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

10
04-05-2022
F.09/19/425
NL:TZ:0000124501:F001
19-12-2019

R-C
Curator

mr. D. de Loor
mr J.H.M. van de Wiel

Algemene gegevens
Naam onderneming
ESI Group B.V.

22-01-2020
1

Gegevens onderneming
Failliet is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68424159 en op
het vestigingsadres Viaductw eg 29 te (2525 KL) Den Haag.

22-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Failliet dreef een onderneming in de ijzervlechterij.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 1.109.583,92

2017

€ 513.547,32

2018

€ 1.363.149,03

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

22-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens van 2019 hebben betrekking op de eerste drie kw artalen
van 2019. De curator is nog in afw achting van een gedeelte van de financiële
administratie. De voormelde omzetgegevens zijn voorlopige en onvolledige
cijfers. De boekhouding over 2017 t/m 2019 is nog niet geheel verw erkt.

22-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

22-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 5.484,09

22-01-2020
1

€ 15.884,52

21-04-2020
2

€ 500,00

27-07-2020
3

€ 500,00

20-10-2020
4

€ 500,00

21-01-2021
5

€ 500,00

05-05-2021
6

€ 484,10

22-07-2021
7

€ 468,20

21-10-2021
8

€ -16,08

21-01-2022
9

€ -27,37

04-05-2022
10

Toelichting
Het negatieve boedelsaldo is ontstaan door de afschrijving van bankkosten
van de boedelrekening.

Verslagperiode
van
19-12-2019
t/m
18-1-2020

22-01-2020
1

van
19-1-2020

21-04-2020
2

t/m
18-4-2020
van
19-4-2020

27-07-2020
3

t/m
18-7-2020
van
19-7-2020

20-10-2020
4

t/m
18-10-2020
van
19-10-2020

21-01-2021
5

t/m
18-1-2021
van
19-1-2021

05-05-2021
6

t/m
18-4-2021
van
19-4-2021

22-07-2021
7

t/m
18-7-2021
van
19-7-2021

21-10-2021
8

t/m
18-10-2021
van
19-10-2021

21-01-2022
9

t/m
18-1-2022
van
19-1-2022
t/m
4-6-2022

Bestede uren

04-05-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 30 min

2

25 uur 42 min

3

7 uur 54 min

4

4 uur 42 min

5

6 uur 36 min

6

1 uur 24 min

7

11 uur 18 min

8

6 uur 6 min

9

13 uur 24 min

10

4 uur 48 min

totaal

127 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
TOELICHTING BESTEDE UREN
De w erkzaamheden in deze eerste verslagperiode hebben met name
betrekking op inventarisatie, het beoordelen van eigendomsaanspraken van
derden en het organiseren van het inleveren van die zaken van derden.

22-01-2020
1

STATUS VAN DE IN HET VERSLAG OPGENOMEN INFORMATIE
Dit verslag dient in samenhang te w orden gelezen met eventuele eerdere
verslaglegging en is gebaseerd op de informatie die de curator heeft
ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuw e inzichten leiden. Dit betekent
dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig
moment nog aangepast kunnen w orden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen
geen rechten w orden ontleend.
De in de tw eede verslagperiode bestede tijd heeft betrekking op de
debiteurenincasso, het retourneren van geleasde zaken en de in dit verslag
beschreven regeling ter zake de handelsnaam en goodw ill van failliet.

21-04-2020
2

De in de derde verslagperiode bestede tijd heeft betrekking op de
debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek.

27-07-2020
3

De gedurende deze vierde verslagperiode bestede tijd heeft hoofdzakelijk
betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek.

20-10-2020
4

De bestede uren in de vijfde verslagperiode houden hoofdzakelijk verband met
het rechtmatigheidsonderzoek.

21-01-2021
5

In de zesde verslagperiode is tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

05-05-2021
6

De bestede uren hebben betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek.

22-07-2021
7

De bestede tijd heeft betrekking op het rechtmatigheidsonderzoek en
correspondentie in het kader daarvan.

21-10-2021
8

De in de 9e verslagperiode bestede tijd heeft betrekking op het
rechtmatigheidsonderzoek.

21-01-2022
9

De bestede tijd in de 10e verslagperiode betreft het
rechtmatigheidsonderzoek.

04-05-2022
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 29 maart 2017 door mevrouw N.M. Elchin. Zij
is enig aandeelhouder en statutair bestuurder.

22-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Stichting Technisch Bureau voor de Bouw nijverheid heeft voor het faillissement
een dagvaarding jegens failliet uitgebracht. Omdat de procedure de voldoening
van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, is deze op grond van artikel
29 Faillissementsw et van rechtsw ege geschorst.

22-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Failliet had een w agenparkverzekering.

22-01-2020
1

1.4 Huur
Failliet huurde een kleine kantoorruimte aan de Viaductw eg 92 te Den Haag.
Deze huurovereenkomst is voor het faillissement al overgenomen door een
derde.

22-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet exploiteerde een ijzervlechterij. Volgens opgave van de bestuurder en
de andere betrokkenen bij failliet liep de onderneming altijd goed. Er zou
steeds genoeg w erk zijn gew eest en schuldeisers konden altijd w orden
betaald. Medio 2019 heeft het pensioenfonds substantiële ambtshalve
aanslagen opgelegd, omdat failliet ten onrechte de CAO Bouw niet had
toegepast. Failliet heeft geprobeerd om nieuw e aangiftes in te dienen en zou
in overleg zijn gegaan over een regeling, maar dit heeft niet tot
overeenstemming geleid. Uiteindelijk is op 19 december 2019 op aanvraag van
het pensioenfonds het faillissement uitgesproken.

22-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

22-01-2020
1

Toelichting
In de loop van 2019 zijn verschillende w erknemers uit dienst getreden. Een
gedeelte van hen is later als zelfstandige voor failliet gaan w erken. Op
faillissementsdatum w aren er nog slechts tw ee personeelsleden in loondienst.
Aan hen is op 23 december 2019 met machtiging van de rechter-commissaris
ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

22-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-12-2019

2

Zie onder § 2.1

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie rechter-commissaris, UW V en boekhouder failliet, onderzoek,
ontslagaanzegging

22-01-2020
1

Correspondentie met UW V inzake loongarantieregeling

21-04-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

22-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

22-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

22-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

22-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overleg en onderzoek

22-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

22-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.8 Andere activa

22-01-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

22-01-2020
1

Eén van de w erknemers van failliet, de w aarnemend directeur, is een nieuw e
onderneming gestart met gebruikmaking van onder andere de handelsnaam,
het telefoonnummer en e-mailadres van failliet. De curator heeft hierover na
het faillissement met goedkeuring van de rechter-commissaris een regeling
getroffen met de betreffende w erknemer. Uit dien hoofde heeft hij aan de
boedel een vergoeding van € 2.000,- betaald om met de betreffende activa
verder te kunnen gaan.

21-04-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg en onderzoek

22-01-2020
1

Overleg w erknemer, correspondentie rechter-commissaris

21-04-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 11.223,95

€ 11.223,95

totaal

€ 11.223,95

€ 11.223,95

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille bestaat uit tw ee opdrachtgevers die nog bedragen
verschuldigd zijn voor afgeronde projecten. De debiteuren zijn verzocht om tot
betaling over te gaan.

22-01-2020
1

Het bedrag aan uitstaande facturen bleek ruim € 250,- lager te liggen dan in
het eerste verslag opgegeven. Het bovenvermelde bedrag is daarop
aangepast. Er resteert nog één openstaande factuur van € 384,-.

21-04-2020
2

De laatste openstaande factuur ter hoogte van € 384,- is ontvangen. Daarmee
is de debiteurenincasso afgerond.

27-07-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek, aanschrijving van debiteuren, correspondentie w aarnemend
directeur over debiteuren

22-01-2020
1

Correspondentie met debiteuren

21-04-2020
2

Correspondentie en administratie

27-07-2020
3

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

5.2 Leasecontracten

22-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Failliet leasede zeven personenauto's bij drie verschillende
leasemaatschappijen. Het ging om financial lease. De curator heeft de
aanspraken van de leasemaatschappijen beoordeeld en erkend en de
leasemaatschappijen verzocht de voertuigen zo spoedig mogelijk in te nemen.
De meeste van de voertuigen zijn inmiddels opgehaald. De curator heeft de
leasemaatschappijen gevraagd om te zijner tijd een afrekening te sturen. De
voorlopige inschatting is dat er geen sprake is van een overw aarde w aar de
boedel aanspraak op kan maken.

22-01-2020
1

Daarnaast w erden er printers en een computer gehuurd op basis van
operational lease. De leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld om de
apparatuur op te halen.
Alle leasevoertuigen en geleasde apparatuur is inmiddels retour gehaald door
de leasemaatschappijen. De curator heeft inmiddels enkele afrekeningen
ontvangen van de auto's die ten titel van financial lease in gebruik w aren van
failliet. Vooralsnog heeft geen van die voertuigen meer opgebracht dan de
openstaande huurkooptermijnen.

21-04-2020
2

Alle afrekeningen van de financial lease overeenkomsten zijn ontvangen. In
alle gevallen w as er geen sprake van een meeropbrengst. De restvorderingen
van de leasemaatschappijen zijn geplaatst op de lijst met voorlopig erkende
crediteuren.

27-07-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Eén van de voormelde geleasede voertuigen is verpand aan de
leasemaatschappij, in plaats van dat zij een eigendomsvoorbehoud heeft
bedongen. De curator heeft dit pandrecht erkend.

22-01-2020
1

Daarnaast had failliet een G-rekening. Het saldo van deze rekening is verpand
aan de belastingdienst.
De belastingdienst heeft het saldo van de G-rekening aangew end voor de
voldoening van een aanslag loonheffingen van € 1.816,-. Het resterende Gsaldo ad € 3.041,61 is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

21-04-2020
2

5.4 Separatistenpositie
Zie onder § 5.3.

22-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zes van de zeven in § 5.2 genoemde voertuigen zijn onder
eigendomsvoorbehoud aan failliet geleverd.

22-01-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

5.7 Reclamerechten

22-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

22-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

22-01-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen aanspraken leasemaatschappijen, correspondentie

22-01-2020
1

Correspondentie leasemaatschappijen, rappelleren i.v.m. overschrijving
kentekenbew ijs, controleren afrekening G-rekening

21-04-2020
2

Correspondentie leasemaatschappijen

27-07-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t. Failliet had ten tijde van de faillietverklaring geen activiteiten meer.

22-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

22-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

22-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

22-01-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

22-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

22-01-2020
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

22-01-2020
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

22-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de fysieke administratie ontvangen en is nog in afw achting
van de digitale administratie. Daarna zal w orden onderzocht of aan de
boekhoudplicht is voldaan.

22-01-2020
1

De curator heeft de digitale administratie ontvangen.

27-07-2020
3

Zie onder 7.7.

04-05-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

22-01-2020
1

Failliet is opgericht op 29 maart 2017. In de statuten is bepaald dat het eerste
boekjaar van de vennootschap eindigde op 31 december 2017. De
jaarrekening over dit eerste boekjaar moest derhalve uiterlijk op 31 december
2018 zijn gedeponeerd. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Dat
betekent dat niet is voldaan aan de deponeringsverplichting ex artikel 2:394
BW .

20-10-2020
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t. Een accountantsverklaring is op grond van artikel 2:396 lid 7 jo. 2:393 lid
1 Burgerlijk W etboek niet vereist.

22-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

22-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-01-2020
1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting

22-01-2020
1
21-01-2022
9

Circa tw ee w eken voor de faillietverklaring heeft failliet een betaling gedaan
aan een derde, die er op dat moment mee bekend w as dat het faillissement
w as aangevraagd. De ontvanger van de betaling stelt dat hiermee een
opeisbare vordering is voldaan, maar de curator heeft dat niet nog kunnen
verifiëren en onderbouw ing is uitgebleven. De curator heeft hierover
gecorrespondeerd met de ontvanger van de betaling. Naar aanleiding hiervan
heeft de curator de betaling vernietigd, primair op grond van artikel 47 Fw en
subsidiair op grond van artikel 42 Fw . Op het moment van het indienen van dit
verslag is zij nog in afw achting van een reactie, maar uit eerdere
correspondentie is het de curator bekend dat de ontvanger betw ist dat sprake
is van een paulianeuze betaling.

Toelichting
De derde aan w ie de in het vorige verslag beschreven betaling is gedaan,
heeft de paulianavordering betw ist. De curator is het niet eens met de
gevoerde verw eren. Zij beraadt zich op de volgende stap in het
incassoproces.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-05-2022
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode een aanvang maken met het
onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Pas als
dat onderzoek is afgerond zullen hierover mededelingen in de openbare
verslaglegging w orden gedaan.

22-01-2020
1

De curator heeft nog niet alle verzochte informatie en financiële gegevens van
de bestuurder ontvangen. De aanlevering van deze stukken op korte termijn is
toegezegd. Daarna zal de curator het onderzoek naar de oorzaken en
achtergronden van het faillissement vervolgen.

21-04-2020
2

De curator heeft de ontbrekende financiële informatie ontvangen en heeft op
basis hiervan het onderzoek vervolgd. Het onderzoek loopt nog.

27-07-2020
3

Het onderzoek loopt nog.

20-10-2020
4

Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement loopt
nog.

21-01-2021
5

Het onderzoek loopt nog. De curator heeft vragen en voorlopige bevindingen
voorgelegd aan de bestuurder en de w aarnemend directeur. Daarop is een
reactie ontvangen, die de curator zal bestuderen.

05-05-2021
6

Het onderzoek loopt nog. Een aantal van de vragen en voorlopige bevindingen
van de curator omtrent de administratie is nog niet beantw oord. De bestuurder
en w aarnemend directeur hebben aangegeven dat zij de digitale administratie
zullen bijw erken.

22-07-2021
7

De bijgew erkte digitale administratie is op korte termijn toegezegd. De curator
zal dan haar onderzoek vervolgen. Het onderzoek naar paulianeus handelen
loopt ook nog.

21-10-2021
8

De bestuurder en w aarnemend directeur zijn doende met het bijw erken van de
digitale administratie, maar hebben die nog niet aangeleverd. De curator heeft
verzocht de bijgew erkte administratie alsnog aan te leveren.

21-01-2022
9

In de afgelopen verslagperiode is duidelijk gew orden dat de bestuurder en
w aarnemend directeur toch geen bijgew erkte digitale administratie zullen
aanleveren.

04-05-2022
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in administratie

22-01-2020
1

Correspondentie bestuurder en boekhouder

21-04-2020
2

Correspondentie, onderzoek

27-07-2020
3

Correspondentie met bestuurder en directeur

20-10-2020
4

Onderzoek, correspondentie met bestuurder en directeur

21-01-2021
5

Correspondentie met bestuurder en directeur

05-05-2021
6

Correspondentie met bestuurder, directeur en boekhoudster

22-07-2021
7

Correspondentie

21-10-2021
8

Onderzoek en correspondentie

21-01-2022
9

Correspondentie met bestuurder en directeur en met ontvanger van de in
nummer 7.6 beschreven betaling

04-05-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

22-01-2020
1

Faillissementskosten: p.m.
UW V i.v.m. overname loonverplichtingen na faillissement ex artikel 40 Fw :
p.m.

€ 5.475,81
Toelichting
Faillissementskosten: p.m.
UW V i.v.m. overname loonverplichtingen na faillissement ex artikel 40 Fw : €
5.475,81

21-04-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 96.406,00

22-01-2020
1

€ 102.416,00

21-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

22-01-2020
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 5.376,72

21-04-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

22-01-2020
1

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

€ 116,28

21-10-2021
8

Toelichting
Een crediteur met een voorrecht naar Belgisch recht heeft zich gemeld. De
curator heeft nog niet onderzocht of dit voorrecht ook van toepassing is in het
Nederlandse faillissement en zal dat pas doen als duidelijk is of hier een
uitkering op kan plaatsvinden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

22-01-2020
1

12

21-04-2020
2

13

27-07-2020
3

14

05-05-2021
6

15

21-10-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 290.718,41

22-01-2020
1

€ 328.675,27

21-04-2020
2

€ 338.051,97

27-07-2020
3

€ 338.165,87

05-05-2021
6

€ 338.785,87

21-10-2021
8

€ 339.264,87

21-01-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

22-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, administreren vorderingen

22-01-2020
1

Crediteurenadminsitratie

21-04-2020
2

Crediteurenadministratie

27-07-2020
3

Correspondentie

20-10-2020
4

Crediteurenadministratie

05-05-2021
6

Crediteurenadministratie

21-10-2021
8

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

22-01-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

22-01-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

22-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Debiteurenincasso;
retour eigendommen derden en afrekeningen ontvangen;
afw ikkeling G-rekening;
ontvangen digitale administratie;
rechtmatigheidsonderzoek.

Afronden debiteurenincasso;
afrekeningen leasemaatschappijen ontvangen;
ontvangen informatie en financiële stukken ontvangen;
vervolgen rechtmatigheidsonderzoek.

22-01-2020
1

21-04-2020
2

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

27-07-2020
3

Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

20-10-2020
4

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

05-05-2021
6
22-07-2021

Bijw erken administratie door bestuur, w aarna vervolg onderzoek.

7

Vervolg onderzoek oorzaak faillissement;
vervolg onderzoek mogelijk paulianeus handelen.

Vervolg incasso paulianavordering;
vervolg onderzoek rechtmatigheid.

21-10-2021
8

04-05-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend

22-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-7-2022

04-05-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag

22-01-2020
1

Opstellen verslag en overige w erkzaamheden

21-04-2020
2

Opstellen verslag

27-07-2020
3

Opstellen verslag

20-10-2020
4

Verslag opstellen

21-01-2021
5

Opstellen verslag

05-05-2021
6

Verslag opstellen

22-07-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

