Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Nummer:

8

Datum:

13 februari 2018

Gegevens onderneming:

Van de Water Aannemersbedrijf B.V

Faillissementsnummer:

t os/Lsl3oo

Datum uitspraak:

31 maart 2015

Curator:

mr. J. Kalisvaart

Rechter-Commissaris:

mr. E. Boerwinkel

Activiteiten onderneming:

aannemersbedrijf op het gebied van de grond, burgerlijke- en
utiliteitsbouw en het uitvoeren van machinaal timmerwerk

Omzetgegevens

€7.260.686,--

Personeel gemiddeld aantal:

39

Saldo einde verslagperiode:

€ 53.644,76

Verslagperiode:

4 augustus 2017 t/m

Bestede uren in verslag

periode:

Bestede uren totaal:

1-2

februari 2018

3,3 uren
326,90 uren

4. Debiteuren
4.4 Werkzaamheden
Ouboho Beheer B.V. en Wampie Arnhem B.V.

Door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is bepaald dat er op 28 november a.s. een comparitie van
partijen zal plaatsvinden. ln de komende verslagperiode zullen er naar verwachting dus verder geen
ontwikkelingen plaatsvinden.
Bestede tijd: - uren
5. Bank / Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De hoogte van een eventuele restantvordering van de bank wordt mede bepaald door de uitkomst
van de hiervoor onder 4 bedoelde procedure.
Bestede

tijd: 1,15 uren

8. Crediteuren
8.1 Boedelvordering
Tot op heden zijn kosten gemaakt met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten
verrichte werkzaam heden.

garantieregeling een aanvullende boedelvordering
ingediend. De totaalvordering bedraagt thans € L99.312,03, bestaande uit loon over de opzegtermijn
en premies.
De curator wacht nog op indiening van de vordering van de verhuurder uit hoofde van de
verschuldigde huur tot aan de datum van de doorstart zijnde 17 april2OIS.

8.2 Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft haar vordering verlaagd naar € 311-.061,51. Deze vordering ziet op loonheffing,
omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting 201.5, de art. 29 lid 2 OB claim en twee vorderingen vanuit
de fiscale eenheid. De verlaging heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen
een ambtshalve opgelegde aanslag loonheffing.
8.3 Preferente vordering van het UWV
UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal €'J,t3.t0g,75. Deze vordering heeft
betrekking op loon- en premieachterstanden.
8.4 Andere preferente crediteuren
Afgezien van een preferente crediteur met een loonvordering van € 6.940,22 hebben zich geen
overige preferente crediteuren gemeld.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Vooralsnog hebben 9l- concurrente crediteuren hun vordering ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Het totaa I bed

ra

g va n de inged iende vorderi ngen bed raagt €

7

02.57 6,89.

8.7 Verwachte wijze van afiruikkeling
De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend
8.8 Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen beperkt zijn tot het verwerken van door crediteuren eventueel nog in te
dienen vorderingen.

Bestede tijd:

-

uren

9. Procedures
Zie inhoudelijk onder 4 hierboven
Bestede tijd:0,60 uren
10. Overig
10. 1

Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn waarbinnen dit faillissement afgewikkeld zal kunnen worden, valt in verband met de
hiervoor genoemde appelprocedure op dit moment nog niets te zeggen.
10.2 Plan van aanpak
De werkzaamheden zullen zich de komende periode richten op de voortzetting van het hoger
beroep. Nu de boedel belang heeft bij de uitkomsten van de procedure, zal dit voorlopig door de

curator worden afgewacht

Binnen 6 maanden na heden.
Bestede tijd: 1,4 uren

Arnhem,

/
J. Kal
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