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R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr C.A.M. Nijhuis

Algemene gegevens
Naam onderneming
inTex Architecten B.V.

03-06-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inTex Architecten
B.V., statutaire zetel te Arnhem, bezoekadres Sportlaan 10 te (6816 VE)
Arnhem.

03-06-2022
1

Activiteiten onderneming
Architectenbureau

03-06-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 605.636,00

€ 25.759,00

€ 134.281,00

2018

€ 809.313,00

€ 90.411,00

€ 102.679,00

2019

€ 669.675,00

€ -19.603,00

€ 114.886,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

03-06-2022
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring had de onderneming 3 w erknemers in dienst.
De curator heeft de w erknemers ontslagen.

Boedelsaldo
03-06-2022
1

Toelichting
Op datum van de faillietverklaring stond er € 644,50 saldo op rekening
Curanda. De curator heeft de bank verzocht dit saldo naar de boedelrekening
over te maken.

€ 8.860,57

05-09-2022
2

Toelichting
De bank heeft uiteindelijk een bedrag van € 2.755,51 uit hoofde van een
creditsaldo overgemaakt naar de boedelrekening van Curanda.

Verslagperiode
van
6-5-2022

03-06-2022
1

t/m
18-5-2022
van
19-5-2022

05-09-2022
2

t/m
31-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 36 min

2

18 uur 18 min

totaal

41 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van inTex Architecten B.V. is Archiban B.V.
Enig bestuurder en aandeelhouder van Archiban B.V. is de heer L.M.C. Banning.
Archiban B.V. is tevens op 10 mei 2022 in staat van faillissement verklaard. Dit
faillissement is bij de rechtbank Gelderland bekend onder nummer
C/16/22/121F. In dit faillissement w ordt voor aparte verslaglegging
zorggedragen.

03-06-2022
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn bij de curator geen lopende procedures bekend.

03-06-2022
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zullen w aar mogelijk w orden opgezegd.

03-06-2022
1

1.4 Huur
Curanda huurt een pand in Arnhem. De huur is opgezegd met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden.

03-06-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van Curanda w as verantw oordelijk voor de acquisitie. In
december heeft de bestuurder een ernstig ongeval gehad, w aarna hij zijn
w erkzaamheden niet volledig heeft kunnen hervatten. Hierdoor is de
schuldenlast van Curanda dusdanig opgelopen dat Curanda zich genoodzaakt
zag haar eigen faillissement aan te vragen.

03-06-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

03-06-2022
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

03-06-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-5-2022

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris
Surface (laptop)
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 6.050,00
€ 181,50
€ 6.231,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De verhuurder heeft aangegeven dat de aanw ezige inventariszaken aan hem
in eigendom toebehoren. De curator is dit thans aan het onderzoeken.

03-06-2022
1

De verhuurder heeft een bod neergelegd voor de aanw ezige inventaris van €
5.000,- excl. BTW . De curator heeft de aanw ezige inventaris na goedkeuring
van de rechter-commissaris aan de verhuurder verkocht. De curator heeft
daarnaast een surface (laptop) verkocht voor een bedrag van € 150,- excl.
BTW . De curator vertrouw t de rechter-commissaris daarmee akkoord.

05-09-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie hiervoor sub 3.3.

03-06-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Nog in onderzoek
totaal

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

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 72.883,51
totaal

€ 72.883,51

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van Curanda volgt een totale debiteurenstand heeft van
ruim € 70.000,-. Een deel hiervan w ordt betw ist, w elke betw isting volgens
bestuurder niet terecht is.

03-06-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal w aar mogelijk de openstaande vorderingen incasseren.

03-06-2022
1

Er heeft nog geen enkele debiteur voor betaling zorg gedragen. De curator
pakt dit verder op in de komende verslagperiode.

05-09-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

03-06-2022
1

Naar zeggen van Curanda is er geen vordering van de bank. Er zijn geen
financieringen of zekerheden verstrekt.

5.2 Leasecontracten
Curanda had tw ee personenauto's in operational lease. De tw ee auto's zijn
inmiddels ingeleverd en de curator heeft de lease overeenkomsten opgezegd.

03-06-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
Tot op heden heeft niemand zich bij de curator gemeld met een
separatistenpositie.

03-06-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden zijn er geen eigendomsvoorbehouden bij de curator bekend.

03-06-2022
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft niemand zich bij de curator gemeld met een beroep op het
retentierecht.

03-06-2022
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft niemand zich bij de curator gemeld met een beroep op het
reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-06-2022
1

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 zal in de komende verslagperiode onderzoeken of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

03-06-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-06-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-06-2022
1

In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator onderzoeken of er
sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

Nee

05-09-2022
2

Toelichting
Tot op heden lijkt er geen sprake te zijn gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-06-2022
1

Toelichting
In het kader van de normale w erkzaamheden zal de curator onderzoeken of er
sprake is gew eest van paulianeus handelen.

Nee

05-09-2022
2

Toelichting
Tot op heden lijkt er van paulianeus handelen geen sprake te zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 27.570,50
Toelichting
Het UW V heeft een vordering van € 27.570,05 ingediend vanw ege de
loonvordering vanaf datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-09-2022
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.099,00

03-06-2022
1

Toelichting
Naar zeggen van de bestuurder heeft de belastingdienst een vordering van
bijna € 10.000,-.

€ 11.291,00

05-09-2022
2

Toelichting
De vordering van de belastingdienst blijkt € 11.291,00 te bedragen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

03-06-2022
1

Nog niet bekend.

€ 15.543,11

05-09-2022
2

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend van € 15.543,11 vanw ege de
loonvordering tot datum faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

03-06-2022
1

14

05-09-2022
2

Toelichting
Tot nu toe hebben 14 crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 123.514,00

03-06-2022
1

Toelichting
Uit de stukken die bij de eigen aanvraag tot faillietverklaring zijn gevoegd,
blijkt een crediteurenstand van € 123.514,00. De curator heeft een recente
crediteurenlijst opgevraagd bij Curanda, maar deze nog niet ontvangen.

€ 31.453,85
Toelichting
Tot nu toe hebben 14 crediteuren hun vordering ingediend met een
totaalbedrag van € 31.453,85.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

05-09-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen;
a) jaarrekeningen opvragen en bestuderen;
b) vorderingen op debiteuren w aar mogelijk incasseren;
c) crediteurenlijst opvragen en crediteuren aanschrijven;
d) vorderingen op debiteuren w aar mogelijk incasseren;
e) in het kader van de normale w erkzaamheden onderzoeken of er sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen;
f) onderzoeken w ie eigenaar is van de activa (sub 3);
g) overige onderw erpen.

03-06-2022
1

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen;

05-09-2022
2

a) crediteuren nogmaals aanschrijven;
b) vorderingen op debiteuren w aar mogelijk incasseren;
c) overige onderw erpen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-09-2022
2

