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mr. J.G. Plet

Algemene gegevens
Naam onderneming
DSH Specialisten B.V.

17-10-2018
1

Gegevens onderneming
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap staat in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 63364093.

17-10-2018
1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 mei 2015.

Activiteiten onderneming
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met de exploitatie van een
brandschadeherstelbureau, w aaronder het begrepen het reinigen en
herstellen van objecten na brandschade en met name in w oonhuizen.
De bedrijfsactiviteiten zijn eind juli 2018 gestaakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 24.716,00

€ 700,00

€ 9.418,00

2016

€ 106.390,00

€ -905,00

€ 45.319,00

17-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1
De administratie over het jaar 2017 en 2018 is niet bijgew erkt.

17-10-2018
1

De bestuurder is w ederom verzocht om uiterlijk 31 oktober 2018 de
jaarrekening 2016 en grootboekkaarten 2016, 2017 en 2018 aan de curator
toe te sturen. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.
Verslag 2
De curator heeft jaarrekeningen en grootboekkaarten ontvangen van de
bestuurder. De curator zal een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

17-01-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

17-10-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 5.681,61

Boedelsaldo
€ 5.681,61

17-01-2019
2

16-04-2019
3

Verslag 3
Het boedelsaldo op verslagdatum bedraagt € 5.681,61 en is derhalve niet
gew ijzigd.

Verslagperiode
van
18-9-2018

17-10-2018
1

t/m
17-10-2018

van
17-10-2018

17-01-2019
2

t/m
17-1-2019

van
18-1-2019
t/m
16-4-2019

Bestede uren

16-04-2019
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12,91 uur

2

5,67 uur

3

9,00 uur

totaal

27,58 uur

Toelichting bestede uren
Een urenspecificatie is aan de rechtbank overgelegd.

17-10-2018
1

Verslag 2
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

17-01-2019
2

Verslag 3
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

16-04-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1
Mevrouw J.P. Hooi (70%) en NOHO Holding B.V. (30%) zijn aandeelhouders en
bestuurders van de gefailleerde vennootschap. De heer R. Noort is bestuurder
van NOHO Holding B.V.

17-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1
Er lopen geen procedures.

17-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1
De bestuurder heeft voor faillissementsdatum de verzekeringen opgezegd.

17-10-2018
1

1.4 Huur
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is een huurovereenkomst aangegaan voor een
bedrijfslocatie in Hoogvliet, gemeente Rotterdam. De bedrijfsruimte is op
vrijdag 28 september 2018 leeg en bezemschoon opgeleverd.

17-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1
Het bestuur van de gefailleerde vennootschap heeft de navolgende oorzaken
van het faillissement aangegeven:
• Door sterk teruglopende opdrachten w as de gefailieerde vennootschap
genoodzaakt eind juli 2018 de bedrijfsactiviteiten te staken. De gefailleerde
vennootschap w as niet meer in staat het loon van het personeel te betalen.
Het faillissement is aangevraagd door een personeelslid.

17-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
17-10-2018
1

Personeelsleden
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
17-10-2018
1

Personeelsleden
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-9-2018

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1
Aan de rechter-commissaris is toestemming verzocht en bij beschikking van 19
september 2018 is aan de curator toestemming verkregen het personeel te
ontslaan.

17-10-2018
1

Bij brief van 21 september 2018 is het het personeel ontslag aangezegd.
Het UW V is in het bezit gesteld van de nodige informatie.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

17-10-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een zeer beperkte
bedrijfsinventaris. Het betreft onder meer een aantal schoonmaakmachines,
stofzuiger, heaters en klein gereedschap.

17-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap kon op faillissementsdatum nog beschikken over
de bedrijfsinventaris.

17-10-2018
1

Volgens de bestuurder is de inventaris verpand aan ABN AMRO Bank N.V. Nu
het fiscaal voorrecht van de belastingdienst ingevolge art. 21 lid 2
Invorderingsw et juncto art. 22 lid
3 Invorderingsw et hoger is gerangschikt dan het stil pandrecht van ABN AMRO
Bank N.V.
valt een verkoopopbrengst van de inventaris in de boedel en komt na aftrek
van de algemene faillissementskosten toe aan de belastingdienst, hetgeen ik
op voorhand heb meegedeeld aan ABN AMRO Bank N.V.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een bedrijfsinventaris.

17-10-2018
1

De inventaris is op donderdag 20 september 2018 getaxeerd door
makelaarskantoor Puper B.V. De liquidatiew aarde van de bedrijfsinventaris is
vastgesteld op € 4.250,-- exclusief BTW . De onderhandse verkoopw aarde is
vastgesteld op € 7.395,-- exclusief BTW .
Bij beschikking van 24 september 2018 heeft de rechter-commissaris
toestemming verleend aan de curator de bedrijfsinventaris te verkopen
middels een internetveiling.
De internetveiling is begeleid door Makelaarskantoor Puper B.V. De opbrengst
bedraagt € 3.817,-- exclusief BTW , derhalve € 433,-- lager dan de
liquidatiew aarde.
De veilingkosten bedragen 15% van de netto opbrengst, zijnde € 572,55. De
opbrengst voor de boedel bedraagt derhalve € 3.244,45 excl. BTW (€ 3.817,-minus € 572,55).
Bij beschikking van 12 oktober 2018 heeft de rechter-commissaris toestemming
verleend aan de curator de bedrijfsinventaris te verkopen voor € 3.817,-exclusief BTW .

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1
Er zijn geen voorraden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

17-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van andere activa.

17-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1
Naar zeggen van de bestuurder zijn er ongeveer 5 openstaande debiteuren
voor in totaal ongeveer € 7.000,--.

17-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1
De debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V. Gelet op de richtlijnen van
de rechtbank zal de curator zich niet bezig houden met inning van de
debiteuren. De curator zal de debiteurenadministratie na ontvangst hiervan ter
beschikking stellen aan de pandhouder, ABN AMRO Bank N.V.

17-10-2018
1

De bestuurder is w ederom verzocht om uiterlijk 31 oktober 2018 de
debiteurenadministratie aan de curator toe te sturen. In mijn volgende verslag
kom ik hierop terug.
Verslag 2
De curator heeft de debiteurenadministratie bij email van 1 november 2018
aan de (gemachtigde van) ABN AMRO Bank N.V. toegestuurd.

17-01-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 14.843,63

17-10-2018
1

Verslag 1
ABN AMRO Bank N.V. is met de gefailleerde een kredietfaciliteit
overeengekomen. Het saldo van de kredietfaciliteit bedroeg op
faillissementsdatum van 18 september 2018 € 14.843,63.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap heeft een leasecontract gesloten voor de lease
van een personenauto van het merk Volksw agen, model Polo. De
leasemaatschappij heeft de personenauto opgehaald.

17-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1
ABN AMRO Bank N.V. heeft een (stil) pandrecht bedongen op de
bedrijfsinventaris, voorraden, debiteuren en overige vorderingen.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1
Een doorstart is niet aan de orde.

17-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1
De komende verslagperiode zal ik nader ingaan op de boekhoudplicht.

17-10-2018
1

Verslag 2
Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

17-01-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
De jaarrekening 2016 is tijdig gedeponeerd. Er is geen jaarrekening 2017
opgesteld en gedeponeerd.

17-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
Nu de gefailleerde vennootschap een zogenaamde “flex-BV” is de
stortingsverplichting aandelen niet relevant.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

16-04-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee

16-04-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1
De komende verslagperiode(s) zal ik een boekhoudkundig en
rechtmatigheidonderzoek doen met betrekking tot de rekening-courant
verhoudingen, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

17-10-2018
1

Verslag 3
De curator heeft een administratief onderzoek uitgevoerd. Het is de curator
niet gebleken van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen en/of in
het oog springende posten.

16-04-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.973,00

17-01-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

17-01-2019
2

17

16-04-2019
3

Verslag 3
De vordering van de verhuurder, Ad Hoc, voor de huur van een bedrijfsruimte
van € 880,-- is op de crediteurenlijst geplaatst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.374,13

17-01-2019
2

€ 45.264,13

16-04-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 3
Er kan geen uitkering aan de crediteuren w orden gedaan.

16-04-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1
De schuldeisers, zoals deze vermeld staan in de crediteurenlijst van de
gefailleerde vennootschap, zijn of w orden aangeschreven met het verzoek hun
vorderingen in te dienen. In mijn volgende verslag zal ik nader ingaan op de
hoogte en samenstelling van de schuldenlast.

17-10-2018
1

Verslag 2
Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

17-01-2019
2

Verslag 3
Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

16-04-2019
3

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1
Ik zal de komende verslagperiode de navolgende w erkzaamheden verrichten:
• rechtmatigheidsonderzoek;
• alle overige voorkomende w erkzaamheden.

17-10-2018
1

Verslag 2
Ik zal de komende verslagperiode de navolgende w erkzaamheden verrichten:
• rechtmatigheidsonderzoek;
• alle overige voorkomende w erkzaamheden.

17-01-2019
2

Verslag 3
Ik zal de komende verslagperiode de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• alle overige voorkomende w erkzaamheden

16-04-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 3
De w erkzaamheden van de curator in dit faillissement zijn afgerond. In de
volgende verslagperiode zal het eindverslag w orden ingediend.

16-04-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
16-7-2019

16-04-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag 2.

17-10-2018
1

Opstellen verslag 3.

17-01-2019
2

Verslag 3
Opstellen verslag 4.

16-04-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

