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Algemene gegevens
Naam onderneming
In'triplo Holding B.V.

05-05-2022
1

Gegevens onderneming
In'triplo Holding B.V. tevens h.o.d.n. Intriplo projecten (hierna: failliet) is op 23
mei 1990 opgericht met de statutaire zetel in Dordrecht. Failliet houdt kantoor
in Dordrecht. Enig bestuurder/aandeelhouder van failliet is de besloten
vennootschap Compendium Holding B.V., statutair gevestigd te Dordrecht. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Compendium Holding B.V. is de heer E.
Gerlach w onende te Dordrecht.
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Failliet is enig aandeelhouder en (middellijk) bestuurder van de op 15 februari
2022 failliet verklaarde onderneming Intriplo Projecten B.V. w aarvan
ondergetekende eveneens tot curator is aangesteld.

Activiteiten onderneming
Financiële holding. Het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het
(doen) financieren van, het voeren van de directie over en het houden van
toezicht op ondernemingen, het aangaan van verplichtingen - ook door middel
van het stellen van zekerheden - voor vennootschappen en/of ondernemingen
w aarmee de vennootschap in een groep is verbonden, etc.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 376.657,00

€ 98.534,00

2018

€ 604.031,00

€ -380.795,00

€ 1.148.138,00

2020

€ 359.888,00

€ -226.498,00

€ 797.725,00

2019

€ 508.702,00

€ -239.837,00

€ 850.736,00

Toelichting financiële gegevens
Cijfers 2020 gebaseerd op concept financieel verslag. Cijfers 2021 gebaseerd
op concept resultatenrekening.
De geconsolideerde cijfers van failliet en dochtervennootschap Intriplo
Projecten BV geven navolgend beeld:
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2018: verlies van € 181.110,-; omzet: € 2.679.813,2019: verlies van € 239.837,-; omzet: € 2.737.109,2020: verlies van € 226.498,-; omzet:€ 3.093.067,-.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

05-05-2022
1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er geen w erknemers in dienst

Boedelsaldo
€ 59.350,00

05-05-2022
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Toelichting
Opbrengst uit onderhandse verkoop deel van bodemzaken.

€ 68.795,05
Toelichting
Opbrengsten uit veiling bodemzaken en de boedelbijdragen uit verkoop nietbodemzaken zijn ontvangen.

Verslagperiode

04-08-2022
2

Verslagperiode
van
5-4-2022

05-05-2022
1

t/m
3-5-2022
van
4-5-2022

04-08-2022
2

t/m
2-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 42 min

2

74 uur 48 min

totaal

134 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is de besloten vennootschap
Compendium Holding B.V., statutair gevestigd te Dordrecht. Enig
aandeelhouder en bestuurder van Compendium Holding B.V. is de heer E.
Gerlach.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

05-05-2022
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1.3 Verzekeringen
Voor zover tot heden bekend zijn er geen verzekeringen op naam van failliet.

05-05-2022
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Verzekeringen zijn opgezegd.

04-08-2022
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1.4 Huur
Failliet huurde een bedrijfspand aan de Pieter Zeemanw eg 146 te Dordrecht.
Deze overeenkomst is na verkregen machtiging rechter commissaris opgezegd
op 7 april 2022. Failliet heeft een deel van het door haar gehuurde in
onderverhuur aan een tw eetal ondernemingen. Een onderhuurder heeft
opgezegd per 1 juli 2022. De andere onderhuurder is in gesprek met
hoofdverhuurder over voortzetting.
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Het pand is (grotendeels ontruimd) opgeleverd op 7 juli jl. Een kleine
hoeveelheid niet verkochte/geveilde goederen w aaronder
houtvoorraad/glasw erk/ verfafval e.o. zijn achtergebleven.

04-08-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Vanw ege het faillissement van Intriplo Projecten B.V., de w erkmaatschappij
van failliet, ontbeerde failliet inkomsten en liet zij meerdere schuldeisers
onbetaald. Failliet is mede-kredietnemer en als zodanig hoofdelijk
aansprakelijk voor de bancaire schuld. Daarnaast had failliet een rekening
courant schuld aan de voordien al gefailleerde w erkmaatschappij. Gelet hierop
is op verzoek van curator van Intriplo Projecten B.V. het faillissement van
failliet aangevraagd, en uitgesproken op 5 april 2022.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-05-2022
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Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

05-05-2022
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2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Auto's via boedel

€ 20.500,00

€ 4.808,41

Machines, bedrijfs- en kantoorinventaris

€ 95.700,83

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 116.200,83

€ 4.808,41

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een deel van het materieel, de machines en bedrijfs/kantoorinventaris onderhands verkocht. ABN AMRO Bank N.V. heeft als
pandhouder van machines, bedrijfs-en kantoorinventaris ingestemd met de
verkoop. Vanw ege het bodemvoorrecht van de belastingdienst en gelet op de
hoogte van de fiscale schulden loopt de opbrengst van de bodemzaken via de
boedel.
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De niet verkochte goederen zullen w orden geveild door Troostw ijk Auctions.
Voorbereidingen daarvoor beginnen op 9 mei as.
Vervoermiddelen bleken vóór datum faillissement na verkregen akkoord van
pandhouder te zijn verkocht. Tw ee auto's bleken evenw el geen eigendom van
failliet vanw ege lopende financial lease verplichtingen. Curator is in overleg
met koper en leasemaatschappij.
Auto's zijn in overleg met koper en leasemaatschappij onderhands verkocht.
Opbrengst voor de boedel
€ 4.808,41. Totaal opbrengst uit verkoop (openbaar en onderhands) van
goederen bedraagt € 95.700,83. Daarvan is een bedrag ad € 4.079,16
vanw ege courtage afgerekend (verrekend) met (en door) Troostw ijk.
Opbrengst niet-bodemzaken dient nog te w orden afgew ikkeld met de
pandhouder.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover failliet eigenaar is van bodemzaken is beroep gedaan op fiscaal
voorrecht.
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Failliet is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid met
Intriplo Projecten B.V. De belastingdienst heeft de curator geïnformeerd dat
een aansprakelijkstelling in gang is gezet. De openstaande schuld van de
fiscale eenheid bedraagt op dit moment tenminste € 725.891,-.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een koper gevonden die bereid w as een deel van de activa
van failliet over te nemen alsmede aan een aantal personeelsleden (8) in
dienst bij Intriplo Projecten B.V. een dienstverband aan te bieden.
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Afgew ikkeld.

04-08-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden en OHW zijn eigendom van Intriplo Projecten BV.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie bank

€ 5.152,00

totaal

€ 5.152,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Uren deze periode: 32 uur en 42 minuten

05-05-2022
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Uren deze periode: 30 uur en 54 minuten

04-08-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Huurpenningen onderhuur

€ 3.726,06

totaal

€ 3.726,06

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Geen debiteuren bekend.

05-05-2022
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Een drietal onderhuurders zouden nog huurpenningen verschuldigd zijn.
W ordt onderzocht.

04-08-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 288.138,23
Toelichting vordering van bank(en)

05-05-2022
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Failliet is als medekredietneemster verbonden voor de door Intriplo Projecten
B.V. en failliet gezamenlijk met ABN AMRO Bank N.V. aangegane
kredietovereenkomst. Op 5 april 2022 bedroeg de vordering van de bank
€ 301.355,03. De kredietovereenkomst w as vanw ege het faillissement van de
w erkmaatschappij per datum 19 februari 2022 reeds opgezegd op 22 februari
2022 maar is door de bank zekerheidshalve nogmaals opgezegd per brief van
15 april 2022.

€ 288.138,23

04-08-2022
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5.2 Leasecontracten
Financial Leaseovereenkomst met DLL betreffende een kantenljjnmachine merk
HolzHer Lumina afgesloten op 12 april 2021 voor € 105.000,- te vermeerderen
met rente.

05-05-2022
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Financial Leaseovereenkomst met CNH Industrial Capital Europe BV
betreffende Fiat Doblo en Iveco 50C18;
Op de betreffende machine is bodembeslag gelegd. Het door de financial
leasemaatschappij ingestelde beroep is afgew ezen. De machine is
vervolgens in opdracht van belastingdienst verkocht. Opbrengst is inmiddels
ook afgedragen aan belastingdienst na inhouding van boedelbijdrage. De
afrekening heeft met de goedkeuring van de rechter-commissaris
plaatsgevonden via Intriplo Projecten B.V.

04-08-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Bank heeft pandrecht op machines, inventaris, voorraden, vorderingen en
rollend materiaal. Er is een borgstelling van Compendium Holding BV van
maximaal € 100.000,-.

05-05-2022
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
PM

05-05-2022
1

5.6 Retentierechten
PM

05-05-2022
1

5.7 Reclamerechten
Geen ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen

05-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

05-05-2022
1

PM

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Uren deze verslagperiode: 2 uur en 18 minuten

05-05-2022
1

Uren deze verslagperiode: 2 uur en 54 minuten

04-08-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Geen voortzetting.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Beperkte "doorstart" in die zin dat machines en deel van goederen
(bodemzaken) plus w at voorraad is verkocht aan soortgelijk bedrijf dat verder
een 8 tal w erknemers van failliet een dienstverband heeft aangeboden.

05-05-2022
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OHW en lopende projecten onderdeel van het faillissement van Intriplo
Projecten B.V. w aren niet aantrekkelijk voor overname nu zij allen vanw ege
vooruitbetalingen door opdrachtgevers en schadeclaims verlieslatend zijn. Er is
verder geen interesse voor overname handelsnaam, w ebsite etc. (goodw ill).

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 59.350,00
Toelichting
Opbrengst verkoop goederen (bodemzaken).

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Administratie is aanw ezig en toegankelijk via Exact. Er is voldaan aan de
boekhoudplicht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
boekjaar 2020: 20 januari 2022 voorlopige jaarrekening gedeponeerd
boekjaar 2019: 19 februari 2021 gedeponeerd
boekjaar 2018: 8 juni 2020 gedeponeerd
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet nodig

05-05-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Curator is nog in afw achting van aandeelhoudersregister en akte van
oprichting.

05-05-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-05-2022
1

In onderzoek

Toelichting

04-08-2022
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-05-2022
1

In onderzoek

04-08-2022
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

05-05-2022
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PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 723.058,00

05-05-2022
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Toelichting
Te vermeerderen met kosten en rente.
Failliet is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid met
Intriplo Projecten B.V. en Compendium B.V. De belastingdienst heeft de curator
geïnformeerd dat een aansprakelijkstelling in gang is gezet. De openstaande
schuld van de fiscale eenheid bedraagt op dit moment tenminste € 721.972,(te vermeerderen met kosten en rente).

€ 977.070,61
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

05-05-2022
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PM

€ 207,39
Toelichting
W aterschapsbelasting

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

05-05-2022
1

Toelichting
PM

9
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Toelichting
Inclusief vordering van bank.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 470.405,14

05-05-2022
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Toelichting
Grootste schuldeiser is de gefailleerde besloten vennootschap Intriplo
projecten BV voor bedrag van € 337.271,92 in rekening courant geboekt.

€ 789.865,98
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

05-05-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Uren deze verslagperiode: 3 uur en 18 minuten

05-05-2022
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Uren deze verslagperiode: 6 uur en 42 minuten

04-08-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
PM

05-05-2022
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Geen procedures bekend.

04-08-2022
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek financiële administratie
onderzoek (on)rechtmatigheden
overleg met bank;
(voorbereidingen voor) openbare verkoop activa via Troostw ijk Auctions;
afvoer milieu afval in overleg met verhuurder. Offerte Netw erk NV is
ontvangen;
ophalen 2 zeecontainers gehuurd van Netw erk NV;
veiligstellen data w aartoe offerte is ontvangen;
afw ikkelen onderhuur;

onderzoek financiële administratie;
onderzoek (on)rechtmatigheden;
overleg met bank;
afw ikkelen (onder)huur.
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04-08-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te voorzien
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10.3 Indiening volgend verslag
4-11-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

04-08-2022
2

