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

5
23-12-2021
F.05/20/394
NL:TZ:0000165339:F001
17-11-2020

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr R.J. Borghans

Algemene gegevens
Naam onderneming
PV Projectmanagement Advies en Service B.V.

24-12-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Arnhem,
Gevestigd aan het Loplein 3, 6834 CS te Arnhem,
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62139061.

24-12-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten de
ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies Projectmanagement inzake
hernieuw bare energieën, geven van advies, consultancy en service inzake
hernieuw bare energieën.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 576.990,00

€ 67.998,00

€ 158.842,00

2018

€ 5.198.157,00

€ 374.135,00

€ 1.627.717,00

2017

€ 2.017.842,00

€ -23.515,00

€ 898.550,00

2019

€ 10.811.922,00

€ 344.434,00

€ 4.465.400,00

Toelichting financiële gegevens

24-12-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
27

24-12-2020
1

Boedelsaldo
€ 228,01

24-12-2020
1

€ 52.280,25

24-03-2021
2

€ 54.978,36

24-06-2021
3

Toelichting
Het verschil tussen het boedelsaldo en het saldo in het financieel verslag
betreft de afw ikkeling met de bank die nog niet is afgerond.
€ 68.028,96

23-09-2021
4

€ 7.114,30

23-12-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-11-2020

24-12-2020
1

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

24-03-2021
2

t/m
21-3-2021
van
22-3-2021

24-06-2021
3

t/m
20-6-2021
van
21-6-2021

23-09-2021
4

t/m
16-9-2021
van
17-9-2021

23-12-2021
5

t/m
20-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

132 uur 48 min

2

127 uur 0 min

3

51 uur 54 min

4

64 uur 0 min

5

67 uur 6 min

totaal

442 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk in het teken gestaan van de
doorstart: correspondentie met de doorstarter en projectpartijen maar ook het
contact met diverse partijen met betrekking tot een aantal lopende
(lease)contracten, het personeel, de debiteuren en crediteuren. Op 17 januari
2020 is de doorstart gerealiseerd.

24-03-2021
2

In de afgelopen verslagperiode hebben de meeste w erkzaamheden betrekking
gehad op de afw ikkeling van de doorstart: correspondentie met de doorstarter
en projectpartijen maar ook het contact met diverse partijen met betrekking
tot een aantal lopende (lease)contracten, verzekeringen, de debiteuren en
crediteuren.

24-06-2021
3

In de afgelopen verslagperiode hebben de meeste w erkzaamheden betrekking
gehad op de afw ikkeling van de doorstart: correspondentie met de doorstarter
en projectpartijen maar ook het contact met diverse partijen met betrekking
tot een aantal lopende (lease)contracten, verzekeringen en crediteuren.

23-09-2021
4

De afgelopen verslagperiode hebben de meeste w erkzaamheden betrekking
op het uit te voeren rechtmatigheidsonderzoek alsmede de afw ikkeling van
de doorstart.

23-12-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van PV Projectmanagement Advies en
Service B.V. is SV Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van SV Holding B.V. is de heer Vermue.

24-12-2020
1

1.2 Lopende procedures
Een (oud-)w erknemer w iens advocaat bij de curator heeft aangegeven dat de
arbeidsovereenkomst niet geldig is opgezegd. De curator heeft
zekerheidshalve de arbeidsovereenkomst met hem opgezegd en aangemeld
bij het UW V.
Inmiddels heeft de advocaat van de w erknemer de Rechtbank laten w eten dat
de procedure w ordt ingetrokken. Bovengenoemde is derhalve dus geen
lopende procedure meer.

1.3 Verzekeringen

24-12-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend lopen er diverse verzekeringen bij Univé, De Goudse
Schadeverzekeringen, HDI Global, Markel Insurance, Schouten en Aegon.

24-12-2020
1

De curator heeft in het kader van de te realiseren doorstart de openstaande
premies voldaan van Univé m.b.t. de verzekeringen die in stand moesten
blijven om de lopende projecten verder af te handelen en zo de te realiseren
doorstart niet in gevaar te brengen.
De verzekeringen zijn beëindigd.

24-03-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft Univé (tussenpersoon) verzocht
gegevens door te geven in verband met de naverrekening over 2020 met
betrekking tot een verzekering bij Markel Insurance. Inmiddels heeft Univé
namens Markel bericht dat er op basis van de toegestuurde gegevens geen
naverrekening over 2020 zal plaatsvinden. Er volgt dan ook geen restitutie.

24-06-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft Univé een restitutie verrekend met de
openstaande bedragen met betrekking tot de verzekering van een drone. Na
de verrekening had failliet nog recht op een restitutie ad € 5.110,79. Het
bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

23-09-2021
4

Tevens is er in de afgelopen verslagperiode contact gew eest met Aegon
Capital met betrekking tot de achterstallige pensioenpremies en de niet bij
Aegon Capital aanw ezige gegevens van een deel van de w erknemers. Na het
aanleveren van de gevraagde gegevens heeft de curator Aegon Capital
verzocht de vordering in te dienen.
De curator heeft niet meer van Aegon Capital vernomen. De verzekeringen
zijn - voor zover bekend - beëindigd.

23-12-2021
5

1.4 Huur
Failliet huurde een bedrijfspand aan de Biezenkamp 21A te Gendt.

24-12-2020
1

De huurovereenkomst met de verhuurder is opgezegd en de verhuurder heeft
inmiddels aan de verhuurder laten w eten de vordering in te dienen zodra er
meer bekend is over de doorstart en dus de oplevering van het pand.
Het verhuurde is opgeleverd.

24-03-2021
2

De verhuurder heeft een vordering ingediend van totaal € 25.739,40.

24-06-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement het w egvallen van
opdrachten door het coronavirus. De curator onderzoekt dat.

24-12-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
27

24-12-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens de bestuurder 27 w erknemers
in dienst. In verband met de mogelijk niet geldige opzegging van genoemde
arbeidsovereenkomst staat de teller op dit moment op 28 w erknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
21

24-12-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-11-2020

27

Aangetekende ontslagaanzegging

26-11-2020

1

Aangetekende ontslagaanzegging genoemde
arbeidsovereenkomst

totaal

28

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact bestuurder
Contact personeel
Contact UW V
Melding W MCO
Toestemming ontslag RC
Ontslagaanzegging personeel

24-12-2020
1

Contact bestuurder
Contact personeel
Contact UW V
Melding W MCO
Toestemming ontslag RC
Ontslagaanzegging personeel

24-03-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Voor zover bekend geen.

24-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Contact bestuurder
Onderzoek kadaster

24-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris ca. en goodw ill

€ 22.500,00

totaal

€ 22.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover bekend bestaan de bedrijfsmiddelen uit o.a. kantoormeubelen,
gereedschappen, voertuigen en bij het personeel aanw ezig zijnde laptops en
telefoons.

24-12-2020
1

De bedrijfsmiddelen bestaan uit o.a. kantoormeubelen, gereedschappen,
voertuigen en zijn verkocht.

24-03-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 614.169,-

24-12-2020
1

€ 982.554,00

24-03-2021
2

€ 979.989,-.

24-06-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact bestuurder
Contact doorstarter(s)
Contact bank

24-12-2020
1

Op 17 januari 2021 is een doorstart gerealiseerd (zie ook onder 6): de
verkoopopbrengst komt overeen met een taxatie van NTAB.

24-03-2021
2

Het begeleiden van het koopproces, w aaronder:
Contact met de bestuurder
Contact doorstarter(s) kandidaten
Opstellen en ondertekenen activaovereenkomst
Contact bank

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

OHW

€ 10.000,00

Zonnepanelen

€ 82.309,35

€ 8.230,00

totaal

€ 92.309,35

€ 8.230,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover bekend zijn er grote hoeveelheden voorraden zonnepanelen en de
daarbij benodigde bevestigings- en verw erkingsmaterialen.

24-12-2020
1

Daarnaast zijn er diverse (lopende) projecten met betrekking tot het
onderhanden w erk.
Bij de doorstartovereenkomst (zie ook onder 6) zijn de voorraden
(voornamelijk zonnepanelen en bijbehorende materialen) verkocht. De verkoop
opbrengst komt overeen met een NTAB-taxatie.

24-03-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Contact bestuurder
Contact doorstarter(s)
Contact bank

24-12-2020
1

Contact
Contact
Contact
Contact

24-03-2021
2

doorstarter
bestuurder
bank
projectleiders

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Saldo KNAB € 6.616,50.

24-03-2021
2

De saldi van KNAB zijn inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact bestuurder
Contact doorstarter(s)
Contact bank

24-12-2020
1

Het begeleiden van het koopproces, w aaronder:
Contact met de bestuurder
Contact doorstarters kandidaten
Onderhandelen met de diverse partijen
Opstellen en ondertekenen activaovereenkomst
Contact met de diverse banken
W erkzaamheden ten aanzien van de saldi op de rekeningen

24-03-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Opgave volgens bestuurder d.d. 17-112020

€ 919.730,92

€ 61.654,22

€ 3.290,04

totaal

€ 919.730,92

€ 61.654,22

€ 3.290,04

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
De curator is met de bank (pandhouder) in overleg om te bekijken w ie de
debiteuren zal innen; de bank of de curator tegen vergoeding. In het kader
van de te realiseren doorstart is deze discussie on-hold gezet aangezien de
doorstarter de debiteuren mogelijk overneemt.

24-12-2020
1

Een gedeelte van de debiteuren is voorafgaande de doorstartovereenkomst
geïnd door de curator, ook een boedeldebiteur (opbrengst vermeld onder
"boedelbijdrage").

24-03-2021
2

Na de doorstart int de bank de debiteuren in samenspraak met de doorstarter.
Opbrengst:
- Boedeldebiteuren: € 12.420,65
- Pré-faillissementsdebiteuren: € 42.322,78

24-06-2021
3

Boedelbijdrage:
10% van de pré-faillissementsdebiteuren tot 17 januari 2021 (datum sluiten
overeenkomst met betrokken partijen).
Op dit moment staan er nog 2 boedeldebiteuren open van totaal ad €
7.515,79. De curator zet zijn w erkzaamheden voort met betrekking tot het
innen van deze debiteuren.
De bank is om opgave verzocht van hetgeen door haar is ontvangen.
Opbrengst:
- Boedeldebiteuren: € 19.331,44
- Pré-faillissementsdebiteuren: € 42.322,78

23-09-2021
4

Boedelbijdrage:
10% van de pré-faillissementsdebiteuren tot 17 januari 2021 (datum sluiten
overeenkomst met betrokken partijen).
De bank is in de afgelopen verslagperiode meermaals om opgave verzocht van
hetgeen door haar is ontvangen. Tot zeer recentelijk kreeg de curator geen
reactie van de bank. De curator zet zijn w erkzaamheden met betrekking tot de
afw ikkeling met de bank voort.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
bank. Tot een afw ikkeling is het echter nog niet gekomen. De curator zet
hierin zijn w erkzaamheden voort.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

23-12-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact bestuurder
Contact doorstarter(s)
Contact bank

24-12-2020
1

Contact bestuurder
Contact doorstarter(s)
Contact bank

24-03-2021
2

Contact
Contact
Contact
Contact

24-06-2021
3

bestuurder
doorstarter(s)
bank
debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.983.253,57

24-12-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ABN AMRO Bank heeft een vordering ingediend ad € 1.983.253,57.

Toelichting vordering van bank(en)
Met de bank dient nog een afw ikkeling te volgen in vervolg op de
doorstartovereenkomst. Aan de bank is reeds € 92.309,35 voldaan alsmede de
geïnde debiteuren, minus boedelbijdrage.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is om opgave verzocht van hetgeen door haar is ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is in de afgelopen verslagperiode meermaals om opgave verzocht van
hetgeen door haar is ontvangen. Tot zeer recentelijk kreeg de curator geen
reactie van de bank. De curator zet zijn w erkzaamheden met betrekking tot de
afw ikkeling met de bank voort.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
bank. Tot een afw ikkeling is het echter nog niet gekomen. De curator zet
hierin zijn w erkzaamheden voort.

5.2 Leasecontracten

24-03-2021
2

24-06-2021
3

23-09-2021
4

23-12-2021
5

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er diverse leasecontracten afgesloten met Alpha Credit,
Dutch Finance, Findio, Renault Finance en Direct Lease met betrekking tot
diverse voertuigen en is er een leaseovereenkomst met ABN AMRO Bank met
betrekking tot een schoonmaakrobot en met Hiltermann met betrekking tot
een hoogw erker.

24-12-2020
1

De curator heeft alle leasemaatschappijen aangeschreven en geïnformeerd
omtrent het faillissement. In verband met de mogelijke te realiseren doorstart
w achten de leasemaatschappijen met het ophalen van de geleasede
goederen.
De doorstarter heeft aangegeven de contracten met betrekking tot een aantal
voertuigen over te w illen nemen; een deel is gerealiseerd en een deel
geretourneerd.

24-03-2021
2

De curator zal in de komende verslagperiode de afw ikkeling en/of het
retourneren van de voertuigen verder bew aken.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden met
betrekking tot het retourneren en/of afw ikkelen van de voertuigen voortgezet.
Tot op heden is nog niet alles afgew ikkeld. De curator zet zijn w erkzaamheden
hierin voort.

24-06-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn w erkzaamheden met
betrekking tot het retourneren en/of afw ikkelen van de voertuigen voortgezet.
Tot op heden is nog niet alles afgew ikkeld. De curator zet zijn w erkzaamheden
hierin voort.

23-09-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat uit de verkoopopbrengsten
en na verrekening van de openstaande vordering van de leasemaatschappij
van een van de voertuigen een surplus is ontstaan ad € 2.729,35. Het
bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

23-12-2021
5

De overige leasemaatschappijen met betrekking tot de voertuigen zijn
afgew ikkeld. De voertuigen zijn geretourneerd, verkocht en/of overgenomen
door de doorstarter. Voor zover bekend is er nog 1 leasemaatschappij met
betrekking tot een schoonmaakrobot in gesprek met de doorstarter voor
inname of overname.

5.3 Beschrijving zekerheden
Door failliet zijn zekerheden verstrekt aan de ABN AMRO Bank met betrekking
tot de (al dan niet toekomstige) inventaris, voorraden, debiteuren en
vorderingen en rechten met betrekking tot gesloten overeenkomsten van
aanneming van w erk.

24-12-2020
1

In deze verslagperiode is de curator bezig met de afw ikkeling van de
doorstartovereenkomst; zie verder onder 3.

24-03-2021
2

5.4 Separatistenpositie
De ABN AMRO Bank heeft een separatistenpostitie. Zie 5.3.

24-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de afgelopen verslagsperiode zijn er door diverse crediteuren een beroep
gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft bekeken of het
eigendomsvoorbehoud geldig tot stand is gekomen en heeft de bestuurder
gevraagd of de goederen w aar eigendomsvoorbehoud over w erd geclaimd nog
aanw ezig w aren.

24-12-2020
1

De curator heeft de crediteuren inmiddels bericht. Indien het
eigendomsvoorbehoud geldig tot stand w as gekomen en de goederen volgens
de bestuurder nog aanw ezig w aren/ zijn heeft de curator de crediteuren
bericht dat de goederen konden w orden opgehaald. De curator zet in de
aankomende verslagsperiode zijn w erkzaamheden hierin voort.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de w erkzaamheden rondom
de tot op heden bij de curator aangemelde crediteuren met
eigendomsvoorbehoud afgew ikkeld: per saldo is een omvangrijk aantal zaken
geretourneerd.

24-03-2021
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op retentierechten.

24-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op reclamerechten.

24-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie onder 3.
€ 12.463,61

24-03-2021
2

24-06-2021
3

Toelichting
Betreft boedelbijdragen over pré-faillissementsdebiteuren alsmede de
boedelbijdrage over de voorraad.
€ 3.018,43
Toelichting
Betreft boedelbijdragen over pré-faillissementsdebiteuren.
Het in het vorige verslag genoemde bedrag had betrekking op de
vermoedelijke situatie na afw ikkeling van de bank. Per abuis is dit
meegenomen in het vorige verslag. Nu er echter nog niet tot een afw ikkeling
met de bank is gekomen is hierboven alleen de boedelbijdrage genoteerd
over de reeds ontvangen boedelbijdragen, namelijk die over de préfaillissementsdebiteuren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-12-2021
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Veelvuldig contact met de bestuurder
Veelvuldig contact met de bank
Veelvuldig contact met de doorstarter(s)
Contact met crediteuren
Beoordelen EVB

24-12-2020
1

Contact
Contact
Contact
Contact
Contact

24-03-2021
2

met de bestuurder
met de pandhouder, onder meer over de doorstart
doorstarter
crediteuren
leasemaatschappijen

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In het kader van de te realiseren doorstart heeft de curator om één
noodzakelijk (lopende onderhands) projecten af te laten maken.

24-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt bij het volgende verslag.

24-12-2020
1

Nog niet alle financiële gegevens zijn ontvangen. Zodra alle benodigde
gegevens zijn ontvangen, verw erkt en zijn afgerond zal hierop w orden
teruggekomen.

24-03-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Veelvuldig contact met bestuurder en projectleiders
Veelvuldig contact met de bank
Veelvuldig contact met de doorstarter(s)
Contact met verzekeringsmaatschappijen + voldoen premies
Contact met personeel + voldoen benzinekosten
Bew aken (lopende) projecten.

24-12-2020
1

Veelvuldig
Veelvuldig
Veelvuldig
Veelvuldig

24-03-2021
2

contact
contact
contact
contact

met
met
met
met

bestuurder
de bank
de doorstarter
advocaat doorstarter

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator is samen met de bank voornemens het bedrijf van gefailleerde door
te starten. Er hebben zich diverse kandidaten zich gemeld, w aarna de curator
op dit moment in gesprek is met 1 serieuze kandidaat.
Gezien de omvang van de onderneming en specifieke ontw ikkelingen is dit een
tijdrovend proces.

24-12-2020
1

17 januari 2021 is de activaovereenkomst tot stand gekomen met de
doorstarter.

24-03-2021
2

In de komende verslagperiode zal de curator nog een aantal w erkzaamheden
moeten verrichten ten aanzien van het begeleiden van contracten naar de
doorstarter.

6.5 Verantwoording
N.v.t.

24-12-2020
1

Zie onder 3.

24-03-2021
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.
€ 114.809,35

24-12-2020
1

24-03-2021
2

Toelichting
Zie onder 3 voor de opbouw van de koopprijs.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

Toelichting
Zie onder 3.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-12-2020
1

24-03-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Veelvuldig contact met bestuurder en projectleiders
Veelvuldig contact met de bank
Veelvuldig contact met de doorstarter(s)
Contact met verzekeringsmaatschappijen + voldoen premies
Contact met personeel + voldoen benzinekosten
Bew aken (lopende) projecten
Taxatie NTAB

24-12-2020
1

Veelvuldig contact met bestuurder
Veelvuldig contact met de bank
Veelvuldig contact met de doorstarter
Veelvuldig contact met advocaat van de doorstarter
Contact met personeel
Opstellen en ondertekenen activaovereenkomst

24-03-2021
2

De doorstarter richt zich zeer regelmatig tot de curator met vragen over
specifieke projecten, zoals de curator ook in overleg met opdrachtgevers w ordt
betrokken.

24-06-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft bij de bestuurder de administratie opgevraagd en inmiddels
heeft de bestuurder diverse administratieve stukken aangeleverd. Het
rechtmatigheidsonderzoek kan w orden gestart.

24-12-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog diverse administratie
ontvangen. Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels in gang gezet.

24-03-2021
2

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de aankomende verslagperiode w orden
afgerond. In het kader van hoor en w ederhoor zal de bestuurder in de
gelegenheid w orden gesteld te reageren op de voorlopige bevindingen van de
curator, w aarna de curator de bestuurder zal informeren over zijn definitieve
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.

23-09-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en
is de bestuurder in het kader van hoor en w ederhoor in de gelegenheid
gesteld te reageren op de voorlopige bevindingen van de curator. De termijn
hiervoor is nog niet verstreken. Zodra de termijn is verstreken en/of de
curator van de bestuurder heeft vernomen zal de curator de bestuurder
informeren over zijn definitieve bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

23-12-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 12-10-2020
2018: 22-10-2019
2017: 26-02-2019
2016: 28-12-2017
2015: 23-01-2017

24-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

24-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
N.v.t.

24-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

24-12-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

24-12-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1.

24-12-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact met bestuurder
Bew aken ontvangst administratie

24-12-2020
1

Contact met bestuurder
Bew aken ontvangst administratie

24-03-2021
2

Contact met bestuurder
Bew aken ontvangst administratie
Rechtmatigheidsonderzoek

23-09-2021
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 38.626,64

24-12-2020
1

Toelichting
Salaris curator en verschotten ad € 38.626,64.
€ 79.086,12

24-03-2021
2

Toelichting
Salaris curator en verschotten ad € 79.086,12.
€ 300.086,14

24-06-2021
3

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten ad € 97.050,95, UW V ad € 177.295,79 en
verhuurder ad € 25.739,40.
€ 325.828,27

23-09-2021
4

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten ad € 114.649,53, UW V ad € 185.439,34
en verhuurder ad € 25.739,40.
€ 280.857,54

23-12-2021
5

Toelichting
Betreft salaris curator en verschotten ad € 69.678,80, UW V ad € 185.439,34
en verhuurder ad € 25.739,40.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 948.789,00

24-12-2020
1

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting en rente.
€ 1.294.041,00

24-06-2021
3

Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting, motorrijtuigenbelasting
alsmede de daarover berekende kosten en rente.
€ 1.293.623,00
Toelichting
De vordering van de Belastingdienst bestaat uit niet betaalde aanslagen
omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting, motorrijtuigenbelasting
alsmede de daarover berekende kosten en rente.

8.3 Pref. vord. UWV

23-12-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden heeft het UW V geen vordering ingediend.
€ 89.342,62

24-12-2020
1

24-06-2021
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V een preferente vordering ad €
89.342,62 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.

24-12-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

24-12-2020
1

133

24-03-2021
2

130

24-06-2021
3

131

23-09-2021
4

128

23-12-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.185.369,65

24-12-2020
1

€ 7.073.399,08

24-03-2021
2

€ 7.566.844,11

24-06-2021
3

€ 7.487.667,69

23-09-2021
4

€ 7.085.045,78

23-12-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling.

24-12-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Contact bestuurder
Contact crediteuren
Contact leasemaatschappijen
Contact bank
Contact EVB-leveranciers
Beoordeling EVB

24-12-2020
1

Contact
Contact
Contact
Contact
Contact

24-03-2021
2

bestuurder
crediteuren
leasemaatschappijen
bank
EVB-leveranciers

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Een w erknemer contra PV Projectmanagement Advies en Service B.V.

24-12-2020
1

9.2 Aard procedures
Een (oud-)w erknemer w iens advocaat bij de curator heeft aangegeven dat de
arbeidsovereenkomst niet geldig is opgezegd. De curator heeft
zekerheidshalve de arbeidsovereenkomst met hem opgezegd en aangemeld
bij het UW V.

24-12-2020
1

9.3 Stand procedures
Inmiddels heeft de advocaat van de w erknemer de Rechtbank laten w eten dat
de procedure w ordt ingetrokken. Bovengenoemde is derhalve dus geen
lopende procedure meer.

24-12-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact (advocaat van de) w erknemer

24-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende verslagsperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
- Realiseren van de doorstart met bank en doorstarter
- Bew aken (lopende) projecten + verantw oording m.b.t. de kosten
- Afw ikkelen activa + bij personeel aanw ezig zijnde bedrijfsmiddelen
- Afw ikkelen verzekeringen
- Afw ikkelen leasecontracten
- Afronden afspraken bank m.b.t. debiteurenincasso + innen
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Crediteuren aanschrijven + inventariseren en registreren

24-12-2020
1

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
- Afw ikkelen leasecontracten
- Afronden afspraken bank m.b.t. debiteurenincasso en afronding
doorstartovereenkomst.
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Crediteuren registreren

24-03-2021
2

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
- Afw ikkelen leasecontracten
- Afw ikkelen bank inzake activaovereenkomst
- Boedeldebiteuren innen
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Crediteuren registreren

24-06-2021
3

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
- Afw ikkelen leasecontracten
- Afw ikkelen bank inzake activaovereenkomst
- Boedeldebiteur innen
- Rechtmatigheidsonderzoek afronden
- Crediteuren registreren

23-09-2021
4

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn w erkzaamheden
voortzetten met betrekking tot:
- Afw ikkelen leasecontracten
- Afw ikkelen bank inzake activaovereenkomst
- Boedeldebiteur innen
- Rechtmatigheidsonderzoek afronden
- Crediteuren registreren

23-12-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment geen mededelingen doen over de verw achte
w ijze van afw ikkeling van het faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

24-12-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2022

23-12-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

24-12-2020
1

