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

R-C
Curator

13
08-01-2021
F.13/15/409
NL:TZ:0000001422:F001
06-10-2015

mr. W.M. de Vries
mr J.F.H.M. Bartels

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw bedrijf De Vlucht B.V.

04-05-2018
4

Gegevens onderneming
Dukdalfw eg 53
1041 BC Amsterdam

04-05-2018
4

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een aannemings- en funderingsherstelbedrijf.

04-05-2018
4

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Voor financiële gegevens zie eerste verslag.

04-05-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Zie eerste verslag.

Boedelsaldo

04-05-2018
4

Boedelsaldo
€ 80.793,77

04-05-2018
4

€ 30.804,38

08-04-2020
10

Verslagperiode
van
1-1-2018

04-05-2018
4

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

19-10-2018
5

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

28-01-2019
6

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

15-05-2019
7

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

26-08-2019
8

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

27-11-2019
9

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

08-04-2020
10

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020
t/m
30-6-2020

08-07-2020
11

van
1-7-2020

07-10-2020
12

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

08-01-2021
13

t/m
31-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

11 uur 30 min

5

20 uur 24 min

6

28 uur 36 min

7

35 uur 6 min

8

3 uur 45 min

9

23 uur 10 min

10

19 uur 5 min

11

6 uur 20 min

12

1 uur 55 min

13

1 uur 5 min

totaal

150 uur 56 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de voorgaande verslagen w as reeds 410 uur en 5 minuten gerapporteerd.
Het totaal aantal uren komt daarmee op: 421 uur en 35 minuten.

04-05-2018
4

In voorgaande verslagen is 421 uur en 35 minuten gerapporteerd. In deze
verslagperiode is 20 uur en 25 minuten geschreven. Het totaal aantal uren
komt daarmee op 442 uur.

19-10-2018
5

In deze verslagperiode is 28 uur en 35 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 470 uur en 35 minuten.

28-01-2019
6

In deze verslagperiode is 35 uur en 5 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 505 uur en 40 minuten.

15-05-2019
7

In deze verslagperiode is 3 uur en 45 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 509 uur en 25 minuten.

26-08-2019
8

In deze verslagperiode is 23 uur en 10 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 532 uur en 35 minuten.

27-11-2019
9

In deze verslagperiode is 19 uur en 5 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal uren is 551 uur en 40 minuten.

08-04-2020
10

In deze verslagperiode is 6 uur en 20 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren is 558 uur.

08-07-2020
11

In deze verslagperiode is 1 uur en 55 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren is 559 uur en 55 minuten.

07-10-2020
12

In deze verslagperiode is 1 uur en 5 minuten aan het faillissement besteed.
Het totaal aantal bestede uren is 561 uur.

08-01-2021
13

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie eerste verslag.

04-05-2018
4

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Zie het eerste verslag. Hieraan valt toe te voegen dat het onderzoek naar de
debiteuren en de lopende opdrachten bevestigt dat diverse grotere projecten
zodanig ontspoorden (hetzij als gevolg van conflicten met de opdrachtgever,
hetzij als gevolg van w egvallende
onderaannemers), dat dit een sterke negatieve invloed had op de
liquiditeitspositie van de
vennootschap, w aardoor het faillissement onafw endbaar w erd.

04-05-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

19-10-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

19-10-2018
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verw ezen w ordt naar voorgaande verslaglegging.

19-10-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verw ezen w ordt naar voorgaande verslaglegging.

19-10-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verw ezen w ordt naar voorgaande verslaglegging.

19-10-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verw ezen w ordt naar voorgaande verslaglegging.

19-10-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verw ezen w ordt naar voorgaande verslaglegging.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

19-10-2018
5

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Een portefeuille van kleinere en een drietal
grote debiteurenposten.

€ 465.000,00

€ 52.250,00

totaal

€ 465.000,00

€ 52.250,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Inning van de laatste grote debiteur loopt. Momenteel bereidt de curator een
laatste reactie op de brief van de advocaat van de betreffende debiteur voor,
w aarna de zaak zal w orden voorgelegd aan de rechter.

04-05-2018
4

De curator legt de laatste hand aan een brief aan de advocaat van de laatste
debiteur, w aarna de zaak kan w orden voortgezet.

19-10-2018
5

Om te trachten de vordering van de laatste debiteur op minnelijke w ijze te
schikken, heeft de curator een laatste schikkingsvoorstel gedaan, w aarop de
debiteur evenw el niet is ingegaan. Het ziet er derhalve naar uit dat een
procedure onvermijdelijk is. Die zal in de komende verslagperiode, na
toestemming van de rechter-commissaris, w orden geïnitieerd.

28-01-2019
6

Na een bespreking met de debiteur en de rechter-commissaris w ordt nogmaals
getracht om met de debiteur overeenstemming te bereiken. Mocht geen
overeenstemming w orden bereikt, zal een procedure w orden gestart.

15-05-2019
7

Naar aanleiding van de bespreking heeft nader overleg met de bestuurder
plaatsgevonden en zijn nadere stukken opgevraagd en bestudeerd. In de
komende verslagperiode zal een voorstel aan de debiteur w orden gedaan.

26-08-2019
8

Naar aanleiding van een brief van de advocaat van de debiteur, heeft nader
overleg met de rechter-commissaris plaatsgevonden, w at heeft geresulteerd in
het verkrijgen van toestemming om een procedure te starten. Daartoe w orden
thans voorbereidingen getroffen.

27-11-2019
9

De dagvaarding is inmiddels betekend aan de debiteur. De zitting staat op de
rol van 6 mei a.s.

08-04-2020
10

De procedure loopt nog. Als de kw estie met de debiteur is afgehandeld kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

08-07-2020
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Corr./ bespreking bestuurder, bestuderen stukken, opstellen overzicht
meerw erk.

19-10-2018
5

Correspondentie/ bespreking bestuurder, bestuderen stukken, corr. mr. Van
Oss, corr./bespr. R-C, voorbereiding procesvoering.

28-01-2019
6

Correspondentie/tel. bespr. bestuurder, corr. mr. Van Oss, corr./bespr. R-C,
bestuderen stukken, voorbereiding bespreking.

15-05-2019
7

Bestuderen stukken, corr. bestuurder.

26-08-2019
8

Bestuderen stukken, corr./ bespr. bestuurder en advocaat, corr./ bespr. R-C.

27-11-2019
9

Bestuderen stukken, corr. (advocaat) debiteur, opstellen dagvaarding,
research t.b.v. opstellen dagvaarding.

08-04-2020
10

Opstellen een aanbrengen dagvaarding, bestuderen stukken, corr./ tel.
deurw aarder, corr. advocaat debiteur.

08-07-2020
11

Bestuderen stukken, corr. advocaat w ederpartij, corr. rechtbank.

07-10-2020
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

19-10-2018
5

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

19-10-2018
5

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

19-10-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verw ezen w ordt naar de voorgaande verslaglegging.

19-10-2018
5

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar de voorgaande verslaglegging.

19-10-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corr. bestuurder.

26-08-2019
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

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

19-10-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verw ezen w ordt naar de voorgaande verslaglegging.

19-10-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

19-10-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

19-10-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

19-10-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het eerste openbaar verslag.

19-10-2018
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar de voorgaande verslaglegging.

19-10-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuderen stukken.

19-10-2018
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 97.727,97

04-05-2018
4

Toelichting
Een loonvordering van het UW V ten bedrage van € 86.293,47 en een
huurvordering van S. Vis en G.J.G. Meerts

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 325.182,00

04-05-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 59.896,87

04-05-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
75

04-05-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 733.446,02

04-05-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is dat het faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan
baten.

19-10-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Tel. crediteuren inz. openstaande posten.

19-10-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van der Vorm.

08-04-2020
10

9.2 Aard procedures
Handelszaak (Rechtbank Amsterdam).

08-04-2020
10

9.3 Stand procedures
De zaak is aangebracht op de rol van 6 mei a.s.

08-04-2020
10

De zaak staat voor conclusie van antw oord aan de zijde van Van der Vorm.

08-07-2020
11

De zaak staat thans (sinds 8 augustus) voor beraad mondelinge behandeling.

07-10-2020
12

Thans zijn de verhinderdata voor een mondelinge behandeling ingediend. De
rechtbank zal hierop een datum vaststellen voor het houden van een
comparatie.

08-01-2021
13

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestuderen stukken, opstellen dagvaarding.

08-04-2020
10

Div. rolw erkzaaamheden.

08-07-2020
11

rolw erkzaamheden.

07-10-2020
12

rolw erkzaamheden.

08-01-2021
13

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Laatste sommatie aan de laatste (tevens grootste) debiteur, w aarna
w aarschijnlijk rechtsmaatregelen moeten volgen.

04-05-2018
4

-Inning/procedure en/of rechtsmaatregelen laatste debiteur;
-afw ikkeling faillissement.

19-10-2018
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend, afhankelijk van rechtsmaatregelen.

04-05-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
8-4-2021

08-01-2021
13

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

04-05-2018
4

Opstellen openbaar verslag, corr./bespreking rechter-commissaris.

19-10-2018
5

Opstellen openbaar verslag.

28-01-2019
6

Opstellen openbaar verslag.

15-05-2019
7

Opstellen openbaar verslag, bericht aan R-C.

26-08-2019
8

Opstellen openbaar verslag, corr./ bespr. R-C, salarisverzoek opstellen.

08-04-2020
10

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

08-07-2020
11

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

07-10-2020
12

Bijlagen
Bijlagen

