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Algemene gegevens
Naam onderneming
Electronisch Installatiebureau Peterson B.V.

20-01-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU PETERSON B.V., zaakdoende te
(1045 AL) Amsterdam aan de Nieuw -Zeelandw eg 9 E, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 34173357, hierna te noemen “EIP”.

20-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Elektrotechnische bouw installatie, loodgieters- en fittersw erk, installatie van
sanitair

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 458.000,00

€ -120.000,00

€ 154.177,00

2018

€ 472.000,00

€ -2.000,00

€ 183.443,00

2016

€ 527.000,00

€ -129.000,00

€ 164.067,00

2019

€ 342.156,00

€ 25.189,00

€ 109.804,00

Toelichting financiële gegevens

20-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens en de w inst- en verliesgegevens zijn de curator thans niet
bekend.

20-01-2020
1

De omzetgegevens en de w inst- en verliesgegevens volgen uit de door de
accountant van EIP opgestelde jaarrekeningen.

23-07-2020
3

De financiële gegevens over 2019 betreffen de gegevens tot 17 december
2019.

22-01-2021
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

20-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 10.000,00

20-01-2020
1

€ 58.066,33

24-04-2020
2

€ 89.287,08

23-07-2020
3

€ 88.989,79

23-10-2020
4

€ 66.936,49

22-01-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-12-2019

20-01-2020
1

t/m
19-1-2020
van
20-1-2020

24-04-2020
2

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020

23-07-2020
3

t/m
24-7-2020
van
23-10-2020

22-01-2021
5

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

21-04-2021
6

t/m
20-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 6 min

2

12 uur 54 min

3

19 uur 30 min

4

25 uur 30 min

5

11 uur 48 min

6

10 uur 36 min

7

6 uur 12 min

totaal

123 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
EIP is opgericht bij notariële akte van 2 ei 2002. Peterson Brinkhuijsen Beheer
B.V. is enig aandeelhouder en enig bestuurder van EIP.

20-01-2020
1

Peterson Brinkhuijsen Beheer B.V. w ordt bestuurd door J.L. Brinkhuijsen
Beheer B.V., R.C. Peterson Beheer B.V. en J.P. Peterson Beheer B.V. De drie
bestuurders bezitten tevens in gelijke delen alle aandelen in Peterson
Brinkhuijsen Beheer B.V.
De heer J.L. Brinkhuijsen is enig aandeelhouder en enig bestuurder van J.L.
Brinkhuijsen Beheer B.V.
De heer R.C. Peterson is enig aandeelhouder en enig bestuurder van R.C.
Peterson Beheer B.V.
Mevrouw J.P. Peterson is enig aandeelhouder en enig bestuurder van J.P.
Peterson Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is EIP geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

20-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator doet onderzoek naar mogelijke bedrijfsverzekeringen. Indien
opportuun zullen deze bedrijfsverzekeringen w orden beëindigd en zal daarbij
aanspraak w orden gemaakt op restitutie van eventueel vooruitbetaalde
premies.

20-01-2020
1

1.4 Huur
EIP huurde een bedrijfsruimte aan het adres Nieuw Zeelandw eg 9 E te
Amsterdam. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
huurovereenkomst opgezegd ex artikel 39 Fw . De opzegging van de
huurovereenkomst geldt niet voor departij die medehuurder is bij deze
huurovereenkomst, w aardoor er geen huurschuld is ontstaan.

20-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

20-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

20-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

20-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-12-2019

4

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op
18 december 2019 aan alle personeelsleden op grond van artikel
40 Fw ontslag aangezegd.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens opgave van het kadaster heeft de gefailleerde vennootschap geen
onroerende zaken in eigendom.

20-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van het bestuur is EIP eigenaar van een beperkte
kantoorinventaris, een voorraad en tw ee voertuigen.
Voor een toelichting op de verkoopopbrengst zie hoofdstuk 6.6.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

20-01-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Alle onderdelen die deel uitmaken van de bedrijfsinventaris kw alificeren als
bodemzaken. Ten aanzien van deze bodemzaken geldt het bodemvoorrecht.

20-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van het bestuur bedroeg het onderhanden w erk op datum
faillissement circa
EUR 28.000,=.

20-01-2020
1

Voor een toelichting op de verkoopopbrengst zie hoofdstuk 6.6.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa.

20-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 36.000,00

€ 44.888,40

totaal

€ 36.000,00

€ 44.888,40

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 18.786,30 op de
faillissementsrekening ontvangen. Hiermee is dit onderdeel afgew ikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-04-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgave van het bestuur heeft curanda geen schuld aan een bank.
Vesting Finance heeft namens ING Bank N.V. een vordering ad EUR 4.964,94
aangemeld. De curator heeft deze vordering in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft ING Bank N.V. meermaals om een uitdraai van de
administratie van de bank gevraagd w aaruit de vordering zou blijken. Tot op
heden heeft de curator geen reactie ontvangen.

20-01-2020
1

23-07-2020
3

De ING Bank heeft inmiddels het creditsaldo van de bankrekeningen die EIP
aanhield bij de bank afgedragen aan de curator en op de
faillissementsrekening gestort.

Toelichting vordering van bank(en)
Van één bankrekening van EIP bleek het volledige creditsaldo nog niet door de
curator te zijn ontvangen. De afgelopen periode heeft ING Bank het creditsaldo
van EUR 322,79 alsnog op de faillissementsrekening gestort.

Toelichting vordering van bank(en)
Op de bankrekening die EIP aanhield bij ING Bank is in de afgelopen
verslagperiode een bedrag ontvangen van EUR 250,-. ING Bank heeft dit
creditsaldo op de faillissementsrekening gestort.

23-10-2020
4

22-01-2021
5

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur is curanda geen partij bij een
leaseovereenkomst.

20-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Vesting Finance heeft namens ING Bank N.V. een beroep gedaan op een
pandrecht. Daarnaast hebben nog tw ee andere partijen een beroep gedaan
op pandrechten. Deze curator heeft deze pandrechten in onderzoek.

20-01-2020
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de pandrechten. De betreffende
partijen hebben de pandaktes niet periodiek geregistreerd. De verpande
vorderingen w aren op het moment van registeren van de (stam)pandakte nog
absoluut toekomstig en vallen derhalve niet onder het pandrecht.

24-04-2020
2

5.4 Separatistenpositie
De (gepretendeerde)pandhouders hebben vooralsnog geen
executiemaatregelen genomen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

20-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén leverancier heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De
doorstartende partij heeft zich jegens de curator verbonden om dit
(gepretendeerde) eigendomsvoorbehoud af te w ikkelen met de
desbetreffende leverancier.

20-01-2020
1

5.6 Retentierechten
(Nog) niet van toepassing.

20-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
(Nog) niet van toepassing.

20-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

20-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
onderneming tijdelijk voort te zetten. Uit dit onderzoek is gebleken dat
voorzetting opportuun w as. De activiteiten zijn voortgezet tot 6 januari 2020.

20-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Tijdens de voortzettingsperiode zijn er geen projecten volledig afgerond. Het
onderhandenw erk is in het kader van de doorstart verkocht aan de
doorstartende partij.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

20-01-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft de activa, w aaronder de goodw ill, het onderhanden w erk, de
kantoorinventaris, de voorraad en de voertuigen met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht aan de doorstartende partij.

20-01-2020
1

6.5 Verantwoording
In verband met de verw evenheid met een zusterbedrijf en de topholding w as
een verkoop aan de doorstartende partij het meest w enselijk. Er hebben zich
ook geen andere doorstarkandidaten gemeld.

20-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
De totale opbrengst van de goodw ill, het onderhanden w erk, de
kantoorinventaris, de voorraad en de voertuigen bedraagt EUR 55.275,64.

20-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

20-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse administratieve bescheiden ontvangen van het
bestuur. Daarnaast heeft de curator de digitale administratie laten
veiligstellen. In de komende verslagperioden zal de curator onderzoeken of is
voldaan aan de boekhoudplicht.

20-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening Datum deponering
2015
25 november 2016
2016
15 februari 2018
2017
14 juni 2019
2018
18 november 2019

20-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

20-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

20-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

20-01-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

20-01-2020
1

Toelichting
Salaris curator & kosten : PM

Toelichting
UW V : EUR 17.702,97

Toelichting
UW V: EUR 16.028,46
ClaimsAgent: EUR 33,28

Toelichting
UW V: EUR 19.552,92
ClaimsAgent: EUR 42,35

Toelichting
ClaimsAgent: EUR 57,48

Toelichting
Salaris curator & kosten: PM
UW V: 19.552,92
ClaimsAgent: 57,48

20-01-2020
1
23-07-2020
3

23-10-2020
4

22-01-2021
5

21-04-2021
6

21-07-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

20-01-2020
1

€ 4.064,00

24-04-2020
2

€ 24.116,00

23-07-2020
3

€ 4.084,00

23-10-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.
€ 6.448,59

8.4 Andere pref. crediteuren

20-01-2020
1

23-07-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.
€ 294,65

20-01-2020
1

24-04-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

20-01-2020
1

Toelichting
(Nog) geen
3

24-04-2020
2

4

23-10-2020
4

6

22-01-2021
5

11

21-04-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.581,60

24-04-2020
2

€ 13.720,10

23-10-2020
4

€ 19.903,28

22-01-2021
5

€ 680.162,60

21-04-2021
6

€ 680.162,60

21-07-2021
7

Toelichting
w aarvan voorlopig betw ist: EUR 21.062,50

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-01-2020
1

De curator verw acht dat een (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente
crediteuren tot de mogelijkheden behoort. Indien hier sprake van is, zal de
rechter-commissaris w orden verzocht een verificatievergadering te gelasten.

22-01-2021
5

De curator verw acht dat een (gedeeltelijke) uitkering aan de concurrente
crediteuren zal plaatsvinden. Indien hier sprake van is, zal de rechtercommissaris w orden verzocht een verificatievergadering te gelasten.

21-04-2021
6

Het is nog steeds de verw achting dat een (gedeeltelijke) uitkering aan de
concurrente crediteuren zal plaatsvinden. De curator heeft de rechtercommissaris verzocht om een datum te bepalen voor de
verificatievergadering.

21-07-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend is EIP geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

20-01-2020
1

9.2 Aard procedures
Voor zover de curator bekend is EIP geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

20-01-2020
1

9.3 Stand procedures
Voor zover de curator bekend is EIP geen partij bij een gerechtelijke
procedure.

9.4 Werkzaamheden procedures

20-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:
- afw ikkeling doorstart
- opstarten van de geëigende onderzoeken.
- overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

20-01-2020
1

De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:
- opstaren van de geëigende onderzoeken.
- overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

24-04-2020
2

De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:
- oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

23-07-2020
3

De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:
- afronden voorlopig onderzoeksrapport oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

23-10-2020
4

De curator zal zich de aankomende verslagperiode richten op:
- afronden onderzoeksrapport oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- voorbereiden verificatievergadering; en
- overige beheers- en vereffeningsw erkzaamheden.

21-07-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

20-01-2020
1

