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

R-C
Curator

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

14
04-05-2021
F.05/15/254
NL:TZ:0000001380:F001
17-03-2015

mr. E. Boerwinkel
mr B.M. König

Boedelsaldo
€ 665.506,36

12-10-2018
9

€ 668.683,30

15-04-2019
10

€ 670.645,14

15-10-2019
11

€ 669.628,03

15-04-2020
12

€ 764.886,74

15-10-2020
13

€ 835.326,26

04-05-2021
14

Verslagperiode
van
6-2-2018

12-10-2018
9

t/m
11-10-2018
van
12-10-2018

15-04-2019
10

t/m
15-4-2019
van
16-4-2019

15-10-2019
11

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

15-04-2020
12

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

15-10-2020
13

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020
t/m
3-5-2021

04-05-2021
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

11 uur 48 min

10

13 uur 54 min

11

3 uur 12 min

12

6 uur 36 min

13

44 uur 3 min

14

35 uur 6 min

totaal

114 uur 39 min

Toelichting bestede uren
Dit is het 9e verslag.

12-10-2018
9

Totaal aantal bestede uren: 345,70

15-04-2019
10

Totaal aantal bestede uren: 348,90

15-10-2019
11

Totaal aantal bestede uren: 400,05

15-10-2020
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond, zie hiervoor het vorige verslag.

12-10-2018
9

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Geen w ijzigingen. Zie het vorige (8e) verslag.

12-10-2018
9

Geen w ijzigingen. Zie het achtste verslag.

15-04-2019
10

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen w ijzigingen ten opzichte van vorige verslag.

12-10-2018
9

Geen w ijzigingen ten opzichte van verslag 8.

15-04-2019
10

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

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

12-10-2018
9

Afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 12.916,16 ontvangen uit het
faillissement Zonnehuizen.

15-04-2019
10

12. Afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 4.925,57 ontvangen uit het
faillissement Zonnehuizen.

15-04-2020
12

13. In verband met de afw ikkeling van het laatste project is van de laatste
debiteur een bedrag van € 95.258,71 ontvangen.

15-10-2020
13

4.2 Werkzaamheden debiteuren
11. Afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 23.336,31 ontvangen
vanw ege de afw ikkeling van een project.

15-10-2019
11

13. De curator verw ijst naar hetgeen hierna onder 6.1 is opgenomen. Hij
onderzoekt nu w elke bedrag aan BTW terug gevorderd kan w orden over de
niet betaalde facturen.

15-10-2020
13

14. Afgelopen verslagperiode heeft curator een verzoek tot BTW teruggaaf bij
de Belastingdienst ingediend. Komende verslagperiode verw acht de curator
dit punt te kunnen afronden.

04-05-2021
14

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

12-10-2018
9

Geen w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

15-04-2019
10

Afgerond

15-10-2020
13

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Het overleg met de opdrachtgevers en de door heen ingeschakelde derden
heeft uitgew ezen dat de laatste projecten nog niet financieel afgerond kunnen
w orden. De curator heeft voorgesteld om w el nog dit jaar tot een afronding te
komen, zodat op korte termijn een bespreking daarover zal plaatshebben. In
het volgende verslag zal hier nader over w orden bericht.

12-10-2018
9

Er zijn nog drie projecten bij tw ee opdrachtgevers die afgerond dienen te
w orden. Eén daarvan is (al geruime tijd) gereed om financieel afgew ikkeld te
w orden. Alleen de betreffende opdrachtgever w erkt daaraan vooralsnog niet
mee, zonder opgave van redenen. De curator heeft deze opdrachtgever
daarom een termijn gesteld. W ordt daarbinnen niet betaald dan begint de
curator een procedure bij de rechter. Over de andere tw ee projecten vindt op
korte termijn een overleg plaats over de financiële afw ikkeling daarvan.

15-04-2019
10

11. Eén project is inmiddels afgerond. Het overleg over de andere tw ee
projecten heeft uitgew ezen dat de financiële afw ikkeling pas kan plaatshebben
nadat aan de opdrachtgever 'de revisie-tekeningen' zijn opgeleverd. De partij
die dit verzorgd heeft, geeft aan dat dit naar verw achting eind oktober zal
gebeuren.

15-10-2019
11

12. Inmiddels zijn ook de laatste tw ee projecten afgerond. De opdrachtgever
heeft daarom een pro forma eindafrekening opgesteld, w aarmee de curator
zich niet kan verenigen. Echter vanw ege de huidige corona-perikelen is het
lastig om daarover goed overleg te voeren. W aar nog bijkomt dat de
'behandelaar' van de opdrachtgever inmiddels een nieuw e baan heeft
aanvaard binnen de groep van bedrijven w aartoe de opdrachtgever behoort.
De curator doet desalniettemin zijn best om het faillissement de komende
verslagperiode af te w ikkelen.

15-04-2020
12

13. Gedurende de laatste verslagperiode heeft de curator overeenstemming
kunnen bereiken met de opdrachtgever over de afrekening van de laatste
tw ee projecten. De boedel heeft zodoende nog een bedrag van € 95.258,71
ontvangen.

15-10-2020
13

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
13. Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft de curator de ingediende
boedelvorderingen van het personeel onderzocht. Gebleken is dat in totaal vier
w erknemers voor een bedrag van € 31.820,93 aan boedelvorderingen hebben
w egens niet genoten vakantiedagen, w elke vordering het gevolg is van het
door de curator aan hen gegeven ontslag.

15-10-2020
13

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
13. Zes andere w erknemers hebben in totaal € 1112.706,76 te vorderen uit
hoofde van hun voormalige dienstbetrekking, w elke vorderingen laagpreferent
zijn.

15-10-2020
13

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vereenvoudigde afw ikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

04-05-2021
14

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
12. Nadat de afrekening met de opdrachtgever heeft plaatsgehad, dient er nog
(fiscaal) afgerekend te w orden met zow el de moedermaatschappij van failliet
als haar 'zusje'. Met name gaat het dan om de afrekening van de
Vennootschapsbelasting en de BTW binnen de fiscale eenheid w aartoe failliet
behoorde.

15-04-2020
12

13. Er dient nog (fiscaal) afgerekend te w orden met zow el de
moedermaatschappij van failliet als haar 'zusje'. Met name gaat het dan om de
afrekening van de Vennootschapsbelasting en de BTW binnen de fiscale
eenheid w aartoe failliet behoorde. Ook vraagt de curator de komende periode
de BTW terug over de niet betaalde facturen.

15-10-2020
13

14. Afgelopen verslagperiode is er (fiscaal) afgerekend met zow el de
moedermaatschappij van failliet als haar 'zusje'.

04-05-2021
14

Komende verslagperiode w il de curator de fiscale afrekening met de
belastingdienst afronden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement kan pas w orden afgew ikkeld nadat de laatste drie projecten
opgeleverd zijn en de financiële afronding daarvan heeft plaatsgehad. De
curator heeft daarom voorgesteld om op korte termijn met alle daarbij
betrokken partijen bij elkaar te komen, om te onderzoeken of nog dit jaar tot
een financiële afw ikkeling gekomen kan w orden.

12-10-2018
9

Zie hiervoor onder 6.3

15-04-2019
10

Zie hiervoor onder 6.3

15-10-2019
11

13. Nadat er fiscaal is afgerekend met zow el de belastingdienst als de
moedermaatschappij kan het faillissement w orden afgew ikkeld. De komende
verslagperiode moet duidelijk w orden w elke termijnen hieraan verbonden zijn.

15-10-2020
13

14. Komende verslagperiode zal de curator het punt met betrekking tot de
btw - teruggave afronden.

04-05-2021
14

10.3 Indiening volgend verslag
4-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

04-05-2021
14

