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Algemene gegevens
Naam onderneming
AVT Installaties B.V.

30-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVT Installaties
B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73179884,
statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres: 2841 MC Moordrecht,
W estbaan 227

30-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Installatie van zonnepanelen en aanverw ante elektrotechnische installaties

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 320.000,00

€ -40.000,00

2020

€ 11.770,00

€ -4.800,00

2017

€ 22.000,00

€ -24.000,00

€ 47.099,00

2018

€ 322.000,00

€ 93.000,00

€ 143.262,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

30-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Omzet 2019 is begroot op basis van aangiften OB over de laatste 3 kw artalen
van 2019. Overige cijfers zijn nog niet bekend.

30-04-2020
1

De cijfers over de boekjaren 2017 en 2018 zijn gebaseerd op een
accountantsrapportage over de éénmanszaak. De (nieuw opgenomen) cijfers
over de boekjaren 2019 en 2020 zijn afkomstig uit de digitale administratie.

30-07-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

30-04-2020
1

Toelichting
Voor zover bekend, heeft uitsluitend de bestuurder op de loonlijst gestaan tot
1 januari 2020.

Boedelsaldo
€ 2.241,06

30-04-2020
1

€ 5.038,82

30-07-2020
2

€ 7.324,91

30-10-2020
3

€ 8.807,19

29-01-2021
4

Toelichting
Het boedelsaldo is vermeerderd als gevolg van ontvangen betalingen van
debiteuren. Het boedelsaldo is vervolgens verminderd als gevolg van de
afrekening van de debiteurenincasso met de pandhouder.
€ 8.807,19
Toelichting
Eindverslag:
In deze verslagperiode is het boedelsaldo niet gew ijzigd.

Verslagperiode

29-04-2021
5

Verslagperiode
van
31-3-2020

30-04-2020
1

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

30-07-2020
2

t/m
29-7-2020
van
30-7-2020

30-10-2020
3

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

29-01-2021
4

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

29-04-2021
5

t/m
28-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 30 min

2

16 uur 24 min

3

12 uur 54 min

4

11 uur 0 min

5

4 uur 12 min

totaal

80 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Dit verslag betreft het eerste faillissementsverslag en is een momentopname
van de stand van zaken in het faillissement. Het verslag is gebaseerd op thans
bij de curator bekende informatie, die onder meer afkomstig is van de
administratie van de gefailleerde vennootschap of is verstrekt door derden.
Aanvullende informatie en nader onderzoek kunnen tot nieuw e inzichten
leiden. Een en ander betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens,
conclusies en/of meningen later kunnen w orden gew ijzigd. Aan dit verslag
kunnen dan ook geen rechten w orden ontleend.

30-04-2020
1

Bestede uren verslagperiode:
curator:
faillissementsafdeling:
Totaal bestede uren: 65,12 uren

30-10-2020
3

Totaal bestede uren: 76,12

29-01-2021
4

Totaal bestede uren: 80,24

29-04-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 23 november 2018. Enig
aandeelhouder en bestuurder is de heer A.K. Goukasjan.

30-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de bestuurder is hiervan geen sprake. De curator is hiervan thans
evenmin gebleken.

30-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal de verzekeringen inventariseren.

1.4 Huur

30-04-2020
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde tot 24 december 2019 een bedrijfsruimte
aan de W estbaan 227 te Moordrecht. Deze huurovereenkomst is met
w ederzijds goedvinden beëindigd.

30-04-2020
1

Nadien huurde gefailleerde een opslagbox van Shurgard te Capelle a/d IJssel.
De curator streeft ernaar deze huurovereenkomst zo spoedig mogelijk op te
zeggen, maar beschikt nog niet over de huurovereenkomst en/of verdere
contactgegevens.
Gebleken is dat Shurgard de huurovereenkomst per 31 maart 2020 reeds heeft
beëindigd (vanw ege w anbetaling).

1.5 Oorzaak faillissement

30-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De gefailleerde vennootschap exploiteerde een bedrijf, dat zich bezighield met
de installatie van zonnepanelen en aanverw ante elektrotechnische
bouw installaties. De bestuurder w as zelf projectleider en stuurde uitvoerend
personeel (via payroll) en/of onderaannemers aan om de feitelijke
installatiew erkzaamheden te verrichten. De bestuurder is aanvankelijk de
onderneming als éénmanszaak gestart, maar omdat het zo goed ging en er
grote opdrachten w erden verricht (bijvoorbeeld voor diverse
w oningbouw verenigingen), is eind 2018 op aanraden van de boekhouder
besloten een B.V. op te richten en de onderneming daarin voort te zetten.

30-04-2020
1

In de tw eede helft van 2019 is het volgens de bestuurder echter helemaal mis
gegaan. De samenw erking met een hoofdaannemer, voor w ie voorheen de
opdrachten voor w oningbouw verenigingen w erden gedaan, liep spaak, een
grote opdrachtgever, van w ie ook nog geld te vorderen w as, ging failliet en tot
slot zijn een aantal onderaannemers rechtstreeks voor een opdrachtgever van
gefailleerde gaan w erken. Hierdoor droogden de opdrachtenportefeuille en de
inkomsten feitelijk ineens volledig op.
Vanaf begin 2020 w erd het volgens de bestuurder steeds lastiger om aan
lopende verplichtingen te blijven voldoen. Om te kunnen blijven voortbestaan
in de hoop op betere tijden heeft de bestuurder met w ederzijds goedvinden
de huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte voortijdig beëindigd
en zijn arbeids-/payrollovereenkomsten beëindigd. Ook is getracht nieuw e
opdrachtgevers te zoeken en de focus te verleggen naar installatie van
laadpalen, maar dit kw am nog maar heel beperkt van de grond. Daarbovenop
w erden inmiddels gevolgen van de Corona-pandemie merkbaar; zonnepanelen
en aanverw ante materialen uit China konden niet of niet tijdig geleverd
w orden en in Nederland w erden ook vaker bouw projecten uitgesteld. Voor
tw ee schuldeisers, die in 2019 payrollw erknemers ter beschikking hadden
gesteld, w as het geduld op en deze hebben dan ook het faillissement van de
onderneming aangevraagd.
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar
de oorzaken van het faillissement.
Onderzoek is nog gaande.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

De curator acht de door de bestuurder geschetste oorzaken aannemelijk. Er
w aren nauw elijks nog opdrachten (noch zelfstandig noch in onderaanneming)
en derhalve ook geen inkomsten meer.

29-01-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

30-04-2020
1

Toelichting
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

30-04-2020
1

Toelichting
Het betrof, voor zover bekend, uitsluitend een arbeidsovereenkomst met de
bestuurder, die per 1 januari 2020 is geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

30-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaresse van onroerende zaken.

30-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

30-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Personenauto
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder zouden in een gehuurde opslagbox nog enkele
gereedschappen en een restantvoorraad aanw ezig zijn. De curator heeft nog
geen toegang tot de opslagbox kunnen krijgen.

30-04-2020
1

Er is een personenauto aangetroffen. Deze w ordt geleaset. Er is een
restantvordering ingediend van € 8.752,33.
Gezien de omvang van de restantvordering ziet de curator geen reële
mogelijkheden een voldoende zekere opbrengst te realiseren, die de omvang
van deze vordering overtreft.
Er zijn geen eigendommen meer aangetroffen in de opslagbox. Deze bleek
reeds te zijn ontruimd.

30-07-2020
2

De personenauto zou medio juni 2020 door de leasemaatschappij w orden
geveild. De curator heeft begrepen dat de veiling niet succesvol is verlopen en
is thans in afw achting van bericht van de leasemaatschappij omtrent de
verdere voortgang.
Er bleek een probleem te zijn met de tenaamstellingscode, w aardoor verkoop
(nog) niet mogelijk w as. Dit probleem zou inmiddels opgelost moeten zijn. De
curator is nog in afw achting van bericht van de leasemaatschappij omtrent het
verdere verloop van de verkoop van de personenauto.

30-10-2020
3

Inmiddels is het vrijw aringsbew ijs ontvangen van de leasemaatschappij. De
curator is nog in afw achting van bericht van de leasemaatschappij inzake de
daadw erkelijke verkoop van het voertuig en de informatie inzake de
opbrengstw aarde en de ontstane restschuld, dan w el overw aarde.

29-01-2021
4

Eindverslag:
In deze verslagperiode is het bericht met betrekking tot de verkoop van het
voertuig van de leasemaatschappij ontvangen. Na verkoop is een restschuld
overgebleven, w elke is opgenomen op de concurrente crediteurenlijst.

29-04-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien hiervan sprake zou zijn, is de fiscus bevoorrecht bij de opbrengst van
de bedrijfsmiddelen voor zover het bodemzaken betreft.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

30-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Toegang verkrijgen tot opslagbox en retournering van de personenauto.

30-04-2020
1

Afw ikkelen verkoop personenauto door leasemaatschappij.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

Idem.

29-01-2021
4

Eindverslag:
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

29-04-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de bestuurder zouden in een gehuurde opslagbox nog enkele
gereedschappen en een restantvoorraad aanw ezig zijn. De curator heeft nog
geen toegang tot de opslagbox kunnen krijgen.

30-04-2020
1

Er zijn geen eigendommen meer aangetroffen in de opslagbox. Deze bleek
reeds te zijn ontruimd.

30-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Toegang verkrijgen tot opslagbox.

30-04-2020
1

Geen.

30-07-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap beschikte over een creditsaldo van € 2.241,06
op de bankrekening bij ING Bank N.V. Laatstgenoemd saldo is inmiddels naar
de faillissementsrekening overgemaakt.

30-04-2020
1

Naar eventuele andere activa w ordt onderzoek gedaan.
Idem.

30-07-2020
2

Andere activa is vooralsnog niet aangetroffen.

30-10-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar andere activa.

30-04-2020
1

Idem.

30-07-2020
2

Andere activa is vooralsnog niet aangetroffen.

30-10-2020
3

Eindverslag:
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

29-04-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Prae-faillissement debiteuren

€ 35.000,00

€ 8.908,13

€ 5.389,41

totaal

€ 35.000,00

€ 8.908,13

€ 5.389,41

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Het is bestuurder niet bekend of er nog vorderingen op debiteuren bestaan.
Overleg vindt plaats met de boekhouder van de gefailleerde vennootschap.

30-04-2020
1

De curator heeft diverse debiteuren aangeschreven op w ie volgens de
administratie van gefailleerde nog vorderingen van in totaal circa € 35.000,00
zouden bestaan. Diverse debiteuren hebben zich (terecht) op verrekening
beroepen met bedragen die gefailleerde nog aan hen verschuldigd is en die de
vordering van gefailleerde op hen overtreffen. Een andere debiteur blijkt in
staat van faillissement te verkeren. Drie debiteuren hebben tot op heden
inhoudelijk verw eer gevoerd tegen de openstaande vordering(en). De curator
verkeert over de verw eren in overleg met de bestuurder.

30-07-2020
2

Eén debiteur heeft inmiddels de restantsom van € 2.286,09 voldaan.

30-10-2020
3

De curator verkeert over de verw eren van de overige debiteuren nog in
overleg met de bestuurder.
Naar aanleiding van het overleg met de bestuurder over de (gedeeltelijke)
juistheid van de verw eren en met behulp van nadere van de bestuurder
ontvangen informatie, is een vordering van circa € 1.000 als oninbaar
beschouw d en met een debiteur op w ie een vordering van circa € 20.000
bestond een minnelijke regeling getroffen (met goedvinden van de
pandhouder en rechter-commissaris). Ter zake laatstbedoelde vordering is
gebleken dat er onduidelijkheid heeft bestaan over vooraf gemaakte prijs- en
w erkafspraken en daardoor discussie over hetgeen door gefailleerde in
rekening is gebracht. Voorts had een groot deel van de vordering betrekking
op een schadevergoeding w egens “gemiste marges door vertraging’, w aarvan
betw ijfeld kon w orden of deze in deze omvang aan de debiteur konden
w orden toegeschreven. Na onderhandeling heeft de debiteur uiteindelijk een
bedrag van € 5.000 ter finale kw ijting aan de boedel voldaan. Daarmee is de
debiteurenincasso afgerond en is er inmiddels afgerekend met de pandhouder.

29-01-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar eventuele debiteurenportefeuille.

30-04-2020
1

Voortzetten incassow erkzaamheden.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

De incassow erkzaamheden zijn afgerond. Er is inmiddels afgerekend met de
pandhouder.

29-01-2021
4

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

Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank N.V.

30-04-2020
1

De gefailleerde vennootschap beschikte over een creditsaldo van € 2.241,06
op de bankrekening bij ING Bank N.V. Laatstgenoemd saldo is inmiddels naar
de faillissementsrekening overgemaakt.
Daarnaast heeft Qredits een vordering ingediend van € 46.160,13 in verband
met tw ee verstrekte leningen c.q. kredietovereenkomsten.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leaseovereenkomst ten aanzien van één personenauto.
Er is een restantvordering kenbaar gemaakt van € 8.752,33. Verw ezen w ordt
in dit verband naar het gestelde onder rubriek 3.

30-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Op basis van aan haar verstrekte zekerheden neemt Qredits een
separatistenpositie in. Qredits heeft de curator laten w eten graag te zien dat
de curator de zekerheden uitw int tegen een nader overeen te komen
boedelbijdrage.

30-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Qredits neemt als pandhoudster een separatistenpositie in.

30-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is tot dusverre niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

30-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is tot dusverre niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

30-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is tot dusverre niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

5.8 Boedelbijdragen

30-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie het hierboven gestelde.

Toelichting
De curator incasseert de vorderingen op debiteuren in overleg met en in
opdracht van Qredits tegen een boedelbijdrage van 50%, exclusief BTW , over
de geïnde bedragen.
€ 5.389,41

30-04-2020
1

30-07-2020
2

29-01-2021
4

Toelichting
De debiteurenincasso is afgerond. In totaal heeft de boedel € 8.908,13 geïnd.
Conform afspraak behoudt de boedel hiervan 50% plus BTW . Dit vormt een
totale boedelbijdrage van totaal € 5.389,41 (€ 4.454,06 + € 935,35). Qredits
komt hiermee toe een bedrag van € 8.908,13 minus € 5.389,41 = € 3.518,72.
Dit bedrag is inmiddels aan Qredits overgemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg Qredits uitw inning zekerheden.

30-04-2020
1

De incassow erkzaamheden zijn thans afgerond. Er is inmiddels afgerekend met
de pandhouder.

29-01-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

30-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

30-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

30-04-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft een viertal opdrachten in portefeuille aangetroffen. Deels
w aren al aanbetalingen verricht. Inkopen zijn door de gefailleerde
vennootschap niet gedaan. De curator is in contact gew eest met enkele
gegadigden om de opdrachten over te dragen. Uiteindelijk heeft geen van
deze gegadigden daadw erkelijk een bod op overname uitgebracht. Mogelijk
speelde daarbij een rol dat ter zake tw ee opdrachten, de opdrachtgever reeds
had besloten deze aan een derde uit te besteden.

30-04-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

30-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

30-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

30-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er zijn vooralsnog geen w erkzaamheden meer te verrichten.

30-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt nog nauw elijks over administratieve bescheiden. De
bestuurder is doende een en ander te verzamelen.

30-04-2020
1

Via de boekhouder van gefailleerde zijn enkele administratieve stukken
ontvangen (tussentijdse cijfers, grootboekkaarten en kopiefacturen).
Onderzocht w ordt of een en ander voldoende compleet en adequaat is
bijgehouden.

30-07-2020
2

Op zichzelf lijkt de administratie redelijk gevoerd. Gebleken is w el dat de
omzetting van de éénmanszaak naar een besloten vennootschap niet
helemaal goed gegaan is en dat diverse lopende overeenkomsten niet zijn
omgezet. Dat maakt de administratie op bepaalde aspecten w at
onoverzichtelijk.

30-10-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Met betrekking tot de deponering van de jaarrekeningen blijkt uit het
Handelsregister (KvK), dat geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd.

30-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is de gefailleerde vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een
accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole
verricht.

30-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 10,00. De curator heeft nog niet
kunnen controleren of volstorting heeft plaatsgevonden.

30-04-2020
1

Idem.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

Idem.

29-01-2021
4

Eindverslag:
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt in ieder geval dat
volstorting heeft plaatsgevonden.

29-04-2021
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal door de curator w orden onderzocht.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
De curator concludeert dat de bestuurder zich tijdens de actieve periode van
de onderneming voornamelijk geconcentreerd heeft op het uitvoerende w erk,
maar w einig op het inzicht in de administratie en bijkomende afspraken. Dat is
ook de reden dat diverse lopende overeenkomsten niet zijn omgezet van de
eenmanszaak naar de B.V., w aardoor hij nog persoonlijk aansprakelijk blijkt te
zijn voor diverse schulden, die voortvloeien uit de periode dat hij de
onderneming van gefailleerde nog dreef als eenmanszaak. Op zichzelf zou in
deze handelw ijze een aanw ijzing voor onbehoorlijk bestuur gevonden kunnen
w orden. De curator acht het evenw el niet opportuun – mede gezien de
financiële privéomstandigheden en beperkte verhaalsmogelijkheden – aan de
kw estie onbehoorlijk bestuur verdere aandacht te besteden.

30-04-2020
1

30-07-2020
2

30-10-2020
3

29-01-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit zal door de curator w orden onderzocht.
In onderzoek

30-04-2020
1

30-07-2020
2

Toelichting
Idem.
Nee

30-10-2020
3

Toelichting
Daarvoor zijn geen aanw ijzingen aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal te zijner tijd het rechtmatigheidsonderzoek starten.

30-04-2020
1

Idem.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

Zie voorgaande paragrafen.

29-01-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
-onderzoek administratie;
-onderzoek volstorting aandelenkapitaal;
-rechtmatigheidsonderzoeken.

30-04-2020
1

Idem.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

De laatste afrondende w erkzaamheden vinden plaats ter zake het onderzoek
naar volstorting van het aandelenkapitaal.

29-01-2021
4

Eindverslag:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

29-04-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator en verschotten: p.m.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Idem.

Toelichting
Eindverslag:
Idem.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-04-2020
1

30-07-2020
2

30-10-2020
3

29-01-2021
4

29-04-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.384,00

30-04-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus ter zake loonheffingen en motorrijtuigenbelasting
over de jaren 2019 en 2020 vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €
10.384,00.
€ 13.388,00

30-07-2020
2

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus ter zake loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting over de jaren 2019 en 2020 vorderingen ingediend tot
een totaalbedrag van € 13.388,00.
Tegen diverse opgelegde aanslagen loonheffingen en omzetbelasting zal de
curator bezw aar maken.
€ 10.513,00

30-10-2020
3

Toelichting
Tegen diverse opgelegde aanslagen loonheffingen en omzetbelasting heeft de
curator bezw aar gemaakt. Door de fiscus zijn inmiddels diverse aanslagen
opnieuw vastgesteld en verminderd.
De fiscus heeft thans ter zake loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting over de jaren 2019 en 2020 te vorderen een bedrag
van € 10.513,00.

€ 10.721,00

29-01-2021
4

Toelichting
De fiscus heeft thans ter zake loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting over de jaren 2019 en 2020 te vorderen een bedrag
van € 10.721,00.
€ 10.729,00

29-04-2021
5

Toelichting
Eindverslag:
De fiscus heeft thans ter zake loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting over de jaren 2019 en 2020 te vorderen een bedrag
van € 10.729,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

30-04-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.975,00

30-04-2020
1

Toelichting
Faillissementsaanvraagkosten: € 1.975,00.
€ 1.975,00

30-07-2020
2

Toelichting
Idem.
€ 1.975,00

30-10-2020
3

Toelichting
Idem.
€ 1.975,00

29-01-2021
4

Toelichting
Idem.
€ 1.975,00
Toelichting
Eindverslag:
Idem.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-04-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

30-04-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 14 crediteuren hun vordering(en) bij de curator
ingediend.
21

30-07-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben 21 crediteuren hun vordering(en) bij de curator
ingediend.
24

30-10-2020
3

Toelichting
Tot op heden hebben 24 crediteuren hun vordering(en) bij de curator
ingediend.
25

29-01-2021
4

Toelichting
Tot op heden hebben 25 crediteuren hun vordering(en) bij de curator
ingediend.
27
Toelichting
Eindverslag:
Tot op heden hebben 27 concurrente crediteuren hun vordering(en) bij de
curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-04-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 89.111,48

30-04-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 89.111,48.
€ 107.334,39

30-07-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 107.334,39.
€ 116.155,20

30-10-2020
3

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 116.155,20.
€ 114.479,25

29-01-2021
4

Toelichting
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 114.479,25. Dit bedrag is inclusief de oorspronkelijke
vordering van financier Qredits van € 46.160,13 minus de afrekening ad €
3.518,72.
€ 107.350,20

29-04-2021
5

Toelichting
Eindverslag:
Tot op heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 107.350,20. Dit bedrag is inclusief de oorspronkelijke
vordering van financier Volksw agen Pon Financial Services van € 8.752,33
minus de netto opbrengst van de verkoop van het voertuig van € 8.228,15.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak w orden
gedaan.

30-04-2020
1

Idem.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

Naar verw achting zal het faillissement w orden opgeheven bij gebrek aan
baten, derhalve zonder uitkering aan crediteuren.

29-01-2021
4

Eindverslag:
De curator zal het verzoek doen het faillissement voor te dragen voor
opheffing bij gebrek aan baten. Er zal derhalve geen uitkering kunne
plaatsvinden aan crediteuren.

29-04-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren.

30-04-2020
1

Idem.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

Idem.

29-01-2021
4

Crediteurenvorderingen controleren.

29-04-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens de bestuurder is hiervan geen sprake. De curator is hiervan evenmin
gebleken.

30-04-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

30-04-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

30-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn vooralsnog geen w erkzaamheden te verrichten.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

30-04-2020
1

De volgende w erkzaamheden zullen door de curator w orden opgepakt:
-inventarisatie verzekeringen;
-opzegging huurovereenkomst;
-nader onderzoek oorzaak faillissement;
-verkoop gereedschappen en restantvoorraad;
-retournering personenauto;
-onderzoek naar eventuele andere activa;
-onderzoek eventuele debiteurenportefeuille;
-uitw inning zekerheden;
-onderzoek administratie;
-onderzoek volstorting aandelenkapitaal;
-rechtmatigheidsonderzoeken;
-inventarisatie crediteuren.

30-04-2020
1

Zie het hieronder gestelde.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

Idem.

29-01-2021
4

Eindverslag:
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten. De curator zal het verzoek
doen het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

29-04-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

30-04-2020
1

Idem.

30-10-2020
3

De curator verw acht het faillissement te kunnen afw ikkelen op een termijn van
circa 3 maanden.

29-01-2021
4

Eindverslag:
De curator zal het verzoek doen het faillissement voor te dragen voor
opheffing bij gebrek aan baten.

29-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het hierboven gestelde.

30-04-2020
1

De aandacht gaat met name nog uit naar de afw ikkeling van de verkoop van
de personenauto door de leasemaatschappij, incasso van vorderingen op
debiteuren en de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

30-07-2020
2

Idem.

30-10-2020
3

De curator richt zich met name nog op de afrondende w erkzaamheden met
betrekking tot de hierboven genoemde onderw erpen.

29-01-2021
4

Eindverslag:
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

29-04-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

