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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ronmas B.V.

10-12-2020
1

Gegevens onderneming
De Gruisdonk 8
5928 RT Venlo

10-12-2020
1

Activiteiten onderneming
De productie van en handel in automatiseringssystemen; het regelen,
organiseren en verzorgen van engineering.

10-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.404.789,00

€ 191.498,00

€ 1.531.896,00

2019

€ 3.085.686,00

€ 29.491,00

€ 1.754.491,00

2018

€ 2.595.389,00

€ 279.951,00

€ 2.165.763,00

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor opgenomen financiële gegevens zijn overgenomen uit de
jaarrekeningen.

10-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

10-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 40.561,02

10-12-2020
1

€ 107.115,50

15-03-2021
2

€ 6.168,51

14-06-2021
3

€ 11.667,46

07-12-2021
4

€ 2.276,62

07-06-2022
5

Verslagperiode
van
10-11-2020

10-12-2020
1

t/m
7-12-2020
van
8-12-2020

15-03-2021
2

t/m
11-3-2021
van
12-3-2021

14-06-2021
3

t/m
9-6-2021
van
10-6-2021

07-12-2021
4

t/m
6-12-2021
van
7-12-2021
t/m
6-6-2022

Bestede uren

07-06-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

149 uur 18 min

2

237 uur 54 min

3

38 uur 42 min

4

40 uur 6 min

5

4 uur 36 min

totaal

470 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Voor een toelichting op de verrichte w erkzaamheden w ordt verw ezen naar de
betreffende onderdelen van dit verslag.

10-12-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurder is de besloten vennootschap Ronmas Holding B.V.
Daarvan is enig bestuurder de heer dr. J. Arndt. De aandelen van de failliet zijn
in handen van LIOF N.V. (40%) en Ronmas Holding B.V. (60%). De directie w erd
gevormd door de heer dr. Arndt en de heer R. Geerdink.

10-12-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

15-03-2021
2

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: geen.

10-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: de curator heeft een overzicht ontvangen van alle actuele
verzekeringen. Eén daarvan kon reeds w orden opgezegd. De overige
verzekeringen w orden aangehouden met het oog op de tijdelijke voortzetting
van de bedrijfsactiviteiten en aansluitend de verkoop van de activa.

10-12-2020
1

Verslag 2: inmiddels zijn alle verzekeringen op naam van de failliet opgezegd.
De curator is nog in afw achting van enkele royementspolissen.

15-03-2021
2

Verslag 3: uit de informatie die de curator van de verzekeringsmaatschappijen
ontving is gebleken dat alle premierestituties inmiddels zijn uitbetaald dan w el
verrekend. Afgehandeld.

14-06-2021
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Verslag 1: het bedrijfspand w aarin de failliet gevestigd is w ordt gehuurd. De
curator heeft de huurovereenkomst op 20 november 2020 schriftelijk
opgezegd, tegen de w ettelijke opzegtermijn van drie maanden.

10-12-2020
1

Verslag 2: de huurovereenkomst is per 20 februari 2021 geëindigd.
Afgehandeld.

15-03-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: naar opgave van de directie:

10-12-2020
1

Ronmas liep na de doorstart die in 2016 plaatsvond goed. In 2018 en 2019 zijn
er diverse projecten geboekt, w aarvan er vier verkeerd bleken te zijn
ingeschat; de kosten vielen hoger uit dan verw acht. Er zijn ook diverse
tegenvallers gew eest en daarbovenop kw am Corona. Daardoor stagneerde de
verkoop van spareparts, consumables en daalden de serviceopdrachten.
Daarnaast kampte Ronmas met het probleem dat er vanw ege Corona geen
bedrijfsbezoeken konden plaatsvinden en daardoor machines niet in bedrijf
gesteld konden w orden. In verband met betalingsafspraken w orden diverse
opdrachten pas 100% betaald ná inbedrijfsstelling of afloop van de
garantietermijn. Ronmas kan dan de laatste factuur niet sturen. Ca. 20 tot
50% bleef daardoor onbetaald.
Er heeft regelmatig contact plaatsgevonden met de aandeelhouders en de
bank, ook voor w at betreft de prognoses. In mei/juni w as de
opdrachtenportefeuille het hoogst. Met al die opdrachten zou Ronmas bijna
één jaar vooruit kunnen. Echter, vanaf de zomer kw amen er geen aanvragen
meer binnen w aarbij projecten voor 2021 door de marktomstandigheden bijna
tegen nihilprijzen geboekt. Daardoor w erd duidelijk dat Ronmas rond de
herfst/w inter haar kosten niet meer zou kunnen dragen.
Feitelijk kan gesteld w orden dat er sinds januari 2020 een dalende lijn is
ingezet, mede door toename van de prijsdruk op de markt. Er w as dus geen
houden meer aan. Op 4 november 2020 is het faillissement door de bestuurder
aangevraagd.
Verslag 2: afgehandeld.

15-03-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
11

10-12-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

10-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-11-2020

11

De arbeidsovereenkomsten zijn schriftelijk opgezegd, w elke
brieven tijdens de personeelsbijeenkomst persoonlijk zijn
overhandigd.

totaal

11

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: bespreking met de directie en officemanager; ontvangst
personeelsgegevens; telefonisch en schriftelijk contact met het UW V; verzoek
en ontvangst machtiging rechter-commissaris voor de opzegging van de
arbeidsovereenkomsten; opstellen ontslagbrieven; bijw onen
personeelsbijeenkomst en correspondentie met enkele w erknemers.

10-12-2020
1

Verslag 2: telefonisch en schriftelijk contact met het UW V en enkele
w erknemers.

15-03-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: de failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom; het
bedrijfspand w ordt gehuurd. Zie punt 1.4.

10-12-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

15-03-2021
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking met de directie en officemanager.

10-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Niet-bodemzaken, veiling
PNS kopers

Boedelbijdrage

€ 7.203,00
€ 237,50

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 2.420,00

Restanten uit projecten

€ 4.200,00

Bodemzaken, veiling

€ 48.681,00

totaal

€ 62.741,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: de kantoor- en bedrijfsinventaris alsmede het rollend materieel is in
opdracht van de pandhouder getaxeerd. Bij de curator hebben zich diverse
gegadigden gemeld. Allen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan
het biedingsproces dat de curator in overleg met de pandhouder zal opstarten.

10-12-2020
1

Verslag 2: een deel van de kantoorinventaris is verkocht aan enkele
w erknemers. De totale opbrengst van die zaken bedraagt € 2.420,00.
Daarnaast zijn enkele restanten van projecten die geen doorgang vonden
verkocht voor een totaalbedrag van € 4.200,00.

15-03-2021
2

De resterende kantoor- en bedrijfsinventaris inclusief het rollend materieel is
verkocht door middel van een online veiling. De curator is in afw achting van de
afrekening w aaruit zal blijken w at de opbrengsten en kosten zijn gew eest. De
boedel heeft los daarvan een bedrag van € 50,00 aan kosten gemaakt voor
het vullen van gascilinders die nodig w aren voor de uitlevering van de activa.
Na ontvangst van de afrekening van het veilingbedrijf zal de opbrengst van de
niet-bodemzaken w orden afgerekend met de pandhouder.
Verslag 3: de resterende kantoor- en bedrijfsinventaris inclusief het rollend
materieel is verkocht door middel van een online veiling. De curator heeft de
afrekening ontvangen. De totale opbrengst van die zaken bedraagt €
56.121,50 en de totale kosten bedragen € 8.728,21. Afgehandeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

14-06-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: tot maximaal de hoogte van de vordering van de fiscus heeft het
bodemvoorrecht te gelden op de bodemzaken.

10-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: besprekingen en correspondentie met de directie en officemanager;
telefonisch contact en correspondentie met de pandhouder en taxatiebureau;
ontvangst taxatierapporten; opstellen biedingsprotocol en overleg met de
pandhouder dienaangaande; telefonisch contact en correspondentie met
diverse gegadigden.

10-12-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met diverse gegadigden, de
directie, officemanager en enkele w erknemers; ontvangst biedingen en
beoordeling daarvan; correspondentie met de pandhouder; verzoeken aan de
rechter-commissaris om toestemming te verlenen voor een online veiling en de
diverse verkopen aan w erknemers; ontvangst toestemmingen; telefonisch
contact en correspondentie met het veilingbedrijf; opstellen facturen en
controle ontvangst betalingen.

15-03-2021
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met het veilingbedrijf;
controle afrekening.

14-06-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Actuele voorraad en restanten
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: de aangetroffen voorraad, inclusief restanten, is eveneens
getaxeerd en w ordt betrokken bij het biedingsproces.

10-12-2020
1

Per datum faillissement w as verder sprake van onderhanden w erk. Enkele
opdrachten zijn of w orden in opdracht van de curator nog afgerond. Zie verder
punt 6.1.
Verslag 2: de voorraad is meegenomen in de online veiling. Zie verder punt
3.2.

15-03-2021
2

Verslag 3: zie punt 3.2. Afgehandeld.

14-06-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: zie punt 3.5 en 6.3.

10-12-2020
1

Verslag 2: zie punt 3.5 en 6.3.

15-03-2021
2

Verslag 2: zie punt 3.5 en 6.3.

14-06-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aandelen RoboticaSystems d.o.o.
Restitutie Finanzamt
Restitutie Belastingdienst
totaal

Boedelbijdrage

€ 4.092,46
€ 286,33
€ 3,00
€ 4.381,79

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1: vooralsnog zijn er geen andere activa aangetroffen.

10-12-2020
1

Verslag 2: de immateriële activa, bestaande uit softw are en IP-rechten, zijn
verkocht voor een bedrag van € 9.680,00 inclusief BTW . Deze opbrengst is
doorbetaald aan de pandhouder, na aftrek van een boedelbijdrage van €
968,00 inclusief BTW .

15-03-2021
2

Verder heeft de failliet 50% van de aandelen van RoboticaSystems d.o.o., een
Servische vennootschap. De andere aandeelhouder heeft aangegeven deze te
w illen overnemen van de boedel voor € 1,00. De rechter-commissaris heeft
hiervoor toestemming verleend. De aandelenoverdracht zal op korte termijn
w orden afgerond.
Verslag 3: de aandelenoverdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. De totale
opbrengst van de aandelenoverdracht bedraagt € 4.092,46 en de totale
kosten bedragen € 796,60. Afgehandeld.

14-06-2021
3

Verslag 4: in deze verslagperiode heeft de curator tw ee restituties ontvangen.

07-12-2021
4

Uit de administratie van failliet blijkt dat deze in 2020 een tegemoetkoming
NOW voor de maanden maart, april en mei 2020 heeft aangevraagd en in de
vorm van voorschotten deels heeft ontvangen. Er zou nog een bedrag aan
voorschot van € 6.468,00 uitbetaald moeten w orden door UW V. Inmiddels is
gebleken uit de voorlopige berekening van het w erkelijk omzetverlies dat het
omzetverlies lager is dan destijds aangegeven w aardoor de tegemoetkoming
volledig ten onrechte is toegekend. Er komt derhalve geen aanvullende
uitbetaling. De boedel zal geen eindaanvraag NOW doen nu zij daar geen bate
van te verw achten heeft. Dit leidt w aarschijnlijk tot een terugvordering, die
anders ook gekomen zou zijn. Afgehandeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: besprekingen met de directie en officemanager.

10-12-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de koper van de
immateriële activa; vergelijk van het bod met het taxatierapport; overleg met
de pandhouder; indienen verzoek toestemming rechter-commissaris voor deze
verkoop; ontvangst toestemming; opstellen factuur; controle ontvangst
betaling en afrekening met de pandhouder; telefonisch contact en
correspondentie met de directie en de andere aandeelhouder van de Servische
vennootschap; bestudering juridische en financiële bescheiden; verzoek aan
de rechter-commissaris om toestemming te verlenen voor deze
aandelenoverdracht; ontvangst overeenkomst en controle daarvan; bezoek
aan de notaris voor de nodige legalisaties; correspondentie met de rechtbank
voor de nodige apostilles; verzamelen benodigde documenten en doorbelasten
kosten.

15-03-2021
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met de directie en de andere
aandeelhouder van de Servische vennootschap; bezoek aan de notaris voor
de nodige legalisaties; correspondentie met de rechtbank voor de nodige
apostilles; verzamelen benodigde documenten en doorbelasten kosten; intern
overleg.

14-06-2021
3

Verslag 4: correspondentie met directie; opstellen memo inzake
tegemoetkoming NOW ; intern overleg.

07-12-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Diverse debiteuren

€ 544.972,75

€ 423.199,85

€ 54.428,63

totaal

€ 544.972,75

€ 423.199,85

€ 54.428,63

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Verslag 1: de debiteurenportefeuille per datum faillissement bedroeg €
544.972,25. In opdracht van de pandhouder is de curator gestart met de
incasso daarvan, tegen een boedelbijdrage van 10% exclusief BTW .

10-12-2020
1

Verslag 2: de debiteurenincasso is nog gaande. Inmiddels heeft er een
tussentijdse afrekening plaatsgevonden met de pandhouder, w aarbij een deel
van de opbrengst minus de overeengekomen boedelbijdrage is doorbetaald.

15-03-2021
2

Verslag 3: de debiteurenincasso is nog gaande. Er heeft een afrekening
plaatsgevonden met de pandhouder. De vordering van de bank is daarmee
volledig voldaan. Op dit moment resteert er nog een te incasseren bedrag van
€ 81.849,40.

14-06-2021
3

Verslag 4: de debiteurenincasso is nog gaande. Op dit moment resteert er nog
een te incasseren bedrag van € 59.852,40. Opgemerkt moet w orden dat met
de desbetreffende debiteuren discussie bestaat en er sprake is van mogelijke
verrekenbare tegenvorderingen. De curator verw acht de debiteurenincasso in
de komende verslagperiode te kunnen afronden.

07-12-2021
4

Verslag 5: ongew ijzigd.

07-06-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: bespreking met de directie en officemanager; ontvangst
debiteurenlijst; telefonisch contact en correspondentie met de pandhouder;
controle ontvangen betalingen op de bedrijfsrekening; bijw erken
debiteurenlijst en opstellen eerste debiteurenbrief.

10-12-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en bespreking met de directie;
correspondentie met diverse debiteuren; controle ontvangst betalingen;
bijw erken debiteurenlijst; intern overleg; opstellen tussentijdse afrekening
voor de pandhouder en verrichten betaling.

15-03-2021
2

Verslag 3: correspondentie met de pandhouder; bijw erken debiteurenlijst.

14-06-2021
3

Verslag 4: correspondentie met directie; correspondentie met verschillende
debiteuren; bijw erken debiteurenlijst; intern overleg.

07-12-2021
4

Verslag 5: correspondentie met directie.

07-06-2022
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 284.917,79
Toelichting vordering van bank(en)

10-12-2020
1

Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag betreft de vordering van de
huisbankier van de failliet per 1 december 2020, bestaande uit het debetsaldo
van de rekening-courant. Oorspronkelijk w erd er een vordering ingediend per
datum faillissement ad € 369.710,33.

€ 45.067,25

15-03-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: de vordering van de huisbankier uit hoofde van de rekening-courant
bedroeg per 7 maart 2021 nog € 45.067,25.

€ 0,00

14-06-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3: de vordering van de huisbankier uit hoofde van de rekening-courant
is inmiddels volledig voldaan en is derhalve € 0,00. Afgehandeld.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: voor zover bekend zijn er geen leasecontracten afgesloten.

10-12-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd; afgehandeld.

15-03-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: de huisbankier heeft pandrechten gevestigd op voorraden,
inventaris, vorderingen op derden en immateriële activa. Daarnaast geldt ten
aanzien van de bestuurder van de failliet een hoofdelijke aansprakelijkheid.

10-12-2020
1

Daarnaast heeft de failliet een geldleningsovereenkomst afgesloten met één
van haar aandeelhouders. Deze heeft een hypotheekrecht gevestigd op het
pand w aarin de failliet gevestigd is.
Alle zekerheden zijn nog in onderzoek.
Verslag 2: de curator is tot het voorlopige oordeel gekomen dat de zekerheden
van de huisbankier rechtsgeldig zijn gevestigd.

15-03-2021
2

Verslag 3: de vordering van de huisbankier is inmiddels geheel afgelost en
staat derhalve niet meer op de crediteurenlijst vermeld als separatist.

14-06-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: zie punt 5.3.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

10-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: er zijn diverse claims op eigendomsvoorbehoud bij de curator
ingediend. Deze zijn in onderzoek. De betreffende crediteuren zijn
geïnformeerd over de bij beschikking d.d. 10 november 2020 afgekondigde
afkoelingsperiode.

10-12-2020
1

Verslag 2: alle claims die bij de curator zijn ingediend zijn inmiddels
afgehandeld. Diverse zaken zijn door leveranciers opgehaald, na betaling van
een boedelbijdrage (zie punt 5.8). Voor een deel van de retour gehaalde
zaken dient de curator nog creditnota's te ontvangen.

15-03-2021
2

Verslag 3: de curator is in afw achting van ontvangst van de creditnota's voor
een deel van de retour gehaalde zaken.

14-06-2021
3

Verslag 4: ongew ijzigd.

07-12-2021
4

Verslag 5: ongew ijzigd.

07-06-2022
5

5.6 Retentierechten
Verslag 1: vooralsnog zijn er geen claims op retentierecht ingediend.

10-12-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd; afgehandeld.

15-03-2021
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: één crediteur heeft een beroep gedaan op het recht van reclame.
Deze claim is in onderzoek.

10-12-2020
1

Verslag 2: ook deze claim is afgehandeld.

15-03-2021
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2020
1

Verslag 1: voor de incasso van de debiteuren en de verkoop van de verpande
activa is de curator met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen
van 10% exclusief BTW .

€ 1.560,50

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de boedelbijdragen
die de boedel ontving voor de afw ikkeling van de eigendomsvoorbehoudclaims.
Voor de boedelbijdrage ter zake van de debiteurenincasso w ordt verw ezen
naar punt 4.1 en voor de boedelbijdrage ter zake van de verkochte activa naar
punt 3.6.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: besprekingen met de directie en officemanager; telefonisch contact
en correspondentie met de huisbankier en geldleningsverstrekker; intern
overleg; ontvangst en bestudering van documentatie met betrekking tot
vorderingen en zekerheden; ontvangst en bestudering van bankafschriften en
telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren.

10-12-2020
1

Verslag 2: bestudering pandrechten en financieringsdocumentatie en opstellen
memo; correspondentie met de huisbankier; telefonisch contact en
correspondentie met diverse leveranciers en de directie; controle
eigendomsvoorbehoudclaims inclusief bezoek aan failliet en opstellen memo's;
intern overleg; opstellen facturen voor boedelbijdragen en controle ontvangst
betalingen.

15-03-2021
2

Verslag 3: correspondentie met de huisbankier; telefonisch contact en
correspondentie met diverse leveranciers.

14-06-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: de bedrijfsactiviteiten van de failliet w orden in opdracht van de
curator tot uiterlijk 23 december 2020 voortgezet. Gedurende deze periode
w orden nog verschillende opdrachten afgerond.

10-12-2020
1

Verslag 2: afgehandeld.

15-03-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: na afw ikkeling van de voortzettingsperiode zal aan de rechtercommissaris verslag w orden uitgebracht van het financiële resultaat.

10-12-2020
1

Verslag 3: de financiële afw ikkeling van de voortzetting is nog niet helemaal
rond. Er is op dit moment nog één openstaande factuur die voldaan dient te
w orden. Zodra de voortzetting financieel is afgerond zal de opbrengst daarvan
in het verslag w orden vermeld.

14-06-2021
3

Verslag 4: de financiële afw ikkeling van de voortzetting is nog niet helemaal
rond. Er is op dit moment nog één openstaande factuur die voldaan dient te
w orden. De curator verw acht dit in de komende verslagperiode te kunnen
afronden.

07-12-2021
4

Verslag 5: ongew ijzigd.

07-06-2022
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: besprekingen met de directie en officemanager; ontvangst
overzichten van lopende projecten en begrotingen; bestudering daarvan;
intern overleg; verzoek en ontvangst machtiging van de rechter-commissaris;
veelvuldig telefonisch contact en correspondentie met diverse opdrachtgevers
en leveranciers, de directie en officemanager van de failliet; controle ontvangst
en verrichten diverse betalingen; opstellen en bijhouden van een overzicht van
alle inkomsten en uitgaven.

10-12-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact, correspondentie en besprekingen met de
directie en officemanager; telefonisch contact en correspondentie met diverse
klanten en leveranciers; controle facturen; controle ontvangst en verrichten
betalingen; intern overleg; bijw erken overzicht.

15-03-2021
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met de directie; telefonisch
contact en correspondentie met diverse klanten en leveranciers; intern
overleg; bijw erken overzicht.

14-06-2021
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: n.v.t.; er hebben zich geen gegadigden bij de curator gemeld voor
een doorstart.

10-12-2020
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

6.6 Opbrengst

10-12-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-12-2020
1

Verslag 1: n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-12-2020
1

Verslag 1: n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: bespreking met de directie en officemanager.

10-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: de curator heeft een deel van de administratie reeds ontvangen. De
nog ontbrekende administratie w ordt op korte termijn overhandigd. Na
afw ikkeling van de tijdelijke voortzetting en verkoop van de activa, zal de
curator zijn boekenonderzoek, w aaronder onderzoek rechtmatigheid
opstarten.

10-12-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

15-03-2021
2

Verslag 3: ongew ijzigd.

14-06-2021
3

Verslag 4: de curator is in deze verslagperiode gestart met het
boekenonderzoek. Of is voldaan aan de boekhoudplicht is onderdeel van dit
onderzoek.

07-12-2021
4

Verslag 5: aan de boekhoudplicht is voldaan. Afgehandeld.

07-06-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: nog te onderzoeken.

10-12-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

15-03-2021
2

Verslag 3: de jaarrekeningen w erden tijdig gedeponeerd. Afgehandeld.

14-06-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: n.v.t.

10-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: nog te onderzoeken.

10-12-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

15-03-2021
2

Verslag 3: ongew ijzigd.

14-06-2021
3

Verslag 4: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek.

07-12-2021
4

Verslag 5: de aandelen w erden volgestort in geld. Afgehandeld.

07-06-2022
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-12-2020
1

Verslag 1: nog te onderzoeken.

Toelichting

15-03-2021
2

Verslag 2: ongew ijzigd.

Toelichting

14-06-2021
3

Verslag 3: ongew ijzigd.

Toelichting

07-12-2021
4

Verslag 4: in onderzoek. Zie toelichting bij punt 7.7.

Nee
Toelichting
Verslag 5: inmiddels is het boekenonderzoek afgehandeld. Er zijn de curator
geen zaken opgevallen w aaruit zou blijken dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

7.6 Paulianeus handelen

07-06-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-12-2020
1

Verslag 1: nog te onderzoeken.

Toelichting

15-03-2021
2

Verslag 2: ongew ijzigd.

In onderzoek

14-06-2021
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

In onderzoek

07-12-2021
4

Toelichting
Verslag 4: in onderzoek. Zie toelichting bij punt 7.7.

Nee

07-06-2022
5

Toelichting
Verslag 5: inmiddels is het boekenonderzoek afgehandeld. Er zijn de curator
geen zaken opgevallen w aaruit zou blijken dat er sprake is van paulianeus
handelen. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: zie punt 7.1.

10-12-2020
1

Verslag 4: de curator is in deze verslagperiode gestart met het
boekenonderzoek. De curator verw acht dit tijdens de komende verslagperiode
af te kunnen ronden.

07-12-2021
4

Verslag 5: het onderzoek is afgerond. Er zijn geen bijzonderheden
geconstateerd. De curator beschouw t dit onderw erp als afgehandeld.

07-06-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: bespreking met de directie en officemanager; opstellen lijst van aan
te reiken administratie; correspondentie met de accountant; ontvangst diverse
digitale bestanden en een deel van de analoge administratie; telefonisch
contact en correspondentie met een externe systeembeheerder inzake het
verzorgen van een volledige back-up van de digitale administratie.

10-12-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de directie en
officemanager; ontvangst aanvullende administratie; telefonisch contact en
correspondentie met een externe systeembeheerder inzake de digitale
administratie; opstellen memo; verzoek aan de rechter-commissaris om
toestemming te verlenen voor de opdracht aan de externe systeembeheerder
en bestudering jaarrekening 2020.

15-03-2021
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met de directie; telefonisch
contact en correspondentie met een externe systeembeheerder inzake de
digitale administratie; intern overleg.

14-06-2021
3

Verslag 4: correspondentie en bespreking met aandeelhouder; nadere
bestudering jaarrekeningen, bankafschriften, kasboek, grootboeken, statuten
aandeelhouders, inkoop; intern overleg.

07-12-2021
4

Verslag 5: correspondentie met aandeelhouder; nadere bestudering diverse
digitale bestanden.

07-06-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.411,60

10-12-2020
1

Toelichting
Verslag 1: de verhuurder van het bedrijfspand heeft een concurrente
boedelvordering ingediend met betrekking tot de huurpenningen over de
opzegtermijn. Verder verw acht de curator een boedelvordering van het UW V
ter zake van de door haar overgenomen loonbetalingsverplichting en is er
sprake van een boedelvordering uit hoofde van het curatorensalaris (P.M.).

€ 98.949,11

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2: tijdens deze verslagperiode heeft het UW V haar boedelvorderingen
met een totaalbedrag van € 85.537,51 ingediend. Daarmee komt het totaal
van de boedelvorderingen uit op € 98.949,11.

€ 105.391,68
Toelichting

14-06-2021
3

Verslag 3: tijdens deze verslagperiode heeft het UW V een aanvullende
boedelvordering met een totaalbedrag van € 6.442,57 ingediend. Daarmee
komt het totaal van de boedelvorderingen uit op € 105.391,68.

€ 105.391,68

07-12-2021
4

Toelichting
Verslag 4: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe
ingediende boedelvorderingen.

€ 105.391,68
Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-06-2022
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 60.322,00

10-12-2020
1

Toelichting
Verslag 1: de fiscus heeft tot nu toe vier aanslagen loonheffing bij de curator
ingediend. De curator verw acht daarnaast in elk geval nog een claim uit hoofde
van ex artikel 29 lid 7 W et Omzetbelasting.

€ 49.766,00

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2: na vermindering van enkele ambtshalve aanslagen resteert er een
totale vordering van de fiscus ad € 49.766,00. De claim ex artikel 29 lid 7 W et
Omzetbelasting dient nog te w orden opgelegd.

€ 47.557,00

14-06-2021
3

Toelichting
Verslag 3: na vermindering van enkele ambtshalve aanslagen resteert er een
totale vordering van de fiscus ad € 47.557,00. De aanslag ex artikel 29 lid 7
W et Omzetbelasting dient nog te w orden opgelegd.

€ 57.124,00

07-12-2021
4

Toelichting
Verslag 4: na vermindering van enkelen aanslagen en het opleggen van de
aanslag ex art. 29 lid 7 W et Omzetbelastingdienst is sprake van een totale
vordering van de fiscus van € 57.124,00.

€ 57.124,00
Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

07-06-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-12-2020
1

Verslag 1: het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 33.850,07

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2: het UW V heeft tevens haar preferente vorderingen ingediend, met
een totaalbedrag van € 33.850,07.

€ 33.850,07

14-06-2021
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

€ 33.850,07

07-12-2021
4

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

€ 33.850,07
Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

07-06-2022
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-12-2020
1

Verslag 1: er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 11.594,29

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2: er zijn drie andere preferente vorderingen ingediend door voormalig
w erknemers. Het betreft loonvorderingen die niet onder de
loongarantieregeling van het UVW vielen.

€ 11.594,29

14-06-2021
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

€ 11.594,29

07-12-2021
4

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

€ 11.594,29
Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-06-2022
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
44

10-12-2020
1

Toelichting
Verslag 1: het hiervoor genoemde aantal betreft het aantal concurrente
vorderingen conform opgave failliet. Deze crediteuren zijn uitgenodigd om hun
vorderingen bij de curator in te dienen. Enkele crediteuren zijn daartoe reeds
overgegaan.

47

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aantal ingediende
vorderingen tot nu toe, exclusief de vorderingen van de separatisten.

43

14-06-2021
3

Toelichting
Verslag 3: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aantal ingediende
vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de separatist.

44

07-12-2021
4

Toelichting
Verslag 4: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aantal ingediende
vorderingen tot nu toe, exclusief de vordering van de separatist.

44
Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

07-06-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 309.000,23

10-12-2020
1

Toelichting
Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de
concurrente vorderingen naar opgave van de failliet, exclusief de vorderingen
van de huisbankier en geldleningsverstrekker.

€ 335.750,47

15-03-2021
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe
ingediende concurrente vorderingen, exclusief de vorderingen van de
separatisten.

€ 349.393,22

14-06-2021
3

Toelichting
Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe
ingediende concurrente vorderingen, exclusief de vordering van de separatist.

€ 350.574,80

07-12-2021
4

Toelichting
Verslag 4: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe
ingediende concurrente vorderingen, exclusief de vordering van de separatist.
Van de ingediende vorderingen zijn er tw ee die voor een aanzienlijk deel
(voorlopig) w orden betw ist, in totaal tot een bedrag van € 96.819,00.

€ 350.574,80
Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

07-06-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

10-12-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

15-03-2021
2

Verslag 3: ongew ijzigd.

14-06-2021
3

Verslag 4: ongew ijzigd.

07-12-2021
4

Verslag 5: ongew ijzigd.

07-06-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: besprekingen met de directie en officemanager; ontvangst
crediteurenlijst; aanschrijven crediteuren; telefonisch contact en
correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen en
belastingaanslagen en aanpassen crediteurenlijst.

10-12-2020
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren;
controle ingediende vorderingen; opstellen memo's; indiening
bezw aarschriften inzake fiscale aanslagen; controle gew ijzigde aanslagen en
aanpassen crediteurenlijst.

15-03-2021
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren;
controle ingediende vorderingen; opstellen memo's; voorbereiden en indienen
van verzoek tot opleggen van aanslag ex artikel 29 lid 7 W et Omzetbelasting;
intern overleg.

14-06-2021
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren;
controle ingediende vorderingen; opstellen memo's; aanpassen
crediteurenlijst; intern overleg.

07-12-2021
4

Verslag 5: correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende
vorderingen; aanpassen crediteurenlijst.

07-06-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: n.v.t.

10-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1: n.v.t.

10-12-2020
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1: n.v.t.

10-12-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking met de directie en officemanager.

10-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: verdere coördinatie tijdelijke voortzetting; opstarten
biedingsproces; voortzetten debiteurenincasso; controle vorderingen en
zekerheden; opstarten boekenonderzoek, w aaronder onderzoek
rechtmatigheid en voortzetten inventarisatie crediteuren.

10-12-2020
1

Verslag 2: contact onderhouden met de assurantietussenpersoon inzake het
royement van de diverse verzekeringen; afronden aandelenoverdracht;
contact onderhouden met het veilingbedrijf inzake het financiële resultaat van
de verkochte activa; opstellen afrekening voor de pandhouder dienaangaande;
voortzetten debiteurenincasso; contact onderhouden met de leveranciers
inzake de op grond van hun eigendomsvoorbehoud retour gehaalde zaken;
afronden financiële afw ikkeling voortzettingsperiode; verslag daarvan doen
aan de rechter-commissaris; opstarten boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid en voortzetten inventarisatie crediteuren.

15-03-2021
2

Verslag 3: voortzetten debiteurenincasso; contact onderhouden met de
leveranciers inzake de op grond van hun eigendomsvoorbehoud retour
gehaalde zaken; afronden financiële afw ikkeling voortzettingsperiode; verslag
daarvan doen aan de rechter-commissaris; opstarten boekenonderzoek,
w aaronder onderzoek rechtmatigheid en voortzetten inventarisatie
crediteuren.

14-06-2021
3

Verslag 4: afronden debiteurenincasso; contact onderhouden met de
leveranciers inzake de op grond van hun eigendomsvoorbehoud retour
gehaalde zaken; afronden financiële afw ikkeling voortzettingsperiode; verslag
daarvan doen aan de rechter-commissaris; afronden boekenonderzoek,
w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

07-12-2021
4

Verslag 5: afronden debiteurenincasso; contact onderhouden met de
leveranciers inzake de op grond van hun eigendomsvoorbehoud retour
gehaalde zaken; afronden financiële afw ikkeling voortzettingsperiode;
verslag daarvan doen aan de rechter-commissaris.

07-06-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

10-12-2020
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

15-03-2021
2

Verslag 3: ongew ijzigd.

14-06-2021
3

Verslag 4: ongew ijzigd.

07-12-2021
4

Verslag 5: ongew ijzigd.

07-06-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
7-12-2022

07-06-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten
financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

10-12-2020
1

Verslag 2: overige telefonische contact en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en
(voorbereiden) verslaglegging.

15-03-2021
2

Verslag 3: overige telefonische contact en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en
(voorbereiden) verslaglegging.

14-06-2021
3

Verslag 4: overige telefonische contact en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en
(voorbereiden) verslaglegging.

07-12-2021
4

Verslag 5: overige telefonische contact en correspondentie; afhandeling
diverse agenderingen; intern overleg; verrichten financiële administratie en
(voorbereiden) verslaglegging.

07-06-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

