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

8
06-11-2020
F.05/18/228
NL:TZ:0000051266:F001
05-06-2018

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr F.B.M. van Aanhold

Algemene gegevens
Naam onderneming
3D+ Geo Solutions BV

11-07-2018
1

Gegevens onderneming
3D+ Geo Solutions w as gevestigd in Deventer aan de Zutphensew eg 55.
Kort voor faillissement is het pand ontruimd en is de activa in een zeecontainer
opgeslagen.

11-07-2018
1

Activiteiten onderneming
ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies. Het meten, registreren en
visualiseren van informatie m.b.v. drie dimensionale (3D) laserscanners

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 122.783,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -406.402,00

€ 419.250,00

Toelichting financiële gegevens

11-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Ondanks verzoeken heeft de curator nog geen jaarrekeningen ontvangen. De
jaarrekening 2016 is w el gedeponeerd en zou w orden toegezonden.

11-07-2018
1

W el heeft hij een verkorte jaarrekening 2016 en 2017 ontvangen (1 pagina).
En de aangifte Vpb uit 2016 w aarin de jaarrekening 2015 is verw erkt.
Toegezegd is dat de Vpb aangifte 2016 en 2017 nog w ordt gemaakt. Dan kan
aangifte w orden gedaan maar zijn ook de jaarcijfers bekend.
De curator heeft nog steeds de jaarrekening 2016 en de Vpb aangiften 2016
en 2017 niet ontvangen.
Verdere administratie/grootboek evenmin.

17-10-2018
2

In de afgelopen verslagperiode zijn geen financiële gegevens ontvangen. De
curator gaat ervan uit dat deze gegevens niet meer ontvangen w orden.

06-08-2019
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
5
Toelichting
gemiddeld w aren er 5 personeelsleden. Echter 4 ervan hebben kort voor
faillissement de arbeidsovereenkomst opgezegd en zijn elders gaan w erken

Boedelsaldo

11-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 138,10

11-07-2018
1

Toelichting
Het betreft de rekeningen bij ING + Triodos
€ 138,10

17-10-2018
2

€ 2.195,10

28-01-2019
3

Toelichting
Op 28 januari 2019 stond een creditsaldo van € 2.195,10 op de
faillissementsrekening.
€ 26.873,95

06-08-2019
5

Toelichting
Op 6 augustus 2019 stond een creditsaldo van € 26.873,95 op de
faillissementsrekening.
€ 27.045,66

06-11-2019
6

Toelichting
Op 6 november 2019 stond een creditsaldo van € 27.045,66 op de
faillissementsrekening.
€ 39.391,66

07-05-2020
7

Toelichting
Op 7 mei 2020 stond een creditsaldo van € 39.391,66 op de
faillissementsrekening.
€ 28.281,07
Toelichting
Op 6 november 2020 stond een creditsaldo van € 28.281,07 op de
faillissementsrekening.
Gebleken is dat een bedrag van € 12.345,10 onverschuldigd is betaald aan
de faillissementsboedel. Omdat er sprake is van een onmiskenbare vergissing
is dit bedrag geretourneerd aan de partij die onverschuldigd heeft betaald,
onder aftrek van een boedelvergoeding van 10%.

Verslagperiode

06-11-2020
8

Verslagperiode
van
5-6-2018

11-07-2018
1

t/m
11-7-2018
van
12-7-2018

17-10-2018
2

t/m
16-10-2018
van
17-10-2018

28-01-2019
3

t/m
28-1-2019
van
29-1-2019

30-04-2019
4

t/m
30-4-2019
van
7-8-2019

06-11-2019
6

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

07-05-2020
7

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020
t/m
6-11-2020

Bestede uren

06-11-2020
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

27 uur 48 min

2

18 uur 36 min

3

3 uur 15 min

4

21 uur 30 min

5

4 uur 57 min

6

8 uur 21 min

7

4 uur 33 min

8

3 uur 39 min

totaal

92 uur 39 min

Toelichting bestede uren
curator: 21,6 uren
Mr. drs. M. Vriezekolk: 2,5 uren
Faillissementsmedew erkster: 3,7 uren

11-07-2018
1

Totaal:
curator: 34,85 uren
Mr. drs. M. Vriezekolk: 5,45 uren
Faillissementsmedew erkster:6,1 uren

17-10-2018
2

curator: 36,55 uren
Mr. drs. M. Vriezekolk: 6,10 uren
Faillissementsmedew erkster: 6,90 uren

28-01-2019
3

Mr. drs. M. Vriezekolk: 21,20 uren
Faillissementsmedew erkster: 0,30 uren

30-04-2019
4

Mr. drs. M. Vriezekolk: 8,25 uren
Faillissementsmedew erkster: 0,10 uren

06-11-2019
6

Mr. drs. M. Vriezekolk: 4,55 uren

07-05-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
3D+ Geo Solutions w as gevestigd in Deventer aan de Zutphensew eg 55.
Kort voor faillissement is het pand ontruimd en is de activa in een zeecontainer
opgeslagen.
3D is opgericht op 19.2.2013.

11-07-2018
1

Bestuurder is Frans Leurink Nova Descriptio BV, w aarvan de bestuurder is dhr.
F.H.M. Leurink.
Aandeelhouders zijn ieder voor 50% W aardebezit Voorburg BV (bij aanvang
nog 100% aandeelhouder) en (sinds 7.7.2014) Frans Leurink Nova Descriptio
BV.

1.2 Lopende procedures
geen

11-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Niet betaald. De inboedel is kort voor faillissement opgeslagen in een
zeecontainer.

11-07-2018
1

1.4 Huur
3D huurde een pand in Deventer aan de Zutphensew eg 55. Op basis van een
voorlopige voorziening moest het w orden ontruimd, hetgeen ca. 2 w eken voor
faillissement heeft plaatsgevonden. De verhuurder heeft zijn –concurrentevordering ingediend.

1.5 Oorzaak faillissement

11-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder/aandeelhouder Leurink en de aandeelhouder
Posthumus geven aan dat de redenen voor het faillissement is de onverw acht
sterk achterblijvende omzet in 2017, terw ijl de kosten gelijk bleven.
In 2016 w as de omzet nog ca. € 420.000. In 2017 w as de begrootte omzet €
650.000 maar w erd de w erkelijke omzet slechts ca. € 120.000. Dat kw am
omdat 2 grote w erken niet door gingen.
Eén w erk zou € 700.000 omzet in 2 jaren zijn. Maar dat w erk w erd steeds
vooruit geschoven en er w erd geen opdracht voor gegeven. Een andere
opdracht zou € 160.000 omzet opleveren, maar dat project ging niet door.
Verder w as er een opdrachtgever die in 2014 en 2015 steeds € 2 ton omzet
mogelijk maakte maar niet meer met nieuw e opdrachten kw am..
En opdrachtgevers vroegen w el offerte, met alle kosten van dien, terw ijl ze
vervolgens een ander (dochter) bedrijf de opdracht gunde.
Verder w as er in 3D gew erkt aan het bouw en van een softw are-platform
w aarop de gebouw en in 3 D getoond konden w orden, genaamd GloBLD.
Dat platform moest ontw ikkeld w orden door ICT’ers. 3D + moest daarvoor
extra en anders geschoold (ICT) personeel aannemen en inhuren. Dat kostte
dus alleen maar geld en leverde niets op.
In 2016 heeft de bestuurder besloten dat deel te verzelfstandigen. De
onderneming GloBLD International BV w erd opgericht. Dat bedrijf is op
12.6.2018, op eigen aangifte, eveneens failliet verklaard.
Op dat moment w as men al 3 keer opnieuw met de bouw van het platform
begonnen, stond het nog steeds in de kinderschoenen en zou er nog € 1 á €
1,5 miljoen nodig zijn om het in de markt te kunnen zetten.
Aangezien GloBLD ook na verzelfstandiging geen omzet maakte en alleen
(personeels)kosten met zich mee bracht, w as er een financier nodig. 3D bleef
die rol op zich nemen, ook na de verzelfstandiging.
Het personeel van 3D w erd niet betaald en heeft het faillissement
aangevraagd.

11-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

11-07-2018
1

Toelichting
gemiddeld w aren er 5 personeelsleden. Echter 4 ervan hebben kort voor
faillissement de arbeidsovereenkomst opgezegd en zijn elders gaan w erken

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

11-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-6-2018

5

zekerheidshalve. Vermoedelijk w as het maar voor 1 echt nodig.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
ontslagbrief + contact UW V + contact bestuurder

11-07-2018
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.

11-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

11-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

3D scanners + kantoorinventaris

€ 27.184,73

€ 27.184,73

totaal

€ 27.184,73

€ 27.184,73

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals hierboven vermeld is kort voor faillissement het kantoorpand te Deventer
ontruimd en zijn de bedrijfsmiddelen door een verhuisbedrijf uit Den Haag in
een zeecontainer gedaan en is de zeecontainer in Veenendaal geplaatst.
De verhuizer w eigerde in eerste instantie te melden w aar de container staat
en w eigerde de curator en het taxatiebureau toegang te verschaffen, zolang
zijn kosten (ca. € 2000) niet zijn betaald. Hij deed een beroep op retentierecht.
De curator heeft hem de w ettelijke regeling van het retentierecht uitgelegd; hij
moet de curator toegang verschaffen. Daarop w ilde hij toch w el meew erken en
moest het taxatiebureau maar bellen. Vervolgens kreeg het taxatiebureau
echter geen contact met de verhuizer.
De curator heeft degene die dit namens 3D geregeld heeft gevraagd thans te
regelen dat de container vrij w ordt gegeven, toegankelijk w ordt voor de
curator en bij voorkeur in Zutphen w ordt gestald, alles op kosten van degene
die het destijds geregeld heeft. Hij heeft toegezegd dat deze w eek in orde te
maken. De curator w acht nog even af.

11-07-2018
1

Overigens is het de curator w el bekend w elke goederen er moeten zijn nu de
belastingdienst in 2017 beslag heeft gelegd en een uitvoerige lijst met (toen)
aanw ezige zaken heeft opgesteld.
De meest w aardevolle zaken zijn tw ee 3D scanners van 4 jaar oud, met
nieuw prijzen van destijds ca. € 50.000 en € 70.000. Verder zijn er voor 3D
verw erking op maat gemaakte computers, is er kantoormeubilair e.d..
Er hebben zich al ca. 10 gegadigden uit de branche gemeld bij de curator die
mogelijk interesse hebben in de scanners en computers.
De bestuurder heeft geregeld dat de verhuizer de 2 3D scanners aan hem
heeft afgegeven, w aarna de bestuurder ze aan de curator ter hand heeft
gesteld.

17-10-2018
2

De bestuurder geeft aan ook voor de andere goederen met de verhuizer tot
een oplossing te zijn gekomen. Op 16 of 17.10.2018 w ordt er door de
bestuurder een vergoeding aan de verhuizer betaald en daarna w ordt door de
verhuizer de container in Zutphen geplaatst, zodat de curator de 2 scanners +
de goederen die zich in de container bevinden kan laten taxeren en kan
verkopen.
In de afgelopen verslagperiode is de container in een opslag te Zutphen
geplaatst. De curator zal de activa laten taxeren en op zoek gaan naar kopers.

28-01-2019
3

De activa is in de afgelopen verslagperiode geveild. In de komende
verslagperiode zal de veilingopbrengst aan de faillissementsboedel w orden
betaald.

30-04-2019
4

De scanners en kantoorinventaris hebben een bedrag van € 27.184,73
(inclusief btw ) opgebracht. Dit betreft de netto-opbrengst (bruto-opbrengst veilingkosten).

06-08-2019
5

De activa in dit faillissement en de activa in het faillissement GloBld
International B.V. zijn opgeslagen in één container. Alle goederen zijn verkocht
in één gezamenlijke veiling. De opbrengst van de veiling is overgeschreven
naar de faillissementsrekening van 3d+ Geo Solutions. Aan de hand van de
taxatierapporten is gebleken dat de opbrengst van de geveilde activa in GloBld
International B.V. € 186,94 bedroeg. Dit bedrag is in de afgelopen
verslagperiode vanaf de faillissementsrekening van 3d+ Geo Solutions B.V.
overgeboekt naar de faillissementsrekening van GloBld International B.V.

06-11-2019
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Inventaris, met de aantekening dat de goederen zich thans in een
zeecontainer bevinden.

11-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
contact bestuurder, verhuizer en, taxatiebureau

11-07-2018
1

Correspondentie met BVA Auctions.

30-04-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

OHW
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden: n.v.t.

11-07-2018
1

OHW : er zou 1 project zijn dat grotendeels reeds gereed is en w aar de
opdrachtgever nog steeds interesse in heeft. Er moet nog een klein facet
w orden afgerond, dat de bestuurder niet zelf kan.
De bestuurder zou bij een collega offerte vragen voor het afronden van dat
laatste facet en de curator de offerte doen toekomen. Dit is inmiddels 2 keer
toegezegd. De curator is nog in afw achting.
Als het project is afgerond en opgeleverd zou een factuur gezonden kunnen
w orden van € 7.490,-.
De curator heeft toestemming aan de RC gevraagd en gekregen om dit project
door de bestuurder af te mogen laten maken.
De bestuurder heeft laten w eten hiermee in w eek 42 verder te gaan. Hij is er
bij nader inzien toch nog niet geheel zeker van of de opdrachtgever van
destijds nog interesse heeft. Dat gaat hij in w eek 42 eveneens na.

17-10-2018
2

Op de vraag of de opdrachtgever nog interesse heeft is nog geen antw oord
gekomen. De bestuurder heeft diverse malen aangegeven dit te zullen
navragen. Een antw oord van de opdrachtgever is echter nog niet ontvangen.

28-01-2019
3

Inmiddels heeft de opdrachtgever laten w eten dat zij de opdracht intrekt.

30-04-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
opdrachtgever. Bedoelde opdrachtgever heeft aan de curator een termijn van
drie maanden gegeven om het project alsnog op te leveren. Bedoelde termijn
eindigt medio augustus 2019. Inmiddels is het project opgeleverd en is de
curator in afw achting van een bericht van de opdrachtgever of oplevering
conform opdracht heeft plaatsgevonden.

06-08-2019
5

Volgens de opdrachtgever is het project niet conform offerte opgeleverd. De
oplevergebreken zijn in een document omschreven. Aan de bestuurder en het
door hem ingeschakelde bedrijf zijn deze oplevergebreken voorgelegd.
Volgens de bestuurder is het niet mogelijk de gebreken te herstellen
aangezien dat zou betekenen dat er nieuw e 3d scans gemaakt moeten
w orden. Voor het maken van bedoelde scans moet een ander bedrijf w orden
ingehuurd. Gezien de potentiële opbrengst van het project (en de kosten die
nog gemaakt moeten w orden) is het niet opportuun om verdere
w erkzaamheden omtrent het project te verrichten. Dit onderw erp is derhalve
afgerond.

06-11-2019
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
contact bestuurder, eventueel de derde die een facet moet regelen, eventueel
de opdrachtgever en de RC

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

11-07-2018
1

Toelichting andere activa
n.v.t.

11-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

11-07-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
ING + Triodos

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 138,10

€ 138,10

€ 138,10

€ 5.832,20

€ 2.413,95

€ 2.413,95

Debiteur

€ 12.345,10

€ 12.345,10

€ 12.345,10

totaal

€ 18.315,40

€ 14.897,15

€ 14.897,15

4 debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Failliet heeft een bankrekening bij ING met een stand van € 136,21 en bij
Triodos met een stand van € 1,89.
ING en Triodos hebben de bedragen op de boedelrekening gestort.

11-07-2018
1

Er zijn bij aanvang van het faillissement 4 handelsdebiteuren aangeschreven,
voor een totaal bedrag van € 5.832,20. Geen heeft nog betaald. Eén heeft
medegedeeld dat er geen rekening meer open zou staan en heeft om de
factuur gevraagd
De debiteuren hebben nog steeds niet betaald. Zij zullen w orden
aangemaand. De factuur w aar één debiteur naar vroeg is door de curator in de
administratie gevonden en kan aan die debiteur gezonden w orden.

17-10-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft één debiteur betaald. Dit betreft een
bedrag van € 2.057,-.

28-01-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft een andere debiteur een bedrag van €
356,95 betaald. Er moet nog één debiteur betalen. Deze debiteur heeft
gevraagd om een opdrachtbevestiging/kostenplaats. De curator is in
afw achting van een reactie van de bestuurder hieromtrent.

06-11-2019
6

De bestuurder geeft aan niet over een opdrachtbevestiging/kostenplaats te
beschikken. Deze debiteur moet derhalve als oninbaar w orden beschouw d.

07-05-2020
7

Begin februari 2020 is een bedrag van € 12.345,10 ontvangen van een relatie
van gefailleerde. Dit bedrag is overgeschreven naar een bankrekeningnummer
van gefailleerde (niet zijnde de faillissementsrekening). De komende
verslagperiode zal onderzoek w orden gedaan naar het ontvangen bedrag.
Gebleken is dat het bedrag van € 12.345,10 onverschuldigd is betaald en dat
er sprake is van een onmiskenbare vergissing. Het bedrag is geretourneerd
aan de partij die de betaling heeft gedaan onder aftrek van een
boedelvergoeding van 10%.

06-11-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
debiteurenbrieven naar de 2 banken en de 4 handelsdebiteuren

11-07-2018
1

debiteurenbrieven naar de 4 handelsdebiteuren

17-10-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
3D had geen bank die financierde

11-07-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er hebben zich 2 leasemaatschappijen gemeld, ieder voor 1 auto.

11-07-2018
1

De auto van de ene maatschappij is op 30.3.2018 verkocht door failliet. De
bestuurder van failliet dacht dat alle termijnen reeds voldaan w aren. De
curator heeft de factuur opgevraagd bij de bestuurder en heeft de
leasemaatschappij gevraagd of het juist kan zijn dat alle termijnen toch zijn
betaald.
De auto van de andere maatschappij betrof financial lease, maar de vordering
van de maatschappij is veel hoger dan de w aarde van de auto blijkens diverse
w ebsites. Die auto is retour leasemaatschappij gegaan.
De curator heeft de factuur van de eerste auto van de bestuurder ontvangen.
Die blijkt inderdaad te zijn verkocht.
De leasemaatschappij heeft niet meer gereageerd.

17-10-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Een financier zou volgens de bestuurder pandrecht hebben op 1 3D scanner.
De vordering is echter niet ingediend en er is dus ook geen beroep op
pandrecht gedaan.

11-07-2018
1

De curator heeft een kopie ontvangen van de vermeende
geldleenovereenkomst/pandakte. De crediteur heeft zich nog steeds niet uit
zichzelf gemeld en op een brief van de curator heeft hij niet gereageerd.

17-10-2018
2

5.4 Separatistenpositie
zie 5.3

11-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
nee

11-07-2018
1

Een deurw aarder heeft voor tw ee crediteuren tegelijk de vorderingen
ingediend en zonder toelichting een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft de deurw aarder gevraagd voor w elke crediteur hij een beroep
op evb doet, w elk goed of goederen dat zou betreffen en w at de juridische
basis is voor dat beroep.
De curator heeft nog geen antw oord ontvangen

17-10-2018
2

5.6 Retentierechten
n.v.t.

5.7 Reclamerechten

11-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

11-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

11-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
de curator w acht af of er een beroep gedaan gaat w orden op een pandrecht.

11-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.
er zou echter 1 project zijn dat grotendeels reeds gereed is en w aar de
opdrachtgever nog steeds interesse in heeft. Er moet nog een klein facet
w orden afgerond, dat de bestuurder niet zelf kan.
De bestuurder zou bij een collega offerte vragen voor het afronden van dat
laatste facet en de curator de offerte doen toekomen. De curator is nog in
afw achting.
Als het project is afgerond en opgeleverd zou een factuur gezonden kunnen
w orden van € 7.490,-.

11-07-2018
1

De curator heeft toestemming aan de RC gevraagd en gekregen om dit project
door de bestuurder af te mogen laten maken.
De bestuurder heeft laten w eten hiermee in w eek 42 verder te gaan. Hij is er
bij nader inzien toch nog niet geheel zeker van of de opdrachtgever van
destijds nog interesse heeft. Dat gaat hij in w eek 42 eveneens na.

17-10-2018
2

Op de vraag of de opdrachtgever nog interesse heeft is nog geen antw oord
gekomen. De bestuurder heeft diverse malen aangegeven dit te zullen
navragen. Een antw oord van de opdrachtgever is echter nog niet ontvangen.

28-01-2019
3

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

11-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

11-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

11-07-2018
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

11-07-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

11-07-2018
1

Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

11-07-2018
1

Toelichting
n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

11-07-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator kan hier nog niet goed een oordeel over geven.
De debiteurenlijst is ontvangen. De crediteurenlijst ook, maar zonder adres en
w oonplaatsgegevens. Die zijn w el al tw ee keer toegezegd. De bankafschriften
zijn ontvangen. De Vpb aangifte uit 2016 die ziet op 2015 is ontvangen, maar
dus niet die over 2016 en 2017. De jaarrekening 2016 is w el gedeponeerd
maar niet ontvangen door de curator. W el is ontvangen de “verkorte
jaarrekening” 2017 en 2018, op 1 pagina. De administratie/het grootboek is

11-07-2018
1

niet ontvangen maar toezending is w el al 2 keer toegezegd. De
geldleenovereenkomst/pandovereenkomst is ook al 2 keer toegezegd, maar is
door de curator ook nog niet ontvangen.
Ondanks herhaalde verzoeken van de curator is de situatie nog ongew ijzigd,
behalve voor w at betreft de geldleenovereenkomst/pandovereenkomst.

17-10-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: ja

11-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist

11-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
voldaan

11-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het is op dit moment te vroeg om hierover iets te zeggen.

Toelichting
Dit punt is nog steeds in onderzoek.
Nee

11-07-2018
1

30-04-2019
4

07-05-2020
7

Toelichting
Er zijn onvoldoende aanknopingspunten gevonden om over te gaan tot het
aansprakelijk stellen van het bestuur. Dit onderdeel is derhalve afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het is op dit moment te vroeg om hierover iets te zeggen.
Nee
Toelichting
Voor zover bekend zijn geen paulianeuze handelingen verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

11-07-2018
1

07-05-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het is op dit moment te vroeg om hierover iets te zeggen.

11-07-2018
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

07-05-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
deze moeten nog plaatsvinden

11-07-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-07-2018
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
Het gehuurde w as reeds voor faillissement ontruimd dus de verhuurder zal
geen boedelvordering hebben.
€ 10.191,72
Toelichting
Het UW V diende een vordering in ad € 10.191,72.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-04-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 329.293,00

11-07-2018
1

Toelichting
De fiscus moest haar vordering nog officieel indienen maar heeft al w at
gegevens gemaild zoals een beslaglijst en een lijst met vorderingen, w aaruit
blijkt dat er een belastingschuld zou zijn van € 329.293.
€ 143.949,00

17-10-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft aan preferente vordering ingediend: 143.949,€ 143.978,00

28-01-2019
3

Toelichting
De fiscus heeft aan preferente vordering ingediend: 143.978,€ 143.978,00

30-04-2019
4

Toelichting
De fiscus heeft aan preferente vordering ingediend: € 143.978,00
€ 164.725,00

06-11-2020
8

Toelichting
De fiscus heeft aan preferente vordering ingediend: € 164.725,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-07-2018
1

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 75.889,01

30-04-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft aan preferente vordering ingediend: € 75.889,01

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-07-2018
1

Toelichting
Er hebben geen anderen een preferente vordering ingediend.
€ 15.774,85
Toelichting
Een voormalig w erknemer heeft een preferente vordering ad € 15.774,85
ingediend vanw ege onbetaald salaris.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-01-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

11-07-2018
1

Toelichting
Omdat de bestuurder de adresgegevens van de crediteuren nog niet heeft
aangeleverd heeft de curator nog geen crediteuren kunnen aanschrijven.
Bij de curator zijn echter reeds 16 vorderingen ingediend.
21

17-10-2018
2

Toelichting
Omdat de bestuurder de adresgegevens van de crediteuren nog niet heeft
aangeleverd heeft de curator nog geen crediteuren kunnen aanschrijven. Bij
de curator zijn echter reeds 21 vorderingen ingediend.
23

28-01-2019
3

Toelichting
In totaal hebben 23 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
25

30-04-2019
4

Toelichting
In totaal hebben 25 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
27

06-08-2019
5

Toelichting
In totaal hebben 27 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
28
Toelichting
In totaal hebben 28 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

06-11-2019
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 186.537,79

11-07-2018
1

Toelichting
Er zijn 16 crediteuren erkend, voor een bedrag van € 186.537,79.
€ 242.691,58

17-10-2018
2

€ 254.342,97

28-01-2019
3

Toelichting
Concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een beloop van €
254.342,97.
€ 338.133,03

30-04-2019
4

Toelichting
Concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een beloop van €
338.133,03.
€ 345.071,01

06-08-2019
5

Toelichting
Concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een beloop van €
345.071,01.
€ 363.644,21

06-11-2019
6

Toelichting
Concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een beloop van €
363.644,21.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

11-07-2018
1

Vermoedelijk vanw ege de toestand van de boedel.

30-04-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven zodra de adres en w oonplaatsgegevens ontvangen zijn en
verder in kaart brengen.

11-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

11-07-2018
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

11-07-2018
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

11-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

11-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- activa inventariseren en verkopen.
- oorzaak van het faillissement nader in beeld brengen
- Crediteuren nader in beeld brengen.
- eventueel pandrecht nader in beeld brengen
- debiteuren incasseren
- eventueel nog 1 opdracht afronden, naar toestemming RC
- rechtmatigheid nader in beeld brengen.

11-07-2018
1

- activa inventariseren en verkopen.
- oorzaak van het faillissement nader in beeld brengen
- Crediteuren nader in beeld brengen.
- eventueel pandrecht nader in beeld brengen
- debiteuren incasseren
- nog 1 opdracht afronden, mits opdrachtgever nog interesse heeft.
- rechtmatigheid nader in beeld brengen.

17-10-2018
2

- activa inventariseren en verkopen.
- oorzaak van het faillissement nader in beeld brengen
- debiteuren incasseren
- nog 1 opdracht afronden, mits opdrachtgever nog interesse heeft.
- rechtmatigheid nader in beeld brengen.

28-01-2019
3

- opbrengst activa innen.
- oorzaak van het faillissement nader in beeld brengen.
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

30-04-2019
4

- oorzaak van het faillissement nader in beeld brengen.
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

06-08-2019
5

- laatste debiteur innen;
- oorzaak van het faillissement nader in beeld brengen.
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

06-11-2019
6

Onderzoek ontvangen betaling afronden.
Vervolgens kan het faillissement opgeheven w orden.

07-05-2020
7

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing.

06-11-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2019

11-07-2018
1

2020

06-11-2019
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
n.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

11-07-2018
1

