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

5
29-12-2021
F.03/20/161
NL:TZ:0000143785:F001
02-06-2020

R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr R.L.T.P. Janse

Algemene gegevens
Naam onderneming
Audiovisueel Nuland BV

02-07-2020
1

Gegevens onderneming
Audiovisueel Nuland BV
Molensingel 65 A
6229 PC Maastricht

02-07-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop, installatie en
onderhoud van audiovisuele apparatuur.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.227.632,00

€ -238.756,00

€ 409.314,00

2019

€ 912.614,00

€ -407.086,00

€ 297.160,00

2017

€ 260.370,00

€ -203.789,00

€ 350.578,00

Toelichting financiële gegevens

02-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Boekjaar 2019 betreft conceptcijfers.

02-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

02-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 45.541,50

02-07-2020
1

€ 57.478,75

02-10-2020
2

€ 93.522,79

29-12-2020
3

€ 93.527,36

29-06-2021
4

€ 93.529,68

29-12-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-6-2020

02-07-2020
1

t/m
28-6-2020
van
29-6-2020

02-10-2020
2

t/m
27-9-2020
van
28-9-2020

29-12-2020
3

t/m
27-12-2020
van
28-12-2020

29-06-2021
4

t/m
27-6-2021
van
28-6-2021

29-12-2021
5

t/m
26-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 42 min

2

66 uur 42 min

3

26 uur 24 min

4

13 uur 18 min

5

3 uur 0 min

totaal

188 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Met nadruk w ordt erop gew ezen dat dit openbare faillissementsverslag is
gebaseerd op de beperkte informatie die de curator in de aanvangsfase van
het faillissement heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen informatie is
dan ook onderw erp van nader onderzoek. Derhalve kan er geen uitspraak
w orden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen
gegevens. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

02-07-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is Dols Geleen BV,
w aarvan de heer V.J. Van der Valk enig bestuurder is.

02-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator zijn geen lopende procedures bekend.

02-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Bij Claeren Advies Groep BV zijn de navolgende verzekeringen ondergebracht:
inventarisgoederen, bedrijfsschade, bedrijfsaansprakelijkheid, W egam,
rechtsbijstand en collectieve ongevallen, autoverzekeringen, arbopakket,
verzuimpakket en en verzuimverzekering.

02-07-2020
1

De verzekeringen zijn voor zover mogelijk per datum faillissement beëindigd.

02-10-2020
2

In het verslagtijdvak heeft een premierestitutie plaatsgevonden van in totaal €
3.151,44.

29-12-2020
3

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst met de heren Hamelers en Baars
terzake de bedrijfsruimte staande en gelegen aan de Molensingel 65 A te
Maastricht. De maandelijkse huurpenningen bedragen € 1.803,67 (excl.. BTW ).
De huurovereenkomst is door de verhuurder met inachtneming van het
bepaalde in art 39 Fw opgezegd.

02-07-2020
1

Met de verhuurders is overeengekomen dat de huurovereenkomst met
w ederzijds goedvinden is beëindigd per 1 juli 2020. Per gelijke datum heeft de
verhuurder een nieuw e huurovereenkomst gesloten met de onderhuurders. De
verhuurder heeft de huurpenningen terzake de 3 maanden onderhuur van €
847,-- (incl. BTW ) per maand, in totaal derhalve € 2.541,-- aan de boedel
voldaan. De achterstallige huurpenningen zijn verrekend met de borg, zodat
de verhuurder geen vordering meer heeft op de gefailleerde vennootschap.

02-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de indirecte bestuurder is de belangrijkste oorzaak van het
faillissement gelegen in de uitbraak van het coronavirus en de daarmee
samenhangende vermindering van w erkzaamheden en projecten bij haar
belangrijkste afnemers, horeca- en sportgelegenheden. De oorzaak van het
faillissement zal door de curator nog w orden onderzocht.

02-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

02-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

02-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg en correspondentie personeel en UW V.

02-07-2020
1

Overleg en correspondentie personeel.

02-10-2020
2

Correspondentie UW V.

29-06-2021
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

02-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en auto

€ 3.000,00

totaal

€ 3.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris bestaat grofw eg uit kantoormeubilair, stellingen alsmede een
personenauto van het merk Seat Ibiza uit 2012. De inventaris is tezamen met
de voorraad en het onderhanden w erk verkocht en geleverd aan Techval BV
voor € 25.000,-- (excl. BTW ). Hiervan komt € 3.000,-- (excl. BTW ) toe aan de
inventaris. Zie voorts onder onderdeel 3.6.

02-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van verpanding van de inventaris.

02-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop inventaris en auto, opstellen activaovereenkomst.

02-07-2020
1

Overleg en correspondentie Techval BV inzake afw ikkeling activaovereenkomst.

02-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 12.000,00

Onderhanden w erk

€ 10.000,00

totaal

€ 22.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is veelal verouderde audiovisuele apparatuur en daarnaast de
nodige onderdelen van deze apparatuur. Het onderhanden w erk bestaat uit
diverse projecten voor met name horeca- en sportgelegenheden.
De inventaris is tezamen met de voorraad en het onderhanden w erk verkocht
en geleverd aan Techval BV voor € 25.000,-- (excl. BTW ). Hiervan komt €
12.000,-- toe aan de voorraad en 10.000,-- aan het onderhanden w erk,
w aaronder mede w ordt begrepen de reeds op deze projecten gefactureerde
maar op moment van overdracht nog niet betaalde debiteurenvorderingen. De
rechter-commissaris heeft zijn toestemming verleend voor het aangaan van
deze overeenkomst.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

02-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek en inventarisatie voorraad en onderhanden w erk, opstellen
activaovereenkomst.

02-07-2020
1

Overleg en correspondentie Techval BV inzake afw ikkeling activaovereenkomst.

02-10-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Huurpenningen terzake onderhuur

€ 2.541,00

totaal

€ 2.541,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Een deel van het gehuurde aan de Molensingel 65 A te Maastricht is
onderverhuurd aan Keuken en interieurontw erpers Maastricht voor € 350,-per maand (excl. BTW ), alsook een deel aan TCC The computer Company BV,
eveneens voor 350.-- per maand (excl. BTW ). In het volgende verslag zal
hierop w orden teruggekomen.

02-07-2020
1

Per 1 juli 2020 heeft de verhuurder een nieuw e huurovereenkomst gesloten
met de onderhuurders. De verhuurder heeft de huurpenningen terzake de 3
maanden onderhuur van € 847,-- (incl. BTW ) per maand, in totaal derhalve €
2.541,-- aan de boedel voldaan. Zie eveneens onder het onderdeel 1
inventaris onder huur.

02-10-2020
2

Daarnaast heeft een teruggave plaatsgevonden van BSGW groot € 129,65

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek onderhuurovereenkomsten, overleg onderhuurder.

02-07-2020
1

Overleg en correspondentie verhuurder en onderhuurders.

02-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissement debiteuren

€ 89.844,99

€ 37.090,63

Boedeldebiteuren

€ 11.775,73

€ 11.775,73

€ 101.620,72

€ 48.866,36

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn door de curator aangeschreven. In het volgende verslag zal
hierop w orden teruggekomen.

02-07-2020
1

In het verslagtijdvak is in totaal voor € 6.747,63 aan debiteurenvorderingen
geïncasseerd. In het volgende verslag zal hierop w orden teruggekomen.

02-10-2020
2

In het verslagtijdvak is in totaal voor € 30.347,32 aan debiteurenvorderingen
geïncasseerd. In het volgende verslag zal hierop w orden teruggekomen.

29-12-2020
3

Ongew ijzigd.

29-06-2021
4

De debiteurenvorderingen die nog niet zijn voldaan, zijn veelal onderw erp
van een dispuut. Thans w ordt per debiteur de proceskans alsmede de
kosten/batenanalyse voor de boedel in kaart gebracht. In het volgende
verslag zal hierop w orden teruggekomen.

29-12-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek en aanschrijven debiteuren.

02-07-2020
1

Overleg en correspondentie debiteuren.

02-10-2020
2

Overleg en correspondentie debiteuren.

29-12-2020
3

Overleg en correspondentie debiteuren.

29-06-2021
4

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

02-07-2020

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap houdt een betaalrekening aan bij de Rabobank, w aarbij, na
uitvoering van enige storneringen, een sado van € 3.519,99 w ordt
aangehouden. Dit saldo is overgemaakt op de boedelrekening.

1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een drietal bestelauto's geleased bij Alcredis. Het betreft een
Fiat Doblo en tw ee Fiat Talento's. Daarnaast is sprake van een
leaseovereenkomst terzake een kopieermachine bij BNP Paribas. In het
volgende verslag zal hierop w orden teruggekomen.

02-07-2020
1

De betstelauto's zijn opgehaald door de leasemaatschappij en openbaar
geveild. Terzake de Fiat Doblo is (na aftrek van kosten) een (beperkte)
overw aarde ad. € 1.571,25 (incl. BTW ) gerealiseerd. Dit bedrag is door Alcredis
overgemaakt op de boedelrekening. De veiling van de Fiat Talento's heeft
geresulteerd in een restantvordering van in totaal € 5.841,00, w elke vordering
is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

02-10-2020
2

De kopieermachine is opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

02-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

02-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich diverse leveranciers gemeld met een eigendomsvoorbehoud en
een leverancier heeft een beroep gedaan op consignatieovereenkomst. In het
volgende verslag zal hierop w orden teruggekomen.

02-07-2020
1

Techval BV heeft de leveranciers w aarvan nog goederen aanw ezig w aren en
de eigendomsrechten door de curator zijn gehonoreerd in de gelegenheid
gesteld deze goederen op te halen, danw el nadere afspraken met deze
leveranciers gemaakt.

02-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet gemeld.

02-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet gemeld.

5.8 Boedelbijdragen

02-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

02-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg en correspondentie bank, onderzoek bankadministratie.

02-07-2020
1

Overleg leveranciers, onderzoek rechten derden, monitoren uitlevering.

02-10-2020
2

Correspondentie Rabobank.

29-12-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het voortzetten van de onderneming is niet meer mogelijk.

02-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming is niet meer mogelijk.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

02-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is gedeeltelijk aan de curator ter beschikking gesteld. De
curator zal onder meer onderzoeken of uit de boekhouding de rechten en
verplichtingen van de vennootschap als bedoeld in art 2:10 BW kunnen
w orden gekend.

02-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

02-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.

02-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

02-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

02-07-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

02-07-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Start onderzoek administratie.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

02-07-2020
1

Toelichting
Naast het curatorensalaris is een boedelvordering van het UW V te verw achten
uit hoofde van de loonovernameverplichting op grond van de
loongarantieregeling, alsook een boedelvordering terzake de huurpenningen
vanaf datum faillissement.

Toelichting
Naast het curatorensalaris is een boedelvordering van het UW V te verw achten
uit hoofde van de loonovernameverplichting op grond van de
loongarantieregeling.

Toelichting
Het UW V heeft op grond van de loongarantieregeling een boedelvordering van
€ 22.748,92.

Toelichting
Ongew ijzigd.

02-07-2020
1

02-10-2020
2

29-06-2021
4

29-12-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.790,00

02-07-2020
1

€ 17.349,00

02-10-2020
2

€ 22.265,00

29-12-2020
3

€ 22.255,00

29-06-2021
4

€ 22.265,00

29-12-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

02-07-2020
1

€ 19.169,72

29-06-2021
4

€ 19.169,72

29-12-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

02-07-2020
1

47

02-10-2020
2

47

29-12-2020
3

48

29-06-2021
4

48

29-12-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 48.681,32

02-07-2020
1

€ 383.664,14

02-10-2020
2

€ 383.664,14

29-12-2020
3

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 383.780,30

29-06-2021
4

€ 383.780,30

29-12-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nader te bepalen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, overleg crediteuren, inventariseren eigendommen
derden, w aaronder eigendomsvoorbehoud.

02-07-2020
1

Overleg en correspondentie crediteuren, onderzoek eigendommen derden,
w aaronder eigendomsvoorbehoud, afw ikkelen eigendommen derden.

02-10-2020
2

Correspondentie crediteuren.

29-12-2020
3

Correspondentie crediteuren.

29-06-2021
4

Correspondentie crediteuren.

29-12-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

02-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkelen activatransactie en eigendommen derden, incasso debiteuren,
onderzoek rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

02-07-2020
1

Incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

02-10-2020
2

Incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

29-12-2020
3

Incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

29-06-2021
4

Incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

29-12-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nader te bepalen.

02-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
29-6-2022

29-12-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

02-07-2020
1

Verslaglegging.

02-10-2020
2

Verslaglegging.

29-12-2020
3

Verslaglegging.

29-06-2021
4

Verslaglegging.

29-12-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

