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

7
16-05-2019
F.05/17/306
NL:TZ:0000014204:F001
20-06-2017

R-C
Curator

mr. Schippers
mr H.A. Wiggers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Roal Diensten B.V.

02-05-2018
4

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende (6942 SB) Didam aan de
Majoraan 9a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
56911726.

02-05-2018
4

Activiteiten onderneming
Handel en bemiddeling van zonnesystemen en bijbehorende producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 4.099.659,00

2015

€ 4.420.311,00

2016

€ 459.297,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

02-05-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

02-05-2018
4

Boedelsaldo
02-05-2018
4

Boedelsaldo
€ 17.256,76

13-11-2018
6

Boedelsaldo
€ 3.668,27

Verslagperiode
02-05-2018
4

van
30-1-2018
t/m
2-5-2018

26-07-2018
5

van
3-5-2018
t/m
26-7-2018

13-11-2018
6

van
27-7-2018
t/m
13-11-2018

16-05-2019
7

van
14-11-2018
t/m
16-5-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

18,70 uur

5

6,60 uur

6

11,00 uur

7

9,70 uur

totaal

46,00 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld, met name
ook over de oorzaak van het faillissement. Uitgaande van de gerealiseerde
marges en aantal opdrachten, is een faillissement niet per se noodzakelijk of
voor de hand liggend. De curator heeft daarop nog geen aanvullende reactie
van de bestuurder mogen vernemen en heeft hem een termijn gesteld om te
reageren.

02-05-2018
4

De van de bestuurder ontvangen antw oorden hebben de curator niet
overtuigd dat een faillissement niet te voorkomen zou zijn gew eest. Reden
w aarom de curator na de vakantieperiode een overleg met de bestuurder w il,
zodat diverse situaties kunnen w orden besproken.

26-07-2018
5

Met de bestuurder en de controller heeft de curator een gesprek gehad. Ook
hebben zij diverse informatie w aarom verzocht aangeleverd. De curator
onderzoekt deze informatie en zal zijn bevindingen binnenkort aan de
bestuurder en controller gaan voorhouden, met het verzoek aan hen daarop te
reageren.

13-11-2018
6

Verslag 7: Met de bestuurder, de voormalig controller en een medew erkster
heeft de curator w ederom een gesprek gehad. Zij zullen volgende w eek
diverse informatie w aarom verzocht toezenden. De curator onderzoekt deze
informatie en zal zijn bevindingen zo spoedig mogelijk aan de bestuurder en
controller gaan voorhouden, met het verzoek aan hen daarop te reageren.

16-05-2019
7

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
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

De afgelopen verslagperiode heeft de curator
zich nog bezig gehouden met debiteureninning
en geïncasseerd.

€ 15.780,07

€ 2.758,79

totaal

€ 15.780,07

€ 2.758,79

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Theoretisch zou er thans nog een bedrag van € 15.780,07 te vorderen zijn van
debiteuren. De afgelopen verslagperiode is er nog een bedrag van € 2.758,79
bijgeschreven op de boedelrekening uit hoofde van debiteurenbetalingen. Dit
betrof deelbetalingen door debiteuren.

02-05-2018
4

Debiteuren zijn door het faillissement w eigerachtig te betalen, w aarom diverse
inspanningen ter incasso moeten w orden gepleegd.
Debiteuren blijven w eigerachtig te betalen, vooral omdat zij vanw ege het
faillissement de garantieverplichtingen niet kunnen w orden nagekomen. Vaak
is sprake van een situatie dat een laatste termijn/deel van de te betalen
koopsom niet w orden betaald. Onderdeel van het onderzoek onder 1 genoemd
is de mogelijke betalingen door debiteuren door een vennootschap w aarmee
gefailleerde sinds een aantal maanden voor het faillissement is gaan
samenw erken en deze activa mogelijk heeft overgenomen.

13-11-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de heer Breggeman verzocht aan te geven dan w el te
verifiëren in hoeverre het betalingsverw eer van de diverse debiteuren terecht
is. Naar aanleiding van die opgave zijn nog herinneringsbrieven aan de
resterende debiteuren verzonden.

02-05-2018
4

De nog te innen debiteuren w ensen in de regel niet te betalen. Overw ogen zal
w orden of verdere invordering voor de boedel profijtelijk kan zijn.

26-07-2018
5

Op dit moment is de conclusie dat invordering van de debiteuren voor de
boedel w aarschijnlijk niet profijtelijk zal zijn.

13-11-2018
6

Verslag 7: Verdere invordering van de debiteuren schat de curator als niet
profijtelijk voor de boedel en is daarmee om die reden gestopt.

16-05-2019
7

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 curator had geen toegang tot de online boekhoudsystemen w elke
voorheen w erden gebruikt door curanda. De bestuurder verkeerde in de
veronderstelling dat deze toegang er al w as, maar kennelijk w aren de

02-05-2018
4

betreffende servers ‘dicht gezet’. Inmiddels is deze toegang hersteld en had
de curator de gelegenheid de digitaal gevoerde administratie te beoordelen.
Naar aanleiding van de concrete bevindingen, heeft de curator een tiental
vragen aan de bestuurder voorgelegd met het verzoek daarop te reageren.
Deze vragen hebben o.a. betrekking op diverse rekening-courant
verhoudingen, aanzienlijke leadkosten, marges op de verkoop en algemene
vragen aangaande de gerealiseerde omzet.
Hoew el de beantw oordingstermijn inmiddels is verstreken, heeft de curator de
antw oorden nog niet van de bestuurder mogen ontvangen. De curator heeft
een uiterste termijn gesteld voor aanlevering.
Zie 1.5. Sommige vragen zijn door de bestuurder nog niet (voldoende)
beantw oord. Na de vakantieperiode zal een gesprek met de bestuurder
plaatsvinden.

26-07-2018
5

De bestuurder heeft de door de curator gestelde vragen beantw oord en
aangeboden daar w aar nodig nadere toelichtingen en uitleg te geven.
Binnenkort zal er w eer een overleg met de bestuurder gaan plaatsvinden.

13-11-2018
6

Verslag 7: Zie hiervoor onder 1.5.

16-05-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Met betrekking tot de aandelen is nog altijd niet aangetoond dat deze zijn
volgestort.

02-05-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-05-2018
4

De definitieve conclusie op dit punt is (mede) afhankelijk van de antw oorden
op de vragen. Aangezien de bestuurder nog niet heeft gereageerd, heeft de
curator nog geen definitief oordeel kunnen vellen hieromtrent en doet
onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-07-2018
5

Zie 1.5 en (7) hiervoor.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft nog geen definitieve conclusies kunnen trekken.

7.6 Paulianeus handelen

13-11-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

02-05-2018
4

De curator heeft dit punt in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

13-11-2018
6

Zie hiervoor. De curator heeft nog geen definitieve conclusies kunnen trekken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hierna.

02-05-2018
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is nog in afw achting van de antw oorden en daarbij behorende
stukken van de bestuurder. Zodra deze zijn ontvangen, kan de curator een
definitief standpunt innemen hieromtrent. Zow el de aanlevering, althans
verschaffen van toegang, van de administratie alsook het beantw oorden van
vragen naar aanleiding hiervan laten (heel) lang op zich w achten. Reden
w aarom de curator thans een uiterste termijn heeft gesteld aan de bestuurder
en uiterlijk deze w eek de volledige beantw oording w enst te ontvangen.

02-05-2018
4

Zie 1.5 en 7 hiervoor.

26-07-2018
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 55.866,20

02-05-2018
4

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, verschotten en
het UW V.
€ 63.167,64

26-07-2018
5

€ 67.197,21

13-11-2018
6

€ 71.409,09

16-05-2019
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 412.396,98

02-05-2018
4

Voornoemd bedrag is inclusief de geschatte vordering voortvloeiend uit hoofde
van artikel 29 lid 2 OB.
€ 412.692,74

26-07-2018
5

€ 411.546,96

13-11-2018
6

Aan de hand van diverse mededelingen van de belastingdienst zijn een aantal
aanslagen verrekend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 29.095,62

02-05-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
34

02-05-2018
4

35

26-07-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 601.054,42

02-05-2018
4

€ 602.758,45

26-07-2018
5

€ 596.156,57

13-11-2018
6

€ 970,45 w ordt betw ist

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Er dienen nog diverse onderzoeken te w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-05-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen vorderingen. Deze beoordeling zal verder ter hand w orden
genomen w anneer er een verw achting zou bestaan dat aan concurrente
crediteuren een uitkering zal kunnen w orden gedaan.

02-05-2018
4

Naar verw achting is de actuele schuldenpositie in kaart gebracht.

26-07-2018
5

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
De curator is nog in afw achting van de beantw oording van diverse vragen door
de bestuurder. Daarna kan de curator zijn (definitieve) conclusies trekken met
betrekking tot het gevoerde bestuur alsook het verw erken en bijhouden van
de bedrijfsadministratie. Naar aanleiding daarvan dient er mogelijk nog actie
ondernomen te w orden. De curator heeft de bestuurder tijd gegund een
voldoende onderbouw d antw oord te geven alvorens mogelijke
rechtsmaatregelen te nemen.

02-05-2018
4

De curator gaat met de bestuurder na de vakantieperiode in gesprek, zodat hij
zijn bevindingen en voorlopige conclusies aan de bestuurder kan voorhouden
zodat deze daarop kan reageren.

26-07-2018
5

De curator gaat zijn onderzoeken binnenkort zoveel als mogelijk afronden en
de resultaten daarvan aan de bestuurder voor een reactie voorhouden.

13-11-2018
6

Verslag 7: De curator probeert zijn onderzoeken binnenkort zoveel als
mogelijk afronden en de resultaten daarvan aan de bestuurder voor een
reactie voorhouden.

16-05-2019
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van voorgaande bevindingen, dienen er al dan niet nog
vervolgstappen ondernomen te w orden. De curator gaat er vooralsnog vanuit
dat tegen het einde van de komende verslagperiode meer duidelijk zal zijn
daaromtrent.

02-05-2018
4

De termijn voor afw ikkeling van dit faillissement is nu niet goed in te schatten.
Na de hiervoor genoemde gesprekken met de bestuurder zal hierover meer
duidelijkheid gaan bestaan.

26-07-2018
5

De termijn voor afw ikkeling van dit faillissement is nu niet goed in te schatten.
Na de hiervoor genoemde gesprekken met de bestuurder zal hierover meer
duidelijkheid gaan bestaan.

13-11-2018
6

Verslag 7: Naar verw achting zal volgende w eek informatie w aarom verzocht
w orden ontvangen en kan deze met reeds bij de curator aanw ezige
administratie en overige informatie w orden afgestemd. Daarna volgt spoedig
een (eind)overleg met de bestuurders

16-05-2019
7

10.3 Indiening volgend verslag
16-11-2019

16-05-2019
7

10.4 Werkzaamheden overig
Diversen.

Bijlagen
Bijlagen

02-05-2018
4

