterende vorderingen op
debiteuren.
De curator is tot de slotsom gekomen dat verdere acties in dit verband niet
zinvol geacht moeten w orden omdat de betreffende debiteuren zich terecht en
op goede gronden beroepen op hun opschortingsrecht dan w el verrekening.
Behoudens nieuw e of andere inzichten kan het debiteurendossier als
afgew ikkeld w orden beschouw d.

22-11-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie, besprekingen en overleg met de
bestuurder/aandeelhouder, mondelinge en schriftelijke contacten met de
debiteuren.

24-05-2019
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Mondelinge en schriftelijke contacten met debiteuren, overleg met de heer
Schrieder, onderzoek administratie, e.d.

23-08-2019
2

Onderzoek diverse subdossiers, besprekingen en overleg met de heer
Schrieder, correspondentie met debiteuren.

22-11-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

24-05-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bancaire financiering van de onderneming.
Mede gelet op het faillissement uit het verleden kon een zodanige financiering
niet w orden verkregen en w as er enkel sprake van een betaalrekening zonder
kredietfaciliteit.

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen thans nog lopende leasecontracten aangetroffen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

24-05-2019
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5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

24-05-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot nu toe zijn geen zaken aangetroffen w aarover zich eigendomsvoorbehoud
van derden uitstrekt.

24-05-2019
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5.6 Retentierechten
n.v.t.

24-05-2019
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.

24-05-2019
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, onderzoek administratie, besprekingen met de
bestuurder/aandeelhouder, telefonische en schriftelijke contacten met de
Rabobank inzake voorlopige handhaving van de betaalrekening en
overboeking van het saldo naar de faillissementsrekening.

24-05-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w erden, met uitzondering van het afmaken van enkele
lopende opdrachten, na faillissementsdatum beëindigd.
Voortzetting van de onderneming bleek al spoedig geen optie bij gebreke van
reële mogelijkheden daartoe.
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

24-05-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg met de bestuurder/aandeelhouder, en dergelijke.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t. (zie hierboven)
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6.5 Verantwoording
n.v.t.

24-05-2019
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

24-05-2019
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

24-05-2019
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Toelichting
n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, overleg met de bestuurder/aandeelhouder, en dergelijke.

24-05-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding en administratie w erd gevoerd door de ex-echtgenote van de
heer Schrieder.
Of en in hoeverre aan de boekhoudplicht is voldaan is nog voorw erp van
onderzoek door de curator.
Er bestaat aanleiding hier kritisch naar te kijken omdat ook de heer Schrieder
zelf aangeeft dat zijn administratieve capaciteiten beperkt zijn.
De curator verw acht in de komende verslagperiode van zijn bevindingen te
kunnen doen blijken.
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1

In de 2e verslagperiode is het nog niet gekomen tot afronding van het
onderzoek inzake nakoming van de boekhoudplicht.
De curator zal dit onderzoek voortzetten en w ellicht dat dit in de 3e
verslagperiode kan w orden afgerond.

23-08-2019
2

Het is nog niet gekomen tot algehele afronding van het onderzoek inzake
nakoming van de boekhoudplicht.
Het streven van de curator is er op gericht dit in de 4e verslagperiode te
voltooien.

22-11-2019
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Op basis van de thans verkregen inzichten moet het er voor gehouden
w orden dat de boekhoudplicht, ondanks dat niet alles perfect w as, geacht
moet w orden te zijn nagekomen.

21-05-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst opgestelde jaarrekening betreft het boekjaar 2017.
De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening 2018 is nog niet gereed gekomen.

24-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen tot en met 2016 zijn – naar verluidt – goedgekeurd.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-05-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator moet nog onderzoeken of en in hoeverre hieraan is voldaan.

24-05-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er heeft nog geen (afgerond) onderzoek kunnen plaatsvinden naar het beleid
c.q. de taakvervulling door het bestuur.
In de komende verslagperiode zal hieraan aandacht w orden besteed.
Al dan niet voorlopige conclusies kunnen nog niet w orden getrokken.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is gedurende de 2e
verslagperiode w elisw aar voortgezet maar nog niet afgerond kunnen w orden.
Er heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van mutaties op de lopende
rekening van curanda die nadere toelichting behoeven en mogelijk
geredresseerd moeten w orden.
Ook dit onderzoek zal gedurende de 3e verslagperiode w orden voortgezet en
zo mogelijk w orden afgerond.

Toelichting
Het is nog niet gekomen tot afronding van het onderzoek inzake mogelijk
onbehoorlijk bestuur.
Het streven van de curator is er op gericht om dit in de 4e verslagperiode te
voltooien.

Toelichting
Ofschoon het onderzoek niet volledig afgerond kon w orden zijn tot nu geen
aanw ijzingen aangetroffen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

24-05-2019
1

23-08-2019
2

22-11-2019
3

21-05-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er dient nog onderzoek plaats te vinden naar mogelijk verplicht c.q. onverplicht
verrichte transacties, die als paulianeus zouden kunnen w orden aangemerkt
en door de curator kunnen w orden vernietigd.
Uit een eerste onderzoek van de administratie blijkt van betalingen, verricht in
de periode tussen de aanvraag en de faillietverklaring, die w ellicht de toets der
kritiek niet kunnen doorstaan.
In onderzoek

24-05-2019
1

23-08-2019
2

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijk paulianneus handelen is gedurende de 2e
verslagperiode w elisw aar voortgezet maar nog niet afgerond kunnen w orden.
Er heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van mutaties op de lopende
rekening van curanda die nadere toelichting behoeven en mogelijk
geredresseerd moeten w orden.
Ook dit onderzoek zal gedurende de 3e verslagperiode w orden voortgezet en
zo mogelijk w orden afgerond.
In onderzoek

22-11-2019
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Toelichting
Het is nog niet gekomen tot afronding van het onderzoek inzake mogelijk
paulianeus handelen.
Het streven van de curator is er op gericht om dit in de 4e verslagperiode te
voltooien.
In onderzoek

21-05-2020
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Toelichting
Ofschoon het onderzoek niet volledig afgerond kon w orden zijn tot nu geen
aanw ijzingen aangetroffen voor mogelijk paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierboven sub 7.5 en 7.6.

24-05-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek administratie (bankafschriften) en jaarrekeningen,
contacten met de bestuurder/aandeelhouder, en dergelijke.

24-05-2019
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Voortzetting inventarisatie en onderzoek van de administratie, analyse
mutaties bankrekening, contact met de bestuurder/aandeelhouder, e.d.

23-08-2019
2

Voortzetting inventarisatie en onderzoek van de administratie, contacten met
bestuurder/aandeelhouder, e.d.

22-11-2019
3

Voortzetting inventarisatie en onderzoek van de administratie, contacten met
bestuurder/aandeelhouder, e.d.

21-05-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

24-05-2019
1

Toelichting
Er dienen zich boedelvorderingen aan van het UW V w egens overgenomen
loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling.
Deze w orden nog geïnventariseerd en zullen te zijner tijd bij de curator
w orden ingediend.
Er zijn geen andere boedelvorderingen te verw achten.
€ 0,00

23-08-2019
2

Toelichting
In de 2e verslagperiode is het nog niet gekomen tot indiening van enige
boedelvordering van het UW V w egens overgenomen loonverplichtingen in het
kader van de loongarantieregeling.
€ 0,00

22-11-2019
3

Toelichting
Ook in de 3e verslagperiode is het nog niet gekomen tot indiening van enige
boedelvordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.500,66

24-05-2019
1

Toelichting
De belastingdienst heeft preferente vorderingen aangemeld uit hoofde van
nog verschuldigde omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.
Tevens heeft BsGW een preferente vordering aangemeld.
Tot en met de 1e verslagperiode bedragen deze vorderingen € 30.436,82, te
vermeerderen met € 1.063,84 aan kosten.
€ 46.415,42

23-08-2019
2

Toelichting
De ingediende preferente vorderingen van de belastingdienst en BsGW
bedragen tot en met de 2e verslagperiode een totaalbedrag van € 46.542,82.
Daarnaast is een preferente vordering aangemeld van de aanvragers van het
faillissement ten bedrage van € 1.163,55.
De totale preferente vordering bedraagt aldus € 47.706,37.
€ 48.952,42
Toelichting
De preferente vordering van de fiscus is toegenomen ten gevolge van een
naheffingsaanslag omzetbelasting 2e kw artaal 2019 van € 2.537,00.
De preferente vordering van de belastingdienst bedraagt aldus € 48.952,42 in
totaal.

8.3 Pref. vord. UWV

22-11-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM

24-05-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-05-2019
1

Toelichting
n.v.t.
€ 1.290,95

22-11-2019
3

Toelichting
Elco B.V.: € 1.163,55 (aanvraagkosten)
BsGW : € 127,40

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

24-05-2019
1

Toelichting
Tot en met de 1e verslagperiode hebben 4 concurrente crediteuren hun
vorderingen op uitnodiging van de curator aangemeld.
Dit aantal zal zich nog w ijzigen.
9

23-08-2019
2

Toelichting
Tot en met de 2e verslagperiode hebben 9 concurrente crediteuren hun
vordering ter verificatie aangemeld.
9

22-11-2019
3

Toelichting
Tot en met de 3e verslagperiode hebben 9 concurrente crediteuren hun
vordering ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.121,89

24-05-2019
1

Toelichting
Tot en met de 1e verslagperioden hebben 4 concurrente crediteuren
vorderingen aangemeld ten bedrage van € 9.121,89.
Dit bedrag zal zich nog w ijzigen.
€ 25.393,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-08-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Omtrent de w ijze van afw ikkeling van het onderhavige faillissement kunnen in
het huidige stadium nog geen mededelingen w orden gedaan, maar op basis
van de huidige inzichten laat zich aanzien dat het faillissement te zijner tijd zal
moeten w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten.

24-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, besprekingen met
de bestuurder/aandeelhouder, en dergelijke.

24-05-2019
1

Voortzetting inventarisatie, correspondentie met de handelscrediteuren,
toetsing van vordering aan de administratie, lijst van concurrente
schuldvorderingen, e.d. besprekingen met de bestuurder/aandeelhouder, en
dergelijke.

23-08-2019
2

Correspondentie, aanpassing lijsten, e.d.

22-11-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

24-05-2019
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

24-05-2019
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

24-05-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie, bespreking met de bestuurder/aandeelhouder.

24-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich gedurende de komende verslagtijdperiode met name
richten op:
- nader onderzoek administratie
- rekening-courant verhoudingen
- afw ikkeling met de fiscus en het UW V
- onderzoek eventuele paulianeuze transacties
- onderzoek eventuele aansprakelijkheid bestuurder
- PM

24-05-2019
1

De curator zal zich in de komende verslagtijdperiode met name richten op:
- afronding onderzoek administratie
- onderzoek rekening-courant verhoudingen
- afw ikkeling met de fiscus en het UW V
- afronding onderzoek eventuele paulianeuze transacties
- afronding onderzoek eventuele aansprakelijkheid bestuurder
- PM

23-08-2019
2

3e verslagperiode: idem

22-11-2019
3

4e verslagperiode: idem

21-05-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken w orden gedaan.

24-05-2019
1

Het laat zich aanzien dat tegen eind 2020 kan w orden afgew ikkeld.

21-05-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
15-11-2020

21-05-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Inventarisatie, onderzoek jaarrekeningen en administratie, overleg met de
bestuurder/aandeelhouder.

24-05-2019
1

Voortzetting inventarisatie, onderzoek jaarrekeningen en administratie,
overleg met de bestuurder/aandeelhouder.

23-08-2019
2

Bijlagen
Bijlagen

