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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Japri Bouw B.V.,
statutair gevestigd te Krimpen aan de Lek,
vestigingsadres: Stormsw eg 2g te 2931 CX Krimpen aan den IJssel,
KvK: 54382777

16-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van een bouw - en aannemingsbedrijf op het gebied van de
burgerlijke en utiliteitsbouw

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 111.340,00

€ 10.164,00

2017

€ 996.411,00

€ 13.900,00

€ 292.586,00

2019

€ 882.249,00

€ -79.537,00

€ 225.123,00

2018

€ 638.076,00

€ -80.970,00

€ 148.249,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

16-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In het balanstotaal 2017 is nog een saldo liquide middelen van ruim €
150.000,00 opgenomen; in 2018 is dit saldo gedaald naar ruim € 33.000,00.

16-04-2020
1

De (tussentijdse) cijfers 2020 zijn nog niet bij de curator bekend.
Verslag 2:
De (tussentijdse) cijfers over 2020 zijn inmiddels aan de curator verstrekt.

15-07-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

16-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 10.972,74

16-04-2020
1

€ 52.300,31

15-07-2020
2

€ 52.913,03

15-10-2020
3

Toelichting
In deze verslagperiode is het actief vermeerderd met een nagekomen
opbrengst uit de veiling van de bedrijfsmiddelen en een
schadeuitkering/premierestitutie.
€ 54.163,03
Toelichting
In deze verslagperiode is het actief vermeerderd met uitkering van de
w aarborgsom (zie hieronder sub 4.2).

Verslagperiode

22-02-2021
5

Verslagperiode
van
17-3-2020

16-04-2020
1

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

15-07-2020
2

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

15-10-2020
3

t/m
14-10-2020
van
15-10-2020

14-01-2021
4

t/m
13-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

58 uur 12 min

2

52 uur 40 min

3

7 uur 38 min

4

7 uur 27 min

5

4 uur 25 min

totaal

130 uur 22 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen
w orden ontleend.

16-04-2020
1

Gefailleerde is opgericht op 23 december 2011. Bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde is de heer J. van Vliet.
Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

16-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Inventarisatie vindt plaats met betrekking tot de lopende verzekeringen.
In ieder geval zijn de navolgende verzekeringen afgesloten:
- Bouw en Montageverzekering;
- Ziekteverzuimverzekering.

16-04-2020
1

Verslag 2:
Naast de in het eerste verslag genoemde verzekeringen zijn afgesloten een
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, diverse autoverzekeringen,
inboedelverzekeringen, een rechtsbijstandverzekering en een
w erknemersschadeverzekering.

15-07-2020
2

Nu verkoop van de activa via de veiling is afgerond, zijn de verzekeringen
opgezegd.
Tot op heden is aan premierestitutie ontvangen een bedrag van € 760,96.
Verslag 3:
In deze verslagperiode is er een schadeuitkering/premierestitutie ontvangen
van € 267,19. De curator heeft de verzekeringsmaatschappij verzocht hem
nadere stukken toe te zenden met betrekking tot deze uitkering.

15-10-2020
3

Verslag 4:
De curator heeft van de verzekeringsmaatschappij vernomen dat het bedrag
van € 267,19 een premierestitutie betreft.

14-01-2021
4

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt ten behoeve van haar w erkplaats een bedrijfsunit aan de
Stormsw eg 2G te Krimpen aan den IJssel.
Naast de bedrijfsunit huurt gefailleerde nog een kleine opslagruimte in een
loods aan de Industriew eg in Krimpen aan den IJssel.
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator beide
huurovereenkomsten opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum.

16-04-2020
1

Gefailleerde huurt tevens een tw eetal opslagcontainers, w elke zich bevinden in
Krimpen aan de IJssel en op de locatie van één lopend w erk. Van deze
verhuurder huurt gefailleerde tevens een aantal bouw hekken. In de container
in Krimpen aan de IJssel bevinden zich materialen van een derde, die daarvoor
een vergoeding aan gefailleerde betaalt.
Verslag 2:
Oplevering van de gehuurde bedrijfspanden aan de verhuurders heeft
plaatsgevonden.
De huur van een opslagcontainer, w elke zich bevond op één lopend w erk, is
overgenomen door de betreffende opdrachtgever.
De huur van de opslagcontainer te Krimpen aan den IJssel is opgezegd door
de curator. De container is inmiddels gekocht door een derde, zodat geen
transport retour aan de verhuurder hoeft plaats te vinden.
De vorderingen van de verhuurders zijn geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende concurrente (boedel)crediteuren.

1.5 Oorzaak faillissement

15-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde exploiteert een klein aannemersbedrijf met drie personeelsleden,
plus de (meew erkend) bestuurder en tot recent ook zijn echtgenote, die
administratief ondersteunde. Gefailleerde bouw t voornamelijk
(nieuw bouw )w oningen of renovatie-/aanbouw projecten voor particulieren.
Onderscheidend is dat gefailleerde ook een eigen w erkplaats heeft met
verschillende frees-, zaag,- en boormachines om zelf de bouw materialen te
kunnen maken en bew erken.

16-04-2020
1

De bestuurder schrijft de oorzaak van het faillissement toe aan langdurige
ziekte bij hemzelf, alsmede bij tw ee medew erkers. Hierdoor is er te w einig
eigen productie mogelijk gew eest om de (overhead)kosten te dekken. Inhuur
van extern personeel w as noodzakelijk, mede om een grote opdracht tijdig op
te leveren en het verbeuren van boetes te voorkomen. Het inhuren van extern
personeel w as echter kostbaar en lang niet altijd efficiënt, w aardoor de
marges en liquiditeit van de onderneming ernstig onder druk kw amen te staan.
De schulden liepen daardoor snel op en het w erd steeds moeilijker om nieuw e
projecten voor te financieren. De bestuurder heeft uiteindelijk moeten
concluderen dat het gat tussen de openstaande vorderingen en schulden
zodanig groot is gew orden, dat dit niet binnen afzienbare tijd meer gedicht kan
w orden. De vennootschap is op eigen aangifte failliet verklaard.
Verslag 2:
De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

15-07-2020
2

Verslag 3:
De curator heeft onderzoek verricht naar de door de bestuurder geschetste
oorzaken van het faillissement en acht deze aannemelijk. De
arbeidsongeschiktheid van medew erkers alsmede van de bestuurder in 2018
en 2019 (en de daardoor noodzakelijke, doch inefficiënte inhuur van externe
krachten om de bedrijfsvoering te kunnen blijven voortzetten) had samen met
het verlies in 2018 van een zeer belangrijke opdrachtgever een zodanig groot
effect op de liquiditeiten en de resultaten van de onderneming, dat een
faillissement onafw endbaar w erd. Er is sprake gew eest van een ongelukkige
samenloop van diverse ingrijpende, externe omstandigheden, die tot het
faillissement hebben geleid.

15-10-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

16-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

16-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-3-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers hebben na de ontslagaanzegging een uitnodiging voor intake
van het UW V ontvangen. De w erkzaamheden van de curator zijn hiermee
afgerond.

16-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaresse van een onroerende zaak.

16-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

16-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Machines, gereedschappen, keetw agens,
vervoermiddelen
Laptop
Kantoorinventaris en DAF Jeep
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 40.999,25
€ 423,50
€ 1.149,50
€ 42.572,25

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt over de nodige bedrijfsmiddelen. In de w erkplaats is
een tiental verschillende frees-, zaag,- en boormachines aanw ezig met de
nodige toebehoren om zelf de bouw materialen te kunnen maken en bew erken.
Daarnaast zijn er diverse (hand)gereedschappen, een (kleine) voorraad
bouw materialen, vier bedrijfsauto's, een aanhangw agen en tw ee
schaft/bouw keten.

16-04-2020
1

De bestuurder van gefailleerde heeft met toestemming van de rechtercommissaris reeds (kantoor)inventaris overgenomen (diverse
computerhardw are), alsmede een oldtimer DAF Jeep voor een bedrag ad in
totaal € 950,00 exclusief BTW . Een relatie w aar zich reeds een laptop bevond,
heeft met toestemming van de rechter-commissaris deze laptop overgenomen
voor een bedrag van € 350,00 exclusief BTW . Beide bedragen zijn ontvangen
op de faillissementsrekening.
Verslag 2:
Zoals vermeld in het eerste verslag heeft de curator opdracht gegeven tot het
houden van een openbare veiling. De netto opbrengst van de veiling, derhalve
onder aftrek van de kosten van het veilingbedrijf, ten bedrage van in totaal €
40.648,92 is ontvangen op de faillissementsrekening. Er w ordt nog een
afrekening verw acht van items, die in de eerste veiling niet zijn afgenomen en
van een tw eetal mobiele telefoons.

15-07-2020
2

Verslag 3:
In deze verslagperiode heeft er een afrekening plaatsgevonden van een
aantal items uit de eerste veiling en een tw eetal mobiele telefoons van in
totaal € 181,32.
De totale netto veilingopbrengst, derhalve onder aftrek van de kosten van het
veilingbedrijf, bedraagt € 40.999,25.

15-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op (de opbrengst van) een gedeelte van
de bedrijfsmiddelen, zulks in verband met haar vorderingen uit hoofde van
omzetbelasting en loonheffingen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

16-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aangezien er sprake w as van één lopend w erk (nieuw bouw w oning), dat
binnen enkele maanden diende te w orden opgeleverd, alsmede van enkele
opdrachten, die zo goed als gereed w aren om te kunnen beginnen, is er door
de curator contact gelegd met vier gegadigden, die mogelijk interesse zouden
hebben in een (volledige) doorstart, inclusief overname van bedrijfsmiddelen,
orderportefeuille en personeel. De curator heeft hen uitgenodigd een bieding
te doen. Geen van de gegadigden heeft het echter aangedurfd in de huidige
Corona-crisis daadw erkelijk een bod uit te brengen.

16-04-2020
1

De curator houdt zich thans bezig met het voorbereiden van een openbare
veiling.
Verslag 2
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gesteld onder 3.3.

15-07-2020
2

Verslag 3:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-10-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

bouw materialen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 2:
De bouw materialen zijn bij de openbare veiling verkocht.

15-07-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator houdt zich thans bezig met het voorbereiden van een openbare
veiling.

16-04-2020
1

Verslag 2:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-07-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Telefonie

€ 100,00

totaal

€ 100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De bestuurder van gefailleerde heeft een telefoonabonnement overgenomen
voor een bedrag van € 100,00 exclusief BTW . Dit bedrag is ontvangen op de
faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden zijn afgerond.

16-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedeldebiteuren

€ 3.569,50

€ 3.569,50

Schadevordering

€ 2.655,65

€ 2.655,65

Handelsdebiteuren

€ 5.618,48

€ 2.548,10

€ 11.843,63

€ 8.773,25

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zijn tw ee handelsdebiteuren door de curator aangeschreven. Door één
debiteur is inmiddels de openstaande vordering op de faillissementsrekening
voldaan.

16-04-2020
1

Tevens is door de curator een verzekeringsmaatschappij verzocht een nog aan
gefailleerde te vergoeden schade te voldoen op de faillissementsrekening.
Naar aanleiding daarvan is een bedrag van € 2.655,65 ontvangen.
Verslag 2:
Er is nog een schade-uitkering ontvangen uit hoofde van de
ziekteverzuimverzekering van € 1.342,15.
De tw eede handelsdebiteur blijkt een tegenvordering te hebben, hetgeen de
bestuurder van gefailleerde heeft bevestigd. Het resterende bedrag na
verrekening ad € 254,42 is ontvangen op de faillissementsrekening.
Ter zake het gebruik van opslagruimten door een derde zijn nog aanvullende
facturen door de curator gestuurd. In totaal is een opbrengst ter zake
boedeldebiteuren gerealiseerd van € 3.569,50.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

15-07-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voortzetten incassow erkzaamheden.

16-04-2020
1

Verslag 2:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-07-2020
2

Verslag 3:
De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde in verband met een lopende
opdracht een w aarborgsom in handen van een notariskantoor heeft gestort,
w aarvoor thans naar de mening van de curator geen titel meer aanw ezig is.
De curator heeft aanspraak gemaakt op terugbetaling van de w aarborgsom,
doch deze nog niet ontvangen.

15-10-2020
3

Verslag 4:
De curator is in overleg getreden met (de advocaat van) de opdrachtgever van
gefailleerde over de terugbetaling van de w aarborgsom. Recent is, met
instemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling bereikt om de
w aarborgsom te delen (ieder € 1.250,00) na afbouw van de w oning en
vrijgave van de w aarborgsom. Melding van gereedheid van de bouw zal begin
februari 2021 w orden gedaan, w aarna partijen de notaris zullen verzoeken om
tot uitbetaling over te gaan.

14-01-2021
4

Verslag 5/Eindverslag:
Het bedrag van € 1.250,00 is ontvangen op de faillissementsrekening.
De w erkzaamheden zijn derhalve afgerond.

22-02-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij de ING Bank N.V. Het aanw ezige saldo per datum
faillissement ad € 3.108,26 is ontvangen op de faillissementsrekening.
€ 0,00

5.2 Leasecontracten

16-04-2020
1

15-07-2020
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leaset één bedrijfsw agen, een Citroën Jumpy. Dit betreft een
financial leaseovereenkomst. De curator heeft de leasemaatschappij benaderd
en bericht de leaseovereenkomst na te w illen komen (er dient nog een laatste
termijn te w orden voldaan), met als doelstelling de eigendom van de leaseauto
te verkrijgen.

16-04-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft de laatste verplichtingen uit de overeenkomst voldaan en
zodoende de eigendom van de leaseauto verkregen. De verkoop van de
leaseauto is meegenomen in de openbare veiling en heeft geleid tot een
boedelopbrengst.

15-07-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 5.1 en 5.2.

16-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar het hiervoor gestelde sub 5.2.

16-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door een aantal crediteuren is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
De zaken zijn echter reeds verw erkt als bouw materiaal in de w erken van
gefailleerde.
W el bevinden zich nog tw ee opslagcontainers bij gefailleerde. De curator heeft
de crediteur bericht dat deze kunnen w orden teruggenomen.

16-04-2020
1

Verslag 2:
Met betrekking tot de tw ee opslagcontainers w ordt verw ezen naar het
hiervoor gestelde sub 1.4.

15-07-2020
2

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden een beroep gedaan.

16-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

16-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aflossing leasetermijnen ter verkrijging van de leaseauto;
- afronden w erkzaamheden eigendomsvoorbehoud.

16-04-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-07-2020
2

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

16-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

16-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

16-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Onderzocht is of er mogelijkheden bestaan voor een eventuele doorstart.
Ondanks dat vier gegadigden interesse hebben getoond en zijn uitgenodigd
een bieding uit te brengen, hebben zij geen bieding uitgebracht. Een doorstart
is derhalve niet mogelijk gebleken. Verw ezen w ordt hierbij naar het gestelde
sub 3.5.

16-04-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

16-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

16-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

16-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

16-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over diverse administratieve bescheiden van gefailleerde
en verricht hierin onderzoek. Overige (recente en onderliggende) administratie
bevindt zich nog bij de bestuurder, zulks op de door hem uit de boedel
overgenomen computerinventaris.

16-04-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft een eerste blik gew orpen op de (recente en onderliggende)
administratie. Op het eerste gezicht maakt een en ander een verzorgde en
complete indruk.

15-07-2020
2

Verslag 3:
De curator concludeert dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-10-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 13-9-2017
2017: 21-9-2018
2018: 22-11-2019
2019: 10-2-2020

16-04-2020
1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

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

16-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,00. Het geplaatst kapitaal
bedraagt € 18.000,00. Volstorting van het aandelenkapitaal heeft
plaatsgevonden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Onderzoek vindt plaats.

Toelichting
Verslag 2:
Idem.
Nee

16-04-2020
1

15-07-2020
2

15-10-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft geen aanleiding om tot onbehoorlijk bestuur te concluderen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-04-2020
1

In onderzoek

15-07-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Idem.
Nee

15-10-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft ter zake geen bijzonderheden geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek in de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar paulianeus handelen.

16-04-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

15-10-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.

16-04-2020
1

Verhuurders: p.m.
€ 4.306,05

15-07-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Verhuurders: € 4.306,05
€ 28.208,12

15-10-2020
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V ex art 66 lid 3 W W : € 3.892,36
UW V ex art 3: 288e BW : € 20.009,71
Verhuurders: € 4.306,05
€ 31.854,71

22-02-2021
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Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V ex art 66 lid 3 W W : € 3.892,36
UW V ex art 3: 288e BW : € 20.009,71
UW V (pensioenpremie) : € 3.646,59
Verhuurders: € 4.306,05

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 52.838,00

16-04-2020
1

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting ad in totaal € 52.838,00.
€ 89.814,00

15-07-2020
2

Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal €
89.814,00.
Tegen de opgelegde aanslag ex artikel 29 lid 7 OB ad € 69.400,00 is bezw aar
gemaakt door de curator en verzocht deze te verminderen tot een bedrag van
€ 12.292,98.
€ 102.106,00
Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal €
89.814,00.
De aanslag ex artikel 29 lid 7 OB is verminderd tot een bedrag van €
12.292,98.

8.3 Pref. vord. UWV

15-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is in afw achting van de vorderingen van het UW V.
€ 10.223,60

16-04-2020
1

15-10-2020
3

Toelichting
De vordering van het UW V ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt € 1.645,64.
De vordering van het UW V ex artikel 3: 288e BW bedraagt € 8.577,96.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden geen.

16-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

16-04-2020
1

52

15-07-2020
2

53

15-10-2020
3

54

22-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde bedragen de vorderingen van
crediteuren op gefailleerde in totaal € 191.400,06.
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen
in te dienen.

16-04-2020
1

€ 274.309,79

15-07-2020
2

€ 277.997,29

15-10-2020
3

€ 272.775,56

14-01-2021
4

Toelichting
De vordering van het Pensioenfonds is verminderd w egens (gedeeltelijke)
overname door het UW V.
€ 278.753,54

22-02-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering ter zake de overname van de pensioenpremies
ingediend.

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

16-04-2020
1

Het verzoek zal w orden gedaan het faillissement voor te dragen voor opheffing
bij gebrek aan baten. Aan crediteuren zal geen uitkering kunnen w orden
gedaan.

14-01-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controleren vorderingen.

16-04-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

22-02-2021
5

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

16-04-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

16-04-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

16-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

16-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie richten op het verder inventariseren van
diverse zaken, de verkoop van de bedrijfsmiddelen, alsmede de incasso van de
vorderingen op derden. Daarnaast zal de curator zich in de komende
verslagperiode bezighouden met de w erkzaamheden hieronder nader
genoemd onder 10.4

16-04-2020
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de
w erkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4

15-07-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 18 maanden

16-04-2020
1

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 15 maanden.

15-07-2020
2

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 6 maanden.

15-10-2020
3

De curator verw acht het onderhavige faillissement af te kunnen w ikkelen
binnen een termijn van 3 maanden.

14-01-2021
4

Nu de minnelijke regeling ter zake de w aarborgsom is afgerond en het
bedrag van € 1.250,00 is ontvangen op de faillissementsrekening, zal de
curator thans overgaan tot afw ikkeling van het faillissement.

22-02-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren verzekeringen;
- verkoop activa;
- incasseren vorderingen op derden;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

16-04-2020
1

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- afw ikkeling veiling restanten activa;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

15-07-2020
2

De curator houdt zich nog bezig met de afw ikkeling van een aantal
administratieve zaken, alsmede met de inning van een gestorte w aarborgsom.

15-10-2020
3

Verslag 4:
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 4.2. Zodra de minnelijke regeling ter
zake de w aarborgsom is afgerond zal de curator tot afw ikkeling van het
faillissement overgaan, w aarbij het verzoek zal w orden gedaan het
faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

14-01-2021
4

Verslag 5/Eindverslag:
Nu de minnelijke regeling ter zake de w aarborgsom is afgerond en het
bedrag van € 1.250,00 is ontvangen op de faillissementsrekening, zal de
curator thans overgaan tot afw ikkeling van het faillissement.
De curator zal het verzoek doen het faillissement voor te dragen voor
opheffing bij gebrek aan baten.

22-02-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

