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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw ondersteuning Machiels BV

03-11-2020
1

Gegevens onderneming
Curanda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
76943216. Het betreft een besloten vennootschap die is opgericht bij akte d.d.
31 december 2019. De voorheen door de DGA de heer Machiels gedreven
eenmanszaak is in de vennootschap ingebracht. Curanda is gevestigd te Born.

03-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Curanda w as actief in de bouw . Zij stelde arbeidskrachten ter beschikking voor
de uitvoering van bouw projecten. Deze arbeidskrachten huurde curanda op
haar beurt w eer bij derden in. Er w as geen sprake van inkoop van
bouw materieel; dit w erd door de opdrachtgevers ter beschikking gesteld.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 293.343,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -184.601,00

€ 244.827,00

Toelichting financiële gegevens

03-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Er is geen officieel jaarverslag. W el zijn uitdraaien uit de administratie
voorhanden. Op deze uitdraaien per september 2020 gedateerd, zijn
bovenstaande cijfers gebaseerd.

03-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
03-11-2020
1

2
Toelichting
Er w as naast de DGA nog een w erknemer in dienst, een projectleider.

Boedelsaldo
Verslagperiode
van

03-11-2020
1

13-10-2020
t/m
3-11-2020
van

06-05-2021
3

4-11-2020
t/m
5-5-2021
van

05-11-2021
4

6-5-2021
t/m
4-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 54 min

2

16 uur 54 min

3

34 uur 3 min

4

7 uur 18 min

5

6 uur 54 min

6

8 uur 42 min

totaal

89 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer Machiels is enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap.

03-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn, voor zover op dit moment bekend geen lopende procedures.

03-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn verzekeringspolissen beëindigd. De curator onderzoekt
dit nog nader.

03-11-2020
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van huur.

03-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar mededeling van de heer Machiels is een groot project in Beek niet juist
gecalculeerd. De kosten w aren vele malen hoger dan de baten. Hierdoor
w erden er dus onvoldoende gelden ontvangen om aan de verplichtingen te
kunnen voldoen. Andere, nieuw e, projecten vonden geen doorgang, zodat er
ook geen w erk meer w as.

03-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

03-11-2020
1

1
Toelichting
Dit betreft de DGA.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

03-11-2020
1

2
Toelichting
Naast de heer Machiels w as er nog een projectleider in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-11-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken in eigendom van de vennootschap.

03-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn w at handgereedschappen en een tw eetal containers in eigendom van
de vennootschap.

03-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen onderhanden w erk meer.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

03-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 48.000,00
totaal

€ 48.000,00

Toelichting debiteuren
Het betreft hier nog openstaande rekeningen ter zake het laatst uitgevoerde
project. Deze w orden betw ist door de opdrachtgever.

03-11-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft thans nadere informatie met betrekking tot dit project onder
zich. In de komende verslagperiode w orden deze betw iste openstaande
rekeningen onderzocht.

06-05-2021
3

De discussie met de grootste debiteur is lopende.

05-11-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

03-11-2020
1

Er zijn geen vorderingen van banken bekend gew orden. W el zijn er een
tw eetal leningen aangetroffen van privé personen en een tw eetal leningen
van andersoortige kredietverstrekkers, alles bij elkaar vertegenw oordigen
deze een bedrag in hoofdsom van een Euro 30.000,00.

5.2 Leasecontracten
Naar mededeling van de heer Machiels zijn er geen leasecontracten; dit w ordt
nog nader onderzocht.

03-11-2020
1

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

09-02-2021
2

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
De onderneming w ordt niet voortgezet.

03-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart is niet aan de orde.

03-11-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is aan de curator overhandigd. Deze is niet zeer omvangrijk
en lijkt compleet te zijn. De administratie is gesorteerd in ordners en lijkt
overzichtelijk.

03-11-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is nog geen jaarrekening opgemaakt. De vennootschap bestond nog geen
jaar.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

03-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De volstorting heeft plaatsgevonden middels inbreng vand e eenmanszaak in
de vennootschap.

03-11-2020
1

Er is gebleken dat er geen inbrengbalans voorhanden is.

09-02-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-11-2021
4

De curator doet hier onderzoek naar.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-11-2020
1

In onderzoek

09-02-2021
2

Toelichting
Tot nu toe heeft de curator geen paulianeuze handelingen aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Aangezien de bestuurder naliet om, ondanks meerdere verzoeken, een laptop
(eigendom van de vennootschap) met daarop administratie van de
vennootschap en overige administratie bij de curator af te geven, heeft de
curator de bestuurder bezocht aan zijn w oonadres, tevens zijnde het
vestigingsadres van de vennootschap. Voor het geval bestuurder de curator
niet zou binnenlaten, beschikte hij over een machtiging tot binnentreden. De
curator hoefde van deze machtiging geen gebruik te maken nu hij in de
gelegenheid w erd gesteld om de laptop en de administratie van de
vennootschap mee te nemen en veilig te stellen. De curator zal in de komende
verslagperiode nader onderzoek doen.

06-05-2021
3

De curator is doende met het onderzoek. In het volgende verslag zal de
curator hier nader op ingaan.

05-11-2021
4

De curator bestudeert de nader verkregen stukken en de inhoud van de
laptop. In het volgende verslag kan de curator inhoudelijk hierop ingaan.

05-05-2022
5

De curator heeft de nader verkregen stukken en de inhoud van de laptop
bekeken. De bevindingen zullen eerst met de bestuurder w orden besproken.
Er is een afspraak met de bestuurder daartoe gemaakt.

06-11-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

09-02-2021
2

€ 8.858,15

05-11-2021
4

Toelichting
Door het UW V is een boedelvordering ingediend.

€ 8.858,15

05-05-2022
5

Toelichting
De vordering van het UW V is ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.000,00

03-11-2020
1

Toelichting
De fiscus moet de vordering nog indienen, maar uit de balans blijkt deze
verplichting.

€ 56.614,00

09-02-2021
2

€ 63.892,00

05-11-2021
4

€ 63.892,00

05-05-2022
5

Toelichting
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

03-11-2020
1

Het UW V beoordeelt nog of er loonaanspraken zijn van de projectleider die
voor het faillissement uit dienst is gegaan.

€ 17.022,01

05-11-2021
4

€ 17.022,01

05-05-2022
5

Toelichting
De vordering van het UW V is ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.493,46

05-11-2021
4

Toelichting
Door Gun Bouw bedrijf zijn de aanvraagkosten ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23

03-11-2020
1

Toelichting
Dit blijkt uit het voorhanden zijnde crediteurenoverzicht.

25

09-02-2021
2

18

05-11-2021
4

Toelichting
In totaal hebben 18 crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 183.691,00

03-11-2020
1

Toelichting
Dit blijkt uit het crediteurenoverzicht.

€ 188.901,38

09-02-2021
2

€ 191.042,07

05-11-2021
4

€ 191.042,07

05-05-2022
5

Toelichting
Dit bedrag is niet gew ijzigd.

Toelichting

06-11-2022
6

Hornbach heeft nog een vordering ter hoogte van 3.192,65 ingediend die de
curator echter niet kan erkennen. Het totaal bedrag aan niet erkende
vorderingen beloopt daarmee in het faillissement 17.383,63.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures aanhangig.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

09-02-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek oorzaken faillissement
onderzoek bestuur en paulianeuze handelingen
innen debiteuren

03-11-2020
1

Met de bestuurder is een afspraak gemaakt om de stand van zaken door te
nemen.

06-11-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is op dit moment onbekend.

03-11-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-5-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

06-11-2022
6

