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Algemene gegevens
Naam onderneming
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Gegevens onderneming
Technisch Bureau Gebra B.V.
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Activiteiten onderneming
Elektrotechnisch installatiebedrijf, alsmede het installeren van
brandmeldinstallaties.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.617.100,00

€ -225.600,00

€ 0,00

2013

€ 2.141.885,00

€ -370.381,00

€ 886.489,00

2012

€ 2.325.303,00

€ 18.605,00

€ 1.284.312,00

Toelichting financiële gegevens
Balanstotaal 2014 niet bekend.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
24
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In het jaar voor faillissement (ultimo 2013) w aren 29 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
09-05-2018
11

Boedelsaldo
€ 4.800,09

Verslagperiode
09-05-2018
11

van
13-2-2018
t/m
8-5-2018

13-08-2018
13

van
9-5-2018
t/m
12-8-2018

13-11-2018
14

van
13-8-2018
t/m
12-11-2018

13-02-2019
15

van
13-11-2018
t/m
11-2-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

11

0,60 uur

13

1,70 uur

14

2,40 uur

15

0,40 uur

totaal

5,10 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 36 minuten besteed.
Het totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 11 bedraagt 428 uur en 52
minuten.
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In deze verslagperiode: 1 uur en 42 minuten.
In totaal: 430 uur en 34 minuten.

13-08-2018
13

In deze verslagperiode: 2 uur en 24 minuten.
Totaal bestede uren: 432 uur en 58 minuten.

13-11-2018
14

In deze verslagperiode (tot en met 11 februari 2019): 24 minuten.
Totaal bestede uren: 433 uur en 22 minuten.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Technisch Bureau Gebra B.V. w erd op 4 januari 2007 opgericht. Bestuurder en
enig
aandeelhouder van Technisch Bureau Gebra B.V. is Chessw ood Holding B.V.
Enig
aandeelhouder en bestuurder van Chessw ood Holding B.V. is de heer J.T.
Schakenbos.
Technisch Bureau Gebra B.V. heeft één zustervennootschap, te w eten Van
Asten Installatiebedrijf B.V. Op 13 februari 2015 is ook de aan Van Asten
Installatiebedrijf B.V.
verleende surseance omgezet naar faillissement. Daarbij is mr. A.M.H. van der
PoortSchoenmakers benoemd als rechter-commissaris en aangesteld als curator mr.
drs. C.A. de
W eerdt. Het faillissement is bekend onder nummer C/09/15/89 F.
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1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen zijn inmiddels door de curator beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Technisch Bureau Gebra B.V. huurde een tw eetal bedrijfslocaties. De huur van
deze locaties
is - met machtiging van de rechter-commissaris - opgezegd. Beide huurlocaties
zijn tevens
opgeleverd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De heer Schakenbos is in 2007 ingestapt in Technisch Bureau Gebra B.V. Naast
Technisch
Bureau Gebra B.V. w aren actief van Asten Elektrotechniek B.V. en Van Asten
Installatietechniek B.V. Beide vennootschappen zijn op 8 oktober 2013
gefailleerd
(C/09/13/879F en C/09/13/880F). Van Asten Installatiebedrijf B.V. heeft een
doorstart
gerealiseerd. Vanaf dat moment hebben Technisch Bureau Gebra B.V. en Van
Asten
Installatiebedrijf B.V. naast elkaar geopereerd.
Volgens informatie van bestuurder zijn de faillissementen van Technisch
Bureau Gebra B.V.
en Van Asten Installatiebedrijf B.V. veroorzaakt door het feit dat er enkele
grote debiteuren
hebben gew eigerd om te betalen. Er zijn discussies met deze debiteuren over
het geleverde
w erk. Doordat deze debiteuren niet betalen, is er een liquiditeitsprobleem
ontstaan. De banken hebben zich niet bereid getoond deze nieuw e kredieten
te verschaffen. Daardoor is het voor failliet niet mogelijk gebleken om de
w erken doorgang te laten vinden omdat voor die w erken materialen moeten
w orden ingekocht en daar geen liquiditeiten meer voor aanw ezig w aren.
Om die reden heeft de bestuurder de surseances aangevraagd van Technisch
Bureau Gebra
B.V. en Van Asten Installatiebedrijf B.V. De surseances zijn omgezet naar
faillissement nu er
feitelijk een toestand w as van te hebben opgehouden te betalen.
In de komende verslagperiodes zal nader onderzoek w orden gedaan naar het
hiervoor
gestelde. Onderzoek heeft plaatsgevonden, er zijn geen andere oorzaken
bekend gew orden.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
24

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
29

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-2-2015

24

totaal

24

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- Inventariseren gegevens w erknemers.
- Machtiging rechter-commissaris.
- Ontslagbrieven.
- Contact met UW V.
- Beantw oorden vragen w erknemers.
- Contact met vakbonden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoor- en bedrijfsinventaris en
(hand)gereedschap

€ 30.300,00

€ 27.165,00

totaal

€ 30.300,00

€ 27.165,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
€ 30.300,00. Op basis van verpanding is € 3.135,00 betaald aan de
pandhouder.
€ 27.165,00 blijft in de boedel in verband met het bodemvoorrecht van de
fiscus.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Opdracht taxatie .
- Onderhandelingen met gegadigden.
- Realiseren doorstart (zie ook punt 6.4).
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad, bestaande uit o.a. kabel, schakel- en
montagemateriaal

€ 31.750,00

€ 0,00

totaal

€ 31.750,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Opbrengst bedraagt € 31.750,00. Er is sprake van verpanding. De opbrengst is
doorgestort naar de pandhouder.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Opdracht taxatie.
- Onderhandelingen met gegadigden.
- Realiseren doorstart (zie ook punt 6.4).
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Auto's

€ 10.450,00

€ 0,00

Goodw ill

€ 19.312,50

€ 19.312,50

totaal

€ 29.762,50

€ 19.312,50

Toelichting andere activa
Een zestal auto's en goodw ill (klantgegevens, telefoonnummers,
domeinnamen,
handelsnamen en (digitale) projectdossiers). Daarnaast is er een saldo van €
306,79
aangetroffen op een bankrekening aangehouden bij de Rabobank. Dit bedrag
zal echter
w orden verrekend door de Rabobank met de openstaande vordering van
Rabobank op
Technisch Bureau Gebra B.V. (zie verder onder punt 5).
Er is in totaal een bedrag van € 7.790,15 ontvangen op de boedelrekening
w egens het detacheren van één van de w erknemers van Technisch Bureau
Gebra B.V. Een gedeelte van deze opbrengst zal echter moeten w orden
teruggestort. Overleg hierover vindt plaats.
Omdat de gedetacheerde w erknemer per 23 februari 2015 niet meer onder de
loongarantieregeling van het UW V viel, heeft de curator zich op het standpunt
gesteld dat
vanaf die dag de loonkosten voor de gedetacheerde w erknemer voor rekening
dienden te
komen van de inlener. Er is daarom een bedrag van € 6.196,71 teruggestort
aan de inlener.
Een saldo van € 4.128,13 per datum faillissement w erd aangetroffen op de Grekening van
failliet. Dit bedrag komt - na verrekening van een bedrag van € 65,00 door de
fiscus - toe aan failliet.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
- Opdracht taxatie.
- Onderhandelingen met gegadigden.
- Realiseren doorstart (zie ook punt 6.4).
- Overleg met inlener w erknemer.
- Afw ikkeling detachering w erknemer.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren
totaal

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 378.864,95

€ 36.194,34

€ 378.864,95

€ 36.194,34

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van failliet: € 779.426,94 met inbegrip van
intercompanyvorderingen voor een bedrag van € 57.037,19. De debiteuren zijn
verpand. Er zijn afspraken gemaakt met de pandhouders over de incasso van
de debiteuren.
Bij een groot aantal debiteuren is er sprake van een dispuut over bijvoorbeeld
verrichte
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w erkzaamheden of gefactureerde bedragen. De curator correspondeert met
deze debiteuren.
Een gedeelte van de openstaande facturen blijkt als niet inbaar te moeten
w orden
aangemerkt.
Met een tw eetal grote debiteuren -samen goed voor ruim € 360.000 aan
openstaande
vorderingen - heeft de curator inmiddels besprekingen gehad om tot een
afw ikkeling van de
openstaande posten te kunnen komen.
De curator is nog altijd in gesprek met een aantal grotere debiteuren. W egens
de
zomerperiode en de bouw vak is nog niet met alle debiteuren tot een
definitieve afw ikkeling
gekomen.
De curator streeft er naar de debiteurenincasso af te ronden in de komende
verslag periode.
Eén en ander zal met name afhangen van de w ijze van afw ikkeling van één
grote debiteur.
Mogelijk zal hier nog een procedure volgen. Met betrekking tot die kw estie zijn
in
verslagperiode 4 gesprekken gevoerd en standpunten uitgew isseld. In
verslagperiode 5 moet
duidelijk w orden of er geprocedeerd moet gaan w orden.
Verslag 5:
In de vijfde verslagperiode is voor een tw eetal grote vorderingen op
debiteuren in overleg met
de pandhouders en de rechter-commissaris een schikking getroffen. Daarmee
is de
debiteurenincasso inmiddels nagenoeg afgerond. Slecht de incasso van een
aantal kleinere
posten resteert.
Verslag 6:
De laatste debiteuren zijn na de afrekening met de eerste pandhouder
geïnventariseerd. Met de Rabobank als resterende pandhouder zal in de
komende periode overleg plaatsvinden over de afw ikkeling van de incasso.
Verslag 7:
De curator is met de pandhouder in overleg over de w ijze w aarop de incasso
zal w orden
afgew ikkeld.
De incasso van de laatste debiteuren (20 voornamelijk kleine debiteuren,
samen goed voor
een bedrag van € 155.869,15 w aarvan een groot gedeelte w ordt betw ist) is
verder opgepakt
zodat er naar een afw ikkeling van dit faillissement kan w orden gew erkt.
In verslagperiode 10 zijn grote debiteuren opnieuw benaderd om tot een
afw ikkeling te komen. In overleg met de pandhouder zal die afw ikkeling
w orden gerealiseerd. Daarbij zal de curator de belangen van de schuldeisers
bew aken. W aar nodig zal w orden geprocedeerd.
OPBRENGST
€ 129.028,54. W aarvan een bedrag van € 4.189,85 op de G-rekening van
failliet. Ook dit

bedrag valt onder het verstrekte pandrecht op vorderingen.
Verslag 5:
Tot en met de vijfde verslagperiode is in totaal ontvangen van debiteuren een
bedrag van € € 326.713,73.
Verslag 6:
Als gevolg van de afrekening met de eerste pandhouder is een bedrag van
16.643,30
overgemaakt op de boedelrekening. Dit bedrag zal (onder aftrek van een
boedelbijdrage)
w orden overgemaakt aan de Rabobank.
Verslag 7:
In totaal € 378.864,95.
BOEDELBIJDRAGE:
Er is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% over het te incasseren
bedrag aan
debiteurenbetalingen. Afrekening met de zekerheidsgerechtigde(n) zal
plaatsvinden na
afronding van de incasso van de debiteuren.
Beoogd w ordt komende verslagperiode een (tussentijdse) afrekening met de
zekerheidsgerechtigde(n) plaats te laten vinden.
Een tussentijdse afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. Daaruit is een
boedelbijdrage
aan de boedel toegevloeid van € 12.765,76 (inclusief BTW ).
Verslag 5:
Tot nog toe is ontvangen aan de boedel een boedelbijdrage toegevloeid van €
27.183,21. Een definitieve afrekening dient nog plaats te vinden.
Tot nog toe € 36.194,34 (inclusief btw ).
Er is in overleg met de pandhouder over de definitieve afw ikkeling van de
incasso. Het streven is dat de afw ikkeling komende verslagperiode zal
plaatsvinden.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Inventariseren debiteurenpositie.
- Overleg met pandhouder.
- Overleg met debiteuren.
- Overleg met bestuurder en w erknemers.
- Correspondentie debiteuren.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Er hebben zich drie schuldeisers gemeld met zekerheden:
Deutsche Bank:
Totale vordering: € 154.499,63.
Door de tussentijdse afrekening in het kader van de door de boedel verrichte
debiteuren
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incasso is - na teruggave van een door haar verstrekte bankgarantie - de
Deutsche Bank
volledig ingelost.
Gebra Holding B.V.
Totale vordering: € 297.583,40
Rabobank
Totale vordering: € 142.857,52.
Rabobank heeft ook een vordering van 133.666,73 in het faillissement van Van
Asten
Installatiebedrijf B.V. ingediend w aarvoor ook Technisch Bureau Gebra B.V.
samen met
Chessw ood Holding B.V. hoofdelijk aansprakelijk is. Rabobank heeft
aangegeven een bedrag
van € 56.840,10 te zullen verrekenen, omdat er saldi zijn aangetroffen op
bankrekeningen op naam van Chessw ood Holding B.V. De uiteindelijke
vordering is nog niet bekend gemaakt.
Verslag 5:
Deutsche Bank:
De originele bankgarantie die door Deutsche Bank w erd verstrekt is inmiddels
geretourneerd.
Daarmee is de vorder van Deutsche Bank inmiddels volledig ingelost.
Gebra Holding B.V.:
Op de vordering van Gebra Holding B.V. is als gevolg van de debiteurenincasso
een bedrag
ingelost van € 65.239,95. Daarmee resteert er een vordering van €
232.343,45.

5.2 Leasecontracten
Er w erden door Technisch Bureau Gebra B.V. auto's geleast. De
leaseovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd en beëindigd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Deutsche Bank (eerste in rang)
- Pandrecht (inclusief volmacht voor verpanding van vorderingen) op
voorraden, inventaris en vorderingen.
- Hoofdelijke aansprakelijkheid (compte joint) Chessw ood Holding B.V.
- Borgstelling van bestuurder voor een bedrag van € 50.000,00.
Gebra Holding B.V. (tw eede in rang)
- Pandrecht (inclusief volmacht voor verpanding van vorderingen) op
voorraden, inventaris en vorderingen.
Rabobank (derde in rang)
- Pandrecht (inclusief volmacht voor verpanding van vorderingen) op voorraden
inventaris en vordering
- Hoofdelijke aansprakelijkheid (compte joint) van Van Asten Installatiebedrijf
B.V. en
Chessw ood Holding B.V.

09-05-2018
11

5.4 Separatistenpositie
Zie hierboven onder 5.3 (beschrijving zekerheden).
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsvoorbehouden zijn uitgeleverd op 12 maart 2015.
Voor het uitleveren van de eigendomsvoorbehouden heeft de boedel een
boedelbijdrage
ontvangen van € 90,75 (inclusief BTW ).
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5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

09-05-2018
11

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.
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5.8 Boedelbijdragen
Nog niet aan de orde.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Inventarisatie posities zekerheidsgerechtigden.
- Beoordelen zekerheden.
- Overleg met zekerheidsgerechtigden.
- Beoordelen en uitleveren eigendomsvoorbehouden.
- Verzoek intrekken bankgarantie.
- Contact bank over tussentijdse afrekening.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
-
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Voorafgaand aan de surseance hebben Technisch Bureau Gebra B.V. en Van
Asten
Installatiebedrijf B.V. aan vijf partijen informatie verstrekt over de activa.
Hiervan hebben tw ee partijen aangegeven geïnteresseerd te zijn. Vanaf de
verlening van surseance aan Technisch Bureau Gebra B.V. en Van Asten
Installatiebedrijf B.V. heeft de curator andere gegadigden
benaderd om een doorstart te realiseren van de activiteiten van beide
faillieten. Na
ondertekening van geheimhoudingsverklaringen is informatie verstrekt.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in zes biedingen. Tw ee partijen w aren
geïnteresseerd in Van Asten Installatiebedrijf B.V., tw ee bedrijven w aren
geïnteresseerd in Technisch Bureau Gebra B.V. en tw ee bedrijven hebben
geboden op zow el Technisch Bureau Gebra als Van Asten Installatiebedrijf B.V.
Per 25 februari 2015 heeft de curator met Locas Beheer B.V.
overeenstemming bereikt voor de doorstart van de activiteiten van zow el
Technisch Bureau
Gebra B.V. als Van Asten Installatiebedrijf B.V. In beide faillissementen zijn
verkocht de
kantoor- en bedrijfsinventaris, (hand)gereedschappen, voorraden en goodw ill.
In het
faillissement van Technisch Bureau Gebra B.V. is er tevens een zestal auto's
verkocht.
De doorstart heeft in totaal een bedrag van € 150.000,00 opgeleverd. Hiervan
ziet een bedrag van € 91.812,50 op de doorstart van Technisch Bureau Gebra
B.V.
Aan de boedel komt toe een bedrag van € 46.477,50, mede in verband met het
bodemvoorrecht van de fiscus.
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6.5 Verantwoording
Zie punt 6.4 (Doorstart: beschrijving).
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6.6 Opbrengst
€ 91.812,50
Zie punt 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
€ 46.477,50
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Correspondentie, overleg en onder-handelingen met gegadigden.
- Correspondentie, overleg en onder-handelingen met zekerheidsgerechtigden.
- Correspondentie en overleg met rechter-commissaris.
- Opstellen overeenkomst.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt onderzocht. Onderzocht, er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Met uitzondering van de jaren 2007 en 2009 zijn de jaarrekeningen tot en met
2013 tijdig
gedeponeerd. De jaarrekening van 2014 is nog niet gedeponeerd, maar daar
w as failliet nog
niet toe verplicht. De niet tijdig gedeponeerde jaarrekeningen vallen buiten de
voor
onbehoorlijk taakvervulling geldende termijn van drie jaar.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Technisch Bureau Gebra B.V. kw alificeert als kleine rechtspersoon in de zin van
Titel 9 van
Boek 2 BW . Een accountantsverklaring is daarom niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Technisch Bureau Gebra B.V. is opgericht op 4 januari 2007. Mocht destijds
geen volstorting
van aandelen hebben plaatsgevonden, dan geldt de vordering uit hoofde van
de volstorting als
verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Onderzocht en geen aanw ijzingen aangetroffen.
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Onderzocht en geen aanw ijzingen aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek handelsregister.
- Veiligstellen administratie.
- Rechtmatigheidsonderzoek.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 184.654,73
Voldaan:
Salaris bew indvoerder: € 4.211,86
Salaris curator: € 40.000,00
Fin. adm. ondersteuning: € 814,71
Kosten leaseauto's: € 594,47
Taxatie: € 671,55
Nog te voldoen:
UW V: € 178.316,58.
Huur: € 6.338,15.
De vordering voor een tw eede huurlocatie dient nog te w orden ingediend.
In verslagperiode 6 w erd in het kader van de incasso van debiteuren een
bedrag van € 200,00
voldaan voor de afw ikkeling van een gestelde bankgarantie. Daarnaast w erd €
0,14 aan
bankkosten voldaan.
In verslagperiode w erd een bedrag van € 20.000,00 voldaan aan salaris
curator.
Salaris curator tot en met verslag periode 8: € 80.126,34.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 111.236,00
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Tot nog toe ingediend: € 154.277,00. De fiscus heeft (onder andere) een
bedrag verrekend
met een saldo dat per datum faillissement op een G-rekening aanw ezig w as.
Een hernieuw de
indiening heeft nog niet plaatsgevonden.
Verslag 6:
Tot nog toe € 60.909,00.
Verslag 10: tot nog toe € 111.236,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 81.848,18
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8.4 Andere pref. crediteuren
Er hebben zich nog geen preferente crediteuren gemeld.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
92
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Volgens administratie failliet: 125.
Tot nog toe hebben 92 concurrente crediteuren hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 586.515,41
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Volgens administratie failliet € 619.626,92.
Tot nog toe aan concurrente vorderingen een bedrag van € 586.515,41
ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Aanschrijven crediteuren.
- Verw erken ingediende vorderingen.

09-05-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

09-05-2018
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9.2 Aard procedures
-

09-05-2018
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9.3 Stand procedures
-

09-05-2018
11

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

09-05-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Crediteurenbeheer.
- Debiteurenincasso.

09-05-2018
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Is nog onduidelijk en is mede afhankelijk van het faillissement Van Asten
Installatiebedrijf B.V.

09-05-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2019

13-02-2019
15

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.2.

09-05-2018
11

Bijlagen
Bijlagen

