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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Montair Process Technology B.V.

23-04-2020
1

Gegevens onderneming
1. De besloten vennootschap Montair Process Technology B.V.
2. Bestuurder: MPT Properties B.V. van w ie de bestuurder is Manders
Industries B.V. van w ie de bestuurder is L. Manders Holding B.V. van w ie de
bestuurder is mevrouw W .P.M. Manders-Gommans.
3. Aandeelhouder: MPT Properties B.V.
4. Raad van Commissarissen: n.v.t.
5. Ondernemingsraad: n.v.t.

23-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De vennootschap (hierna ook MPT) is ontstaan na een management buy-out
medio 2008 om onafhankelijk van de Amerikaanse groep w aaronder de
ondernemingsactiviteiten vielen, de onderneming voort te zetten. MPT
exploiteerde een onderneming in handel en productie van metalen produceten
op milieu- en procestechnisch gebied, w aaronder hoogw aardige nucleaire
toepassingen en luchtbehandelingssystemen. De productie en assemblage
vond plaats in het bedrijfspand te Kronenberg en w erknemers w erden ingezet
op te realiseren projecten op externe locaties in binnen- en buitenland.

Financiële gegevens

23-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 3.759.656,00

€ -785.952,00

€ 6.957.856,00

2018

€ 5.278.698,00

€ -444.998,00

€ 6.764.852,00

Toelichting financiële gegevens
1. De gegevens zijn ontleend aan de concept jaarstukken 2017 en 2018.
2. Omzet is de post: "Bruto-bedrijfsresultaat".
3. W inst en verlies is de post : "Totaal van bedrijfsresultaat" voor belastingen.

23-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
43

23-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 7.415,26

23-04-2020
1

Toelichting
In het kader van het afmaken van een project dat nagenoeg gereed w as,
heeft de klant een bedrag ad € 8.640,00 voldaan. Met Rabobank als
pandhouder van het uitgeleverde product zal nog moeten afgerekend.
Inmiddels zijn van dit bedrag kleinere uitgaven bekostigd.
€ 384.850,29

23-07-2020
2

Toelichting
De belangrijkste mutatie betreft het ontvangen bedrag ad € 330.550,00 in
verband met de doorstart (zie rubriek 3 en 6).
€ 336.409,46

23-10-2020
3

Toelichting
De belangrijkste mutaties betreffen de betaling van een voorschotbedrag op
de faillissementskosten en ontvangen bedragen terzake inning (verpande)
debiteuren en afw ikkeling van de doorstartovereenkomst.
€ 430.876,33
Toelichting
Het boedelactief is toegenomen door de maandelijkse ontvangsten van de
met de doorstarter afgesproken betalingsregeling die stipt w ordt
nagekomen.

Verslagperiode

30-04-2021
4
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23-04-2020
1
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van
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23-07-2020
2
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23-10-2020
3

t/m
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van
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30-04-2021
4

t/m
18-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

217 uur 48 min

2

150 uur 30 min

3

34 uur 42 min

4

43 uur 12 min

totaal

446 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De top van de organisatie bestond uit drie afdelingen bemand door tw ee
w erknemers en een extern persoon.
1. Finance had de leiding over de administratie/boekhouding en receptie (5
w erknemers).
2. Sales & purchasing had de leiding over de inkoop en verkoop van projecten
(5 w erknemers).
3. Operations stuurde de engineerings-- en productietak aan (34 w erknemers).

23-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen

23-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.

23-04-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt van haar enig aandeelhouder MPT Properties het
bedrijfspand aan de Heuvelssestraat nr 14 te Kronenberg.

23-04-2020
1

De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 1 mei 2020.

23-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Uit de inmiddels gevoerde gesprekken en ontvangen documentatie is het
navolgende beeld ontstaan.
Montair Process Technology is een mooi bedrijf met een hoogw aardig product.
Echter in 2015 is een majeur project te Saoedi Arabië aangenomen met een
vaste opdrachtw aarde van € 27 mio. Het betrof de engineering en bouw in
turn key van een chemische verbrandingsfabriek. Het project is nog niet
formeel opgeleverd, maar de fabriek is w el in w erking. In de loop der jaren
bleek dat de het project niet goed w as gecalculeerd. De inkoop van materialen
pakte fors hoger uit, en substantieel meer engineeringsuren moesten w orden
gemaakt. In plaats van de geprognosticeerde w inst van € 4 mio w erd een
verlies van circa € 2.4 mio geleden. Ook w erd op een ander groot project een
zw aar verlies geleden en liep de orderportefeuille terug. Daarnaast w aren er
interne strubbelingen in de top van het bedrijf. Er ontstonden
liquiditeitsproblemen en aandeelhouder noch bank w ilde bij financieren.
Vervolgens is besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

23-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
28

23-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
23-04-2020
1

Toelichting
PM

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-3-2020

28

Bij brief d.d. 19 maart 2020 is het ontslag na verkregen
toestemming van de rechter-commissaris formeel aangezegd. De
formaliteiten met UW V zijn afgerond.

totaal

28

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen

23-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

23-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

23-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoor- en bedrijfsinventaris
Rollend materieel

€ 288.200,00
€ 18.975,00

Materieelpoule

€ 5.225,00

Pyrolyse apparaat

€ 6.050,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 1.850,00

€ 318.450,00

€ 1.850,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. De opbrengst terzake de kantoor- en bedrijfsinventaris komt toe aan de
boedel.
2. De opbrengst terzake de overige bedrijfsmiddelen komt toe aan Rabobank.
3. Rabobank betaalt in totaal een boedelvergoeding van € 1.850,00 te
vermeerderen met btw .

23-07-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de kantoor- en bedrijfsinventaris en de
in het pand aanw ezige halkranen.

23-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De verkoop van deze activa maakt onderdeel uit van de doorstart
onderhandelingen (zie hierna hoofdstuk 6).

23-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad: rvs, staal, aluminium buis-, staf en
plaatmateriaal, bevestigingsmaterialen e.d.

Boedelbijdrage

€ 12.100,00

Er zijn in overleg met Rabobank als pandhouder
nog een drietal onderhanden w erken afgemaakt.

€ 109.720,00

€ 6.050,00

totaal

€ 121.820,00

€ 6.050,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Er is een geringe hoeveelheid voorraad aanw ezig.
2. Er is een forse onderhanden w erk positie met zestien relevante onvoltooide
projecten. Enerzijds betreft het zich in het bedrijfspand bevindende machines
in onvoltooide staat en anderzijds gaat het om projecten die zich nog in de
ontw erp- respectievelijk engineeringsfase bevinden.

23-04-2020
1

1. In het in sub 3.3. genoemde bedrag ad € 1.850,00 genoemde bedrag is
begrepen een vergoeding voor de verkoop van de voorraad.
2. Er zijn een drietal onderhanden w erken afgemaakt. De factuurbedragen zijn
deels op de faillissementsrekening (€ 8.640,00) en deels op de
Rabobankrekening van Montair ( € 71.060,00). ontvangen. Met Rabobank, die
pandhouder w as van de betreffende activa, zal nog w orden gesproken over
betaling van de door de boedel voorgeschoten kleinere kosten, de
arbeidskosten en een boedelbijdrage. Eén klant betaalde aan de curator een
boedelbijdrage van € 5.000,00 vermeerderd met btw alzo in totaal € 6.050,00.

23-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In het kader van de doorstart w ordt over de verkoop van de voorraad en het
overnemen van onderhanden w erk onderhandeld.

23-04-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Enig aandeelhouder in Montair Middle East LLC.
Documentatie

€ 6.050,00

totaal

€ 6.050,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde is enig aandeelhouder van Montair Middle East LLC, gevestigd te
Jubail, Saoedi Arabië. deze vennootschap is opgezet voor de administratieve
begeleiding van het project BeeA'h te Saoedi Arabië. Er zijn tw ee w erknemers
aan deze onderneming verbonden. Als gevolg van het faillissement van MPT
lijkt deze buitenlandse deelneming geen bestaansrecht meer te hebben.

23-04-2020
1

1. De positie van Montair Middle East LLC is onderw erp van onderzoek. Er is
contact met een lokale advocaat over eventuele liquidatie van deze
deelneming.
2. Met een klant is een dispuut gerezen over het verstrekken van
documentatie van een lopend project, die volgens Montair ruim voor het
faillissement is verstrekt. De documentatie zou eigendom zijn van deze klant.
Tegen betaling van een boedelbijdrage van € 5.000,00 vermeerderd met btw is
de documentatie nog eens verstrekt.

23-07-2020
2

Met een lokale advocaat te Saoedi Arabië is schriftelijk overleg gew eest. De
kosten van een liquidatie zijn dermate substantieel dat er geen boedelbelang
is om deze deelneming, w aar geen activiteiten meer plaatsvinden en schulden
heeft, te liquideren.

23-10-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nader onderzoek liquidatie van deze deelneming.

23-04-2020
1

Geen

30-04-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 69.656,68

Montair heeft een vordering op een klant
terzake meerw erk en terzake een mogelijk
ten onrechte getrokken bankgarantie.

€ 51.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 69.656,68

Montair heeft een vordering op een klant
van circa € 1.3 mio. Het project is
w elisw aar niet geheel afgemaakt, maar
daarvoor is door deze klant een
bankgarantie van € 2.5 mio getrokken.
Montair heeft een vordering op een klant
van circa € 633.000,00. Het project is
w elisw aar niet geheel afgemaakt, maar
daarvoor is door deze klant een
bankgarantie van € 160.000,00 getrokken.
totaal

Toelichting debiteuren

€ 120.656,68

€ 69.656,68

€ 0,00

Toelichting debiteuren
1. De gegevens zijn ontleend aan de debiteurenlijst d.d. 19 maart 2020.
2. In deze post zitten voorschotfacturen aan een drietal debiteuren
betreffende in opdracht gegeven projecten die niet voltooid zijn en w el voor
een totaalbedrag ad € 560.142,00. Over deze drie projecten w ordt in het
kader van de doorstart onderhandeld.

23-04-2020
1

1. Na schoning van de debiteurenlijst in overleg met pandhouder Rabobank,
resteren 18 debiteuren met een totaal openstaand bedrag van € 62.517,68.
2. Op een debiteur is een vordering terzake meerw erk van circa € 25.000,00
en mogelijk heeft deze debiteur ten onrechte de bankgarantie van € 26.000,00
getrokken. Er liepen onderhandelingen maar deze zijn onlangs eenzijdig door
de debiteur afgebroken.
3. Terzake onafgemaakt onderhanden w erk resteert mogelijk nog een
substantiële vordering op een tw eetal w ederpartijen. Deze partijen hebben
een bankgarantie getrokken en zijn daardoor mogelijk volledig schadeloos
gesteld. In dat geval heeft de boedel een substantiële vordering op deze
partijen. Aan hen is gevraagd om een gemotiveerde en controleerbare
schadeopstelling te maken.

23-07-2020
2

1. De aan Rabobank verpande (handels)debiteuren bedroegen een totaal
bedrag ad € 69.656,68. In overleg met de Rabobank heb ik de incasso ter
hand genomen. Enkele debiteuren bleken reeds voor faillissement te hebben
betaald. De overige debiteuren hebben de openstaande facturen voldaan
voldaan.
2. De curator beraadt zich thans over te nemen stappen tegen hierboven sub
2 genoemde debiteur.
3. Beide w ederpartijen genoemd onder sub 3 zijn aangeschreven en
gerappelleerd zonder resultaat. De curator beraadt zich thans over te nemen
stappen.

23-10-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Rabobank is pandhouder en heeft de curator gevraagd om de debiteuren te
innen mede gelet op de kennis van de curator omtrent de projecten en het feit
dat enkele projecten zijn betrokken in de onderhandelingen over de doorstart.
Met Rabobank dienen daar nog afspraken over w orden gemaakt zodra
duidelijk is of de doorstart w el of niet door gaat.

23-04-2020
1

Omdat de doorstart is doorgegaan zijn door de curator met Rabobank
afspraken gemaakt over de buitengerechtelijke inning van de debiteuren door
de curator.

23-07-2020
2

Terzake een drietal w ederpartijen beraadt de curator zich thans over te nemen
(gerechtelijke) stappen.

23-10-2020
3

1. Het reguliere debiteurensaldo bedroeg € 69.656,68 en zoals reeds eerder
vermeld volledig voldaan. De met Rabobank afgesproken boedelvergoeding
bedraagt 10% met een minimum van € 3.000,00.
2. Er zijn nog een drietal debiteuren die onw illig zijn te betalen. Op tw ee
debiteuren debiteuren heeft gefailleerde een substantiële vordering. Met de
pandhouder Rabobank vindt thans overleg plaats hoe hiermee om te gaan.

30-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.344.917,79

23-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
1.De vordering van Rabobank is ingediend in beide cluster faillissementen.
2. De vorderingen bestaan enerzijds uit verstrekte leningen c.q. krediet in
rekening-courant (€ 1.824.625,00) en anderzijds uit een substantieel bedrag
verstrekte bankgaranties (€ 3.520.292,00).

5.2 Leasecontracten
Een aantal voertuigen w aren geleased. Deze zijn inmiddels afgegeven aan de
leasemaatschappijen.

23-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
1. Een 1e en 2e hypotheek op het aan MPT Properties in eigendom
toebehorende bedrijfspand aan de Heuvelsestraat nr 14 te Kronenberg.
2. Verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en
vorderingen.
3. Hoofdelijke aansprakelijkheid van MPT Properties.
4. Verpanding van alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden en
vorderingen van MPT Properties.
5. Een contragarantie verstrekt door een derde voor de door Rabobank
afgegeven bankgarantie ad € 2.567.915,49 t.b.v. het BeeA'h project te Saoedi
Arabië.

5.4 Separatistenpositie

23-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank

23-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een groot aantal crediteuren heeft eigendomsvoorbehoud geclaimd. Deze
aanspraken w orden onderzocht.

23-04-2020
1

1. Er hebben 52 crediteuren een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
2. De claims zijn onderzocht. Deels betrof het reeds verw erkte of verkochte
producten en deels heeft de doorstarter afspraken gemaakt met de crediteur
van w ie nog zaken aanw ezig w aren.

23-07-2020
2

Inmiddels is gebleken dat onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken van
één crediteur, aan een opdrachtnemer van gefailleerde tegen betaling van het
openstaande bedrag zijn uitgeleverd. Met de betreffende crediteur vindt thans
overleg plaats over de (financiële) afw ikkeling van deze positie.

23-10-2020
3

De betreffende crediteur heeft voor zijn onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken een bedrag ontvangen van € 17.000,00 en voor het verschil
met het factuurbedrag heeft deze crediteur een concurrente boedelvordering
ingediend. Met Rabobank vindt overleg plaats over afdracht van het door
Rabobank ontvangen factuurbedrag van de debiteur.

30-04-2021
4

5.6 Retentierechten
n.v.t.

5.7 Reclamerechten

23-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Enkele crediteuren hebben het reclamerecht ingeroepen. Hun aanspraken
w orden nader onderzocht.

23-04-2020
1

Tw ee crediteuren hebben het reclamerecht ingeroepen, w aarvan één claim
w erd afgew ezen. Het betrof tw ee nucleaire containers met daarin gebouw d
een tw eetal schielding tanks. De claim van de leverancier van de containers
w erd erkend. De curator heeft vervolgens een belangrijke rol gespeeld bij de
afw ikkeling van de transactie tussen de klant van Montair, die er alle belang bij
had dat genoemde zaken zouden w orden geleverd en beide leveranciers die in
dit kader hun openstaande vordering van de klant volledig betaald kregen. Van
dit drietal heeft de curator een boedelvergoeding ontvangen van € 14.235,00
(inclusief btw ).

23-07-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
PM
€ 14.235,00
Toelichting
In dit bedrag is begrepen een bedrag ad € 735,00 btw . De hoogste
boedelvergoeding ad € 10.000,00 w erd voldaan door de buitenlandse klant,
zodat over die bijdrage geen btw verschuldigd w as.

23-04-2020
1

23-07-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1. Uitw inning van de zekerhedenpositie door Rabobank volgen.
2. De eigendomsvoorbehoudsaanspraken en de ingeroepen reclamerechten
beoordelen en afw ikkelen.

23-04-2020
1

Uitw inning van de zekerhedenpositie door Rabobank volgen. De
eigendomsvoorbehouden/reclamerechten zijn afgew ikkeld.

23-07-2020
2

1. Overleg met Rabobank over de stand van zaken.
2. Overleg met een crediteur betreffende de uitgeleverde maar aan hem in
eigendom toebehorende zaken.

23-10-2020
3

Aan Rabobank is recent over de verschillende posities een tussentijds
afw ikkelingsvoorstel gedaan.

30-04-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
1. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren de
bedrijfsactiviteiten beëindigd. De onderneming is niet voortgezet.
2. Een viertal projecten, w elke hetzij gereed w aren hetzij zich in de eindfase
bevonden, zijn uitgeleverd respectievelijk afgemaakt en uitgeleverd na
betaling door de klant van de factuur. Betreffende één project is de curator
nog w achtende op definitieve instemming door de klant met de door de curator
geformuleerde condities.

23-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

23-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

23-04-2020
1

6.4 Beschrijving
Een tw eetal potentiële gegadigden, onder w ie een gegadigde uit het
buitenland, hebben van hun interesse doen blijken in een doorstart. Met beide
gegadigden is gesproken en zij hebben, na ondertekening van een nondisclosure overeenkomst, het biedmemo en relevante bedrijfsgegevens
ontvangen. Er w erd één bod ontvangen, w aarbij de buitenlandse partij heeft
te kennen gegeven geen bod te zullen uitbrengen. Met de bieder is op
donderdag 16 april nader onderhandeld. Ten tijde van de publicatie van dit
verslag w aren de onderhandelingen nog niet afgerond.

23-04-2020
1

De onderhandelingen over een doorstart w erden succesvol en met instemming
van Rabobank en de rechter-commissaris afgerond op 4 mei 2020.

23-07-2020
2

6.5 Verantwoording
PM

23-04-2020
1

Het betreft een activaovereenkomst en bevat o.a. de navolgende elementen.
1. Verkoop van de roerende bodem- en niet bodemzaken: € 330.550,00.
2. Goodw ill: € 129.450,00.
3. Koper neemt een onderhanden project over indien aan een aantal
voorw aarden w ordt voldaan. In het bevestigende geval ontvangt Rabobank
een bedrag ad € 40.000,00 voor de verkoop van verpande niet bodemzaken
en de boedel 10% van de door koper op dit project te realiseren marge. Ten
tijde van dit verslag w aren nog niet alle voorw aarden vervuld.
4. Koper biedt aan 10 w erknemers een arbeidsovereenkomst aan en spant
zich in om op termijn 15 tot 25 oud-w erknemers in dient te nemen.

23-07-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
PM
€ 460.000,00
Toelichting
1. Op de faillissementsrekening is ontvangen een bedrag ad € 330.550,00. Aan
Rabobank komt toe een bedrag ad € 42.350,00 terzake verpande nietbodemzaken.
2. Terzake de Goodw ill ad € 129.450,00 is een betalingsregeling afgesproken.
Het bedrag ad € 10.787,50 w ordt voldaan in tw aalf maandelijkse termijnen van
elk € 10.787,50, voor het eerst per 1 juli 2020. De eerste termijn is conform
afspraak op de faillissementsrekening voldaan.
3. Terzake het over te nemen onderhanden project: PM

6.7 Boedelbijdrage

23-04-2020
1

23-07-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
PM
€ 2.238,50

23-04-2020
1

23-07-2020
2

Toelichting
Dit betreft de door Rabobank aan de boedel te betalen vergoeding betreffende
de verkoop van de niet-bodemzaken als hierboven bedoeld.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afronden onderhandelingen.

23-04-2020
1

1. Volgen van de eventuele overname door koper van het in de
doorstartovereenkomst genoemde onderhanden project.
2. Bew aking betalingsregeling terzake de Goodw ill.
3. Met Rabobank is afgesproken om af te rekenen nadat alle lopende kw esties
zijn beëindigd.

23-07-2020
2

1. Terzake het onderhanden project heeft koper het afgesproken bedrag ad €
40.000,00 voldaan. Dit bedrag zal w orden afgedragen aan Rabobank. Het
w achten is nog op de afw ikkeling van dit project w aar mogelijk nog een bedrag
aan de boedel zal toekomen.
2. Terzake de termijnbetaling van de Goodw ill komt koper keurig haar
verplichtingen na. Inmiddels zijn vier bedragen van elk € 10.787,50 op de
faillissementsrekening ontvangen.
3. Met Rabobank dient in de onderlinge verhouding nog te w orden afgerekend.

23-10-2020
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1. De betalingsregeling w ordt door de doorstarter stipt nagekomen.
2. Aan Rabobank is een tussentijds (financieel) afw ikkelingsvoorstel gedaan.
Hierop dient Rabobank nog te reageren.

30-04-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie en boekhouding maken een keurig verzorgde indruk en
zonder aarzeling kunnen gevraagde bescheiden w orden aangereikt. Voorzover
thans kan w orden vastgesteld kunnen de rechten en plichten van de
onderneming uit de administratie c.a. w orden gekend zodat vooralsnog de
conclusie is dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

23-04-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
2016: depot jaarrekening op 13 april 2017
2017: depot voorlopige jaarrekening op 13 januari 2020
2018: depot voorlopige jaarrekening op 13 januari 2020
2019: geen depot

23-04-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de notariële oprichtingsakte d.d. 19 september 2008 w erden bij de
oprichting 18.000 aandelen geplaatst vertegenw oordigende een geplaatst
kapitaal van € 18.000,00. De aandelen w erden door de oprichter volgestort in
geld, hetgeen blijkt uit de aan de akte gehechte verklaring als bedoeld in de
w et.

23-04-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek zal nog plaatsvinden.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-04-2020
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Toelichting
Dit aspect is in onderzoek maar op basis van het reeds verkregen inzicht in de
onderneming en met name de onderhanden projecten, zijn er vooralsnog geen
aanw ijzingen van Paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5. en 7.6.

23-04-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

23-04-2020
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Toelichting
1. Faillissementskosten: PM
2. UW V: PM
3. Huur: PM
4. Overig: PM

23-04-2020
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€ 41.957,83

23-07-2020
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Toelichting
1. Faillissementskosten: PM
2. UW V: PM
3. Huur: € 41.957,83
4. Overig: PM
€ 440.563,61

23-10-2020
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Toelichting
1. Faillissementskosten: PM
2. UW V: € 277.133,75
3. W erknemer: € 121.472,03 (in onderzoek)
4. Huur: € 41.957,83.
5. Overig: PM
€ 477.951,53

30-04-2021
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Toelichting
1. Faillissementskosten: PM
2. UW V: € 302.954,07
3. W erknemer: € 121.472,03 (in onderzoek)
4. Huur: € 41.957,83.
5. Overig: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft in de relatief korte verslagperiode nog geen vordering
ingediend.

23-04-2020
1

€ 46.082,00

23-07-2020
2

€ 46.220,00

23-10-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft in de relatief korte verslagperiode nog geen vordering
ingediend.
€ 160.188,76

8.4 Andere pref. crediteuren

23-04-2020
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23-10-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
PM
€ 3.680,43

23-04-2020
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23-10-2020
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Toelichting
Dit betreft een door een oud-w erknemer ingediende zijns inziens preferente
deel van zijn pre-faillissements vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
134

23-04-2020
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155

23-07-2020
2

157

23-10-2020
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Toelichting
Enkele crediteuren hebben meerdere vorderingen ingediend, w elke op dit
moment apart zijn geplaatst op de crediteurenlijst, zodat het aantal lager zal
zijn.
161

30-04-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.475.762,45

23-04-2020
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Toelichting
1. Een groot aantal van deze crediteuren claimt een eigendomsvoorbehoud of
heeft het reclamerecht ingeroepen.
2. Voorts hebben een aantal crediteuren afgegeven bankgaranties getrokken
die in dit bedrag nog niet zijn verw erkt. Gevolg hiervan is dat de vordering van
de Rabobank toeneemt.
€ 2.300.395,35

23-07-2020
2

Toelichting
Tw ee crediteuren met een totaal vordering van € 175.367,70 hebben hun
vorderingen ingetrokken (zie rubriek 5.7). Voorts heeft nog een aantal
crediteuren hun vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 2.401.733,82

23-10-2020
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Toelichting
In dit bedrag zijn begrepen een tw eetal vorderingen ad € 1.152.383,34
respectievelijk € 75.903,32 van een groepsmaatschappij.
€ 2.447.298,87

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
PM

23-04-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Administratie

23-04-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Doorstart onderhandelingen afronden.
2. Eigendomsvoorbehouden en ingeroepen reclamerecht onderzoeken en
afw ikkelen.
3. Afspraken maken met Rabobank over inning debiteuren.
4. Onderzoek liquidatie Montair Middle East LLC.
5. Rechtmatigheidsonderzoek.
6. Crediteurenadministratie.
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1. Financiële afw ikkeling doorstart.
2. Debiteurenincasso.
3. Onderzoek liquidatie Montair Middele East LLC.
4. Rechtmatigheidsonderzoek.
5. Crediteurenadministratie.

23-07-2020
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1. Financiële afw ikkeling doorstart.
2. Incassotraject op drie partijen.
3. Rechtmatigheidsonderzoek
4. Afw ikkeling met Rabobank.
5. Crediteurenadministratie.

23-10-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
PM

23-04-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2021

30-04-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie Plan van Aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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