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Algemene gegevens
Naam onderneming
Isolare koel- en vrieshuisbouw B.V.

21-10-2019
1

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Dodew aard,
kantoorhoudende te (3911 TK) Rhenen aan de Autow eg 24,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61871923.

21-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Koel- en vrieshuisbouw .

21-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 16.588,00

2016

€ 24.661,00

2018

€ 1.757.340,00

€ -49.855,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

€ 432.000,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

21-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 40.000,00

21-10-2019
1

€ 46.298,66

24-12-2019
2

€ 30.841,50

07-04-2020
3

€ 33.941,91

24-07-2020
4

€ 33.941,91

21-10-2020
5

€ 33.941,92

22-01-2021
6

€ 27.068,71

26-07-2021
7

€ 19.988,20

21-01-2022
8

€ 19.988,20

01-09-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-9-2019

21-10-2019
1

t/m
11-10-2019
van
12-10-2019

24-12-2019
2

t/m
20-12-2019
van
1-4-2020

24-07-2020
4

t/m
19-7-2020
van
20-7-2020

21-10-2020
5

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020

22-01-2021
6

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021

26-07-2021
7

t/m
20-7-2021
van
24-7-2021

21-01-2022
8

t/m
15-1-2022
van
16-1-2022
t/m
31-8-2022

Bestede uren

01-09-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 42 min

2

8 uur 30 min

3

5 uur 0 min

4

7 uur 42 min

5

6 uur 48 min

6

1 uur 6 min

7

3 uur 24 min

8

8 uur 12 min

9

7 uur 30 min

totaal

84 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aandeelhouder van Isolare koel- en vrieshuisbouw B.V. (hierna: 'Isolare') is de
besloten vennootschap M.J. Crum Beheer B.V. Bestuurder van Isolare (en
tevens directeur grootaandeelhouder van M.J. Crum Beheer B.V.) is de heer
M.J. Crum.

21-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Een door één van de crediteuren tegen Isolare ingestelde procedure is
vanw ege het faillissement geschorst.

21-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen zijn
geïnventariseerd en beëindigd.

21-10-2019
1

1.4 Huur
Isolare huurde bedrijfsruimte aan het adres Autow eg 24 te Rhenen. De
huurovereenkomst is in het kader van een overname per 30 september 2019
voortgezet door de besloten vennootschap W FP Investments B.V. te
Amersfoort.

1.5 Oorzaak faillissement

21-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van de
vennootschap als volgt toegelicht.
a. De bedrijfsactiviteiten van Isolare bestonden uit het assembleren van koelen vriescellen.
b. Het ging om de doorstart van een onderneming die in 2013 als gevolg van
de crisis failliet is gegaan, vervolgens door een derde partij is
overgenomen en aansluitend in 2014 w eer is teruggekocht door de
oorspronkelijke eigenaar (de heer Crum).
c. Bij de uitvoering van de w erkzaamheden maakte Isolare geen gebruik van
eigen w erknemers, maar van externe arbeidskrachten (ZZP'ers).
d. In verband met de hoge kosten die (onder meer) aan de inzet van deze
externe arbeidskrachten verbonden w aren en door hoge overige
inkoopkosten is het resultaat van de onderneming, na aanvankelijke
bescheiden w insten, onder druk komen te staan.
e. parallel daaraan ontstonden liquiditeitsproblemen als gevolg van
achterstallige fiscale verplichtingen.
f. Om de precieze omvang van die fiscale verplichtingen vast te stellen en
een afbetalingsregeling met de Belastingdienst te treffen heeft Isolare
een extern adviseur ingehuurd.
g. Hangende het overleg met de Belastingdienst ter zake is Isolare echter
ingehaald door een faillissementsaanvraag van één van de leveranciers.

21-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

21-10-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

21-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-10-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De aanspraken van de w erknemers onder de loongarantieregeling w orden
door het UW V afgew ikkeld.

21-10-2019
1

Verslag 3:

07-04-2020
3

Het UW V heeft de aanspraken afgew ikkeld en haar vordering ingediend.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Isolare heeft geen onroerende zaken in eigendom.

21-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris, voorraden, materiaal

€ 16.500,00

totaal

€ 16.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Isolare bestaan uit de inventaris van de bedrijfsruimte
te Rhenen, machines, gereedschappen en rollend materieel.

21-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsinventaris rust het bodemvoorrecht van de fiscus.

21-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden zijn, samen met de bedrijfsmiddelen, in het kader van de onder
1.4 bedoelde overname verkocht.

21-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immateriiële activa/goodw ill

€ 12.000,00

totaal

€ 12.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van de onder 1.4 bedoelde overname zijn de immateriële activa
en goodw ill verkocht.

3.9 Werkzaamheden andere activa

21-10-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

pré-faillissement

€ 33.305,00

€ 14.600,00

totaal

€ 33.305,00

€ 14.600,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het bedrag van de vorderingen op debiteuren beloopt volgens de
debiteurenadministratie nominaal € 103.432,31. Gecorrigeerd voor a) vooruit
gefactureerde, maar nog niet uitgevoerde w erkzaamheden en b) voor
verrekening vatbare tegenvorderingen resteert daarvan een bedrag groot €
33.305,--. De vorderingen op debiteuren zijn, op tw ee na, in het kader van de
onder 1.4 bedoelde overname verkocht voor een bedrag van € 11.500,--.

21-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De inning van de vorderingen die in het kader van de overname niet zijn
overgedragen krijgt in de komende verslagperiode een vervolg.

24-12-2019
2

Verslag 3:

07-04-2020
3

De inning van de overgebleven vorderingen is nog niet afgerond, het streven is
om in de volgende verslagperiode tot afw ikkeling te komen.
Verslag 4:
Eén van de beide overgebleven vorderingen moet als oninbaar w orden
beschouw d. Met de debiteur van de andere vordering is een schikking
getroffen tegen finale kw ijting. De inning van de overgebleven vorderingen is
daarmee afgerond.

24-07-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

21-10-2019
1

5.2 Leasecontracten
Eén van de bedrijfsauto (een Volksw agen Transporter) w ordt geleaset op
basis van een financial leaseovereenkomst. De auto is door de
leasemaatschappij ingenomen en zal w orden verkocht.

21-10-2019
1

Verslag 3:
De leasemaatschappij heeft de bedrijfsauto verkocht en haar (geringe)
restvordering ingediend.

07-04-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
De overname van de onderneming door Isolare in 2014 is gefinancierd door de
voormalig eigenaar. In het kader van die overname heeft Isolare de
verplichting op zich genomen een pandrecht te vestigen op de overgenomen
activa, maar dat pandrecht is niet vastgelegd in een authentieke of
geregistreerde onderhandse akte.
Van een pandrecht is daarom geen sprake. Evenmin zijn er andere zekerheden
gevestigd.

21-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ingeroepen eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld door de partij die
de activa heeft overgenomen.

21-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op retentierechten.

21-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

21-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van mogelijkheden tot voortzetten van de onderneming is niet gebleken.

21-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De partij die de bedrijfsmiddelen, voorraden en immateriële activa heeft
overgenomen zet de activiteiten van Isolare voort.

21-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van de vennootschap zal in de komende verslagperiode
w orden onderzocht.

21-10-2019
1

Verslag 2:

24-12-2019
2

Het onderzoek naar de boekhouding van de vennootschap w ordt vervolgd en
zal naar verw achting in de komende verslagperiode w orden afgerond.
Verslag 3:

07-04-2020
3

Het onderzoek naar de boekhouding en naar de w ijze w aarop de
vennootschap is bestuurd w ordt in de komende verslagperiode vervolgd.
Verslag 5:

21-10-2020
5

Met betrekking tot de boekhouding zijn enkele vragen voorgelegd aan de
bestuurder van de vennootschap. Afhankelijk van het antw oord daarop zal het
onderzoek naar de boekhouding w orden afgerond.
Verslag 6:

22-01-2021
6

De vragen met betrekking tot de boekhouding zijn door tussenkomst van de
adviseur van de bestuurder beantw oord. Het overleg met (de adviseur van) de
bestuurder spitst zich nu toe op de vraag op w elke w ijze de
rekeningcourantvordering van Isolare op haar moedervennootschap (tot een
bedrag van
€ 61.300,00) en haar (middellijk) bestuurder dient te w orden afgew ikkeld. De
adviseur van de middellijk bestuurder heeft aangekondigd ter zake in de
komende verslagperiode zo mogelijk een voorstel te zullen doen.
Verslag 7:

26-07-2021
7

De adviseur van de (middellijk) bestuurder heeft om enig respijt gevraagd voor
het doen van een voorstel ten aanzien van de afw ikkeling van de rekeningcourantvorderingen. In dat verzoek is bew illigd, met de kanttekening dat
uiterlijk na de zomermaanden een concreet afw ikkelingsvoorstel moet
voorliggen.
Verslag 8:

21-01-2022
8

Met de nodige vertraging is van de kant van de (middellijk) bestuurder een
regelingsvoorstel gedaan ten aanzien van de afw ikkeling van de
rekeningcourantvorderingen. Dit voorstel zal in de laatste w eek van januari
2022 met de adviseur van de (middellijk) bestuurder w orden besproken.
Verslag 9:

01-09-2022
9

De adviseur van de (middellijk) bestuurder voert overleg met de
Belastingdienst over de totstandkoming en afw ikkeling van een regeling voor
de openstaande rekeningcourantvorderingen. Dat overleg vordert en zal
naar verw achting de komende verslagperiode kunnen w orden afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2017 is op 19 december 2018 gedeponeerd.

21-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

Verslag 6:

22-01-2021
6

De afronding van het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt
aangehouden tot de uitkomst van het onder 7.1 bedoelde overleg bekend is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-10-2019
1

In de komende verslagperiode zal onderzoek w orden gedaan naar de w ijze
w aarop de bestuurder van de vennootschap aan zijn taken uitvoering heeft
gegeven.

Toelichting

24-12-2019
2

Verslag 2:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt vervolgd en zo
mogelijk in de komende verslagperiode afgerond.

Toelichting

21-10-2020
5

Verslag 5:
Het onderzoek zal na ontvangst van het antw oord op de onder 7.1 bedoelde
vragen en in samenhang met het onderzoek naar de boekhouding w orden
afgerond.

Nee

26-07-2021
7

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen dat sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

21-10-2019
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-12-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.1 en 7.5.

21-10-2019
1

Zie onder 7.1.

07-04-2020
3

Verslag 4:
Het onderzoek naar de boekhouding en de w ijze w aarop de vennootschap is
bestuurd vergt nog w at meer tijd en zal in de komende verslagperiode w orden
vervolgd.

24-07-2020
4

Verslag 5:

21-10-2020
5

Zie onder 7.1 en 7.5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

21-10-2019
1

Nog niet ingediend.

€ 15.919,25

26-07-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

21-10-2019
1

Nog niet ingediend.

€ 253.794,00

07-04-2020
3

€ 254.570,00

26-07-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

21-10-2019
1

Nog niet ingediend.

€ 4.373,19

07-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.000,00

26-07-2021
7

Toelichting
Vordering aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

21-10-2019
1

Volgens de crediteurenadministratie is sprake van 12 handelscrediteuren.

26

07-04-2020
3

29

26-07-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

21-10-2019
1

Nog niet bekend. De crediteuren zijn uitgenodigd hun vordering ter verificatie
in te dienen.

€ 167.315,83

07-04-2020
3

€ 200.204,38

26-07-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-10-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De vorderingen op debiteuren die niet in het kader van de overname zijn
verkocht en overgedragen zullen w orden geïnd.
Daarnaast zal onderzoek w orden gedaan naar de boekhouding en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
Verslag 2:

21-10-2019
1

24-12-2019
2

Het onderzoek naar de boekhouding en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid w ordt vervolgd en zo mogelijk in de
komende verslagperiode afgerond.
De inning van de vordering op debiteuren die niet in het kader van
de overname zijn verkocht en overgedragen w ordt vervolgd en zo
mogelijk in de komende verslagperiode
afgerond.
Het onderzoek naar de boekhouding en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid w ordt vervolgd.

24-07-2020
4

Verslag 5:

21-10-2020
5

Het onderzoek naar de boekhouding en eventueel onbehoorlijk bestuur zal
naar verw achting in de komende verslagperiode w orden afgerond.
Het streven is erop gericht het overleg over de afw ikkeling van de onder 7.1
bedoelde rekeningcourantvorderingen en de afronding van het onderzoek naar
eventueel onbehoorlijk bestuur in de komende verslagperiode af te ronden.

22-01-2021
6

Het afw ikkelingsvoorstel ten aanzien van de onder 7.1 bedoelde
rekeningcourantvorderingen w ordt nog even afgew acht. Het streven is erop
gericht in de komende verslagperiode tot een afronding te komen.

26-07-2021
7

Het onder 7.1 bedoelde regelingsvoorstel zal met de adviseur van de
(middellijk) bestuurder w orden besproken. Afhankelijk van de uitkomst van het
overleg zal de afw ikkeling van de rekeningcourantvorderingen kunnen w orden
afgerond en het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.

21-01-2022
8

Er is een redelijke kans dat, na afronding van het overleg met de
Belastingdienst, overeenstemming kan w orden bereikt over de
rekeningcourantvorderingen van de boedel op de (middellijk) bestuurder. In
aansluiting daarop zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld.

01-09-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-10-2019
1

Nog niet bekend.

24-07-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
1-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-09-2022
9

