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

R-C
Curator

14
07-04-2021
F.05/15/829
NL:TZ:0000012252:F001
20-10-2015

mr. E. Boerwinkel
mr E.A.S. Jansen

Algemene gegevens
Naam onderneming
EW Electronics BV

12-10-2018
9

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EW Electronics BV,
statutair gevestigd te W ijchen, kantoorhoudende aan Bijsterhuizen 1158 te
(6546 AS) Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal
Gelderland onder nummer 56453000.

12-10-2018
9

Activiteiten onderneming
Volgens de registers van de Kamer van Koophandel voert de rechtspersoon
een holdingmaatschappij, maar het lijkt er op dat in de vennootschap ook
feitelijke w erkzaamheden zijn uitgevoerd, die in de w erkmaatschappij hadden
horen plaats te vinden.

12-10-2018
9

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

12-10-2018
9

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-10-2018
9

Boedelsaldo
€ 2.451,78

12-10-2018
9

€ 3.258,72

07-10-2020
13

€ 3.458,77

07-04-2021
14

Verslagperiode
van
6-4-2018

12-10-2018
9

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

11-04-2019
10

t/m
10-4-2019
van
11-4-2020

07-10-2020
13

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020

07-04-2021
14

t/m
6-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

14 uur 54 min

10

2 uur 18 min

11

18 uur 24 min

12

8 uur 42 min

13

6 uur 12 min

14

6 uur 48 min

totaal

57 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 69 uur en 18 minuten

12-10-2018
9

Bestede uren totaal: 71 uur en 36 minuten

11-04-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Ik onderzoek de oorzaken, zoals genoemd in het vorige verslag, nog nader.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

12-10-2018
9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

onderhanden w erk en goodw ill

€ 35.000,00

totaal

€ 35.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De w aarde van de aandelen in de deelneming Elementz Personal Audio BV is
nihil.
Het onderhanden w erk en de goodw ill zoals omschreven in het vorige verslag
zijn verkocht voor een bedrag ad € 35.000,00, te voldoen in termijnen. Op de
koopsom is naast de eerdere € 8.000,00 in de afgelopen verslagperiode nog €
1.600,00 op de boedelrekening betaald. Daarnaast heeft de curator de
afgelopen verslagperiode een pandrecht bedongen en gekregen op alle
vorderingen van de bestuurder, onder andere betrekking hebbende op een
mogelijke uitdeling uit een nalatenschap.

12-10-2018
9

De Kamer van Koophandel heeft mij geïnformeerd voornemens te zijn liquidatie
in gang te zetten.

11-04-2019
10

Verslag 11: De Kamer van Koophandel heeft mij geïnformeerd voornemens te
zijn liquidatie in gang te zetten, maar dat is per 8 oktober 2019 nog niet
geëffectueerd.

09-10-2019
11

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De afgelopen verslagperiode is er, ondanks diverse aanmaningen en
sommaties, niet meer betaald op de afbetalingsregeling. Daarom is aan de
deurw aarder w ederom de opdracht tot executie uit handen gegeven.

11-04-2019
10

Verslag 11: De afgelopen verslagperiode is er slechts € 2.000,00 betaald, dit
mede onder de druk van een faillissementsverzoek. Hierdoor lopen de
incassokosten echter op, w aardoor een dergelijke regeling amper opportuun is
te handhaven. Op dit moment is er ook w eer een nieuw faillissementsverzoek
aanhangig gemaakt tegen de koper van de activa. Daarvoor zijn kosten
gemaakt voor een uittreksel GBA en de betekening (van het verzoek en de
dagbepaling) door de deurw aarder.

09-10-2019
11

Verslag 12: de afgelopen verslagperiode is de heer Van Kaathoven in privé
failliet verklaard. In overleg met de curator in dat privé faillissement tracht ik de
vordering op de heer Schmidt, die aan mij q.q. verpand is, te gelde te maken.
Daarvoor lijkt een faillissementsverhoor van de heer Van Kaathoven
noodzakelijk.

06-04-2020
12

Tevens is er een pandrecht gevestigd op de uitdeling uit een nalatenschap die
de heer Van Kaathoven tegemoet kan zien. Deze nalatenschap is echter nog
niet afgew ikkeld.
In de afgelopen verslagperiode is het faillissement van de heer Van Kaathoven
alw eer opgeheven bij gebrek aan baten. De heer Van Kaathoven heeft nadien
te kennen gegeven alsnog zijn schulden aan de boedel te w illen voldoen. Zijn
eerste voorstel w ordt een dezer dagen verw acht.

07-10-2020
13

Tevens is er een pandrecht gevestigd op de uitdeling uit een nalatenschap die
de heer Van Kaathoven tegemoet kan zien. Deze nalatenschap is echter nog
niet afgew ikkeld.

In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Van Kaathoven eenmaal €
200,00 voldaan op zijn schuld. De druk w erd verder op hem opgevoerd door
beslagleggingen, maar dat heeft nog niet tot aanvullende inkomsten geleid.
Ook de nalatenschap is nog niet afgew ikkeld.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

07-04-2021
14

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

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

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de boekhouding
overhandigd. Ik zal mij nog een oordeel vormen over de vraag of voldaan is
aan de boekhoudplicht.

12-10-2018
9

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ik zal onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur.

12-10-2018
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ik zal onderzoek doen naar de vraag of er sprake is van paulianeus handelen.

12-10-2018
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zijn geparkeerd
hangende de incasso van het verkregen vonnis. Dat bepaalt immers de
omvang van het daarna nog resterende faillissementstekort.

12-10-2018
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn het salaris en de kosten van de curator als boedelvordering
verschuldigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-10-2018
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.405,00

12-10-2018
9

Toelichting
Vooralsnog zijn er 15 vorderingen van de fiscus ingediend met een
totaalbedrag van
€ 38.405,00.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.051,50

12-10-2018
9

Toelichting
Tot op heden heeft één andere preferente crediteur een vordering voor een
bedrag van
€ 1.051,50.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

12-10-2018
9

7

06-04-2020
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.232,70

12-10-2018
9

Toelichting
Op dit moment is voor een totaal bedrag ad € 10.232,70 aan concurrente
vorderingen voorlopig erkend.
€ 10.232,77

06-04-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

12-10-2018
9

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
Ik zal trachten de restant koopsom voor het onderhanden w erk c.q. de
goodw ill te incasseren door executie van het vonnis of het pandrecht. Daarna
zal beoordelen w at te doen met de aandelen in Elementz Personal Audio BV.
Tevens zal ik daarna de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid
voortzetten.

12-10-2018
9

Verslag 11: Ik zal trachten de restant koopsom voor het onderhanden w erk
c.q. de goodw ill te incasseren, dan w el besluiten te persisteren in het
faillissementsverzoek. Daarna zal ik bezien of het opportuun is de
rechtmatigheidsonderzoeken verder voort te zetten.

09-10-2019
11

Verslag 12: In overleg met de curator in het privé faillissement van de heer Van
Kaathoven tracht ik de vordering op de heer Schmidt, die aan mij q.q. verpand
is, te gelde te maken. Daarvoor lijkt een faillissementsverhoor van de heer Van
Kaathoven noodzakelijk.

06-04-2020
12

Tevens is er een pandrecht gevestigd op de uitdeling uit een nalatenschap die
de heer Van Kaathoven tegemoet kan zien. Deze nalatenschap is echter nog
niet afgew ikkeld.
De curator verw ijst naar de update bij hoofdstuk 3 van dit verslag. In de
afgelopen verslagperiode zijn vanaf de boedelrekening de door het kantoor
van de curator voorgeschoten griffierechten en deurw aarderskosten aan het
kantoor van de curator terugbetaald.

07-10-2020
13

De curator verw ijst naar de update bij hoofdstuk 3 van dit verslag. Tevens is
over de boedelperiode btw teruggevraagd bij de belastingdienst, w aarop
nog beschikt moet w orden.

07-04-2021
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen
uitlatingen doen.

12-10-2018
9

10.3 Indiening volgend verslag
7-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

07-04-2021
14

Bijlagen
Bijlagen

