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

3
18-02-2021
F.13/20/258
NL:TZ:0000150038:F001
21-07-2020

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr M.E.J. Claessens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie
Maatschappij Schreuder B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 33185901 en statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende
te Diemen aan het Bart van der Leckhof 136 (1112 W T).
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Activiteiten onderneming
De onderneming van Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V. bestond met
name uit het verzorgen van stoffering (voornamelijk vloerbekleding) voor
beurzen, tentoonstellingen, evenementen, congressen en feesten. Dit betrof
zow el verhuur als verkoop van stoffering. Het grootste gedeelte van de omzet
kw am voort uit beurzen en evenementen die in de RAI Amsterdam w erden
georganiseerd. Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V. is in 1986 opgericht
maar de onderneming bestaat al meer dan 100 jaar.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.874.000,00

€ 126.387,00

€ 839.970,00

2017

€ 2.184.000,00

€ 41.840,00

€ 701.397,00
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de aangeleverde jaarrekeningen
w elke zijn opgesteld door de accountant van gefailleerde.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
12

21-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 4.966,64

21-08-2020
1

€ 78.314,81

17-11-2020
2

€ 38.767,85

18-02-2021
3

Verslagperiode
van
20-7-2020

21-08-2020
1

t/m
21-8-2020
van
21-8-2020

17-11-2020
2

t/m
20-11-2020
van
21-11-2020

18-02-2021
3

t/m
16-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

155 uur 0 min

2

99 uur 36 min

3

37 uur 30 min

totaal

292 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V. is opgericht
bij akte van 16 januari 1986. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is de
besloten vennootschap E. Schreuder Beheer B.V.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V. geen partij bij
gerechtelijke procedures.
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1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen w aarbij de boedel geen belang heeft zijn reeds opgezegd
dan w el zullen eindigen als gevolg van niet-betaling. Gelet op onder meer het
voortzetten van de activiteiten na datum faillissement zijn een aantal
verzekeringen voortgezet. Deze zullen (tussentijds) w orden beëindigd indien
continuering niet meer opportuun is en/of de boedel hier geen belang meer bij
heeft.
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De schadeverzekeringen van tw ee voertuigen zullen w orden beëindigd zodra
deze verkocht zijn en de vrijw aringsbew ijzen door de curator zijn ontvangen.
Alle overige verzekeringen zijn reeds opgezegd dan w el geëindigd als gevolg
van niet-betaling.

17-11-2020
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1.4 Huur

1.4 Huur
Ten tijde van faillietverklaring huurde Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V.
tw ee bedrijfsruimten ex artikel 7:230a van het Burgerlijk W etboek.
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De eerste bedrijfsruimte betreft een kantoorruimte, kantine en grote
opslagplaats in het gebouw van de RAI (W ielingenstraat 7-P te Amsterdam).
Deze huurovereenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan en eindigt, zonder
dat opzegging daarvoor vereist is, van rechtsw ege op 30 september
aanstaande.
De tw eede bedrijfsruimte die gehuurd w ordt betreft een een opslagplaats in
De Kw akel (Noorddammerw eg 35, unit Hallen 2). Deze huurovereenkomst is op
grond van artikel 39 van de Faillissementsw et met toestemming van de
rechter-commissaris door de curator opgezegd.
Beide bedrijfsruimtes zijn de afgelopen verslagperiode opgeleverd aan de
verhuurders.
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Met betrekking tot de gehuurde opslagplaats aan de Noorddammerw eg in De
Kw akel is van de verhuurder een bedrag ter hoogte van EUR 852,84 uit hoofde
van de resterende w aarborgsom ontvangen. De door gefailleerde betaalde
w aarborgsom bedraagt EUR 4.235,-. De huur van deze opslagplaats w as door
gefailleerde vooruit betaald tot en met september 2020. De huurovereenkomst
is - gelet op de opzegging van de curator ex artikel 39 Fw - geëindigd op 31
oktober 2020, ten gevolge w aarvan één maand huur ter hoogte van EUR
1.411,67 door de verhuurder is verrekend met de w aarborgsom. Daarnaast is
er een bedrag ter hoogte van EUR 1.893.65 in mindering gebracht op de
w aarborgsom gelet op aan het pand veroorzaakte schade.

1.5 Oorzaak faillissement
Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V. w as tot maart 2020 een w instgevende
onderneming. Door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben
vanaf maart 2020 nagenoeg geen evenementen (in de RAI Amsterdam)
kunnen plaatsvinden w aardoor de omzet van gefailleerde vrijw el volledig is
opgedroogd. Op incidentele basis w erden nog opdrachten ontvangen. De
omzet die hiermee gerealiseerd w erd w as echter onvoldoende om de kosten
te kunnen dekken, hetgeen tot gevolg had dat Exploitatie Maatschappij
Schreuder B.V. niet langer meer aan haar opeisbare schulden kon voldoen.
Aangezien Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V. niet voorzag dat de
marktsituatie op korte termijn zou gaan veranderen, zag zij zich voorts
genoodzaakt om haar eigen faillissement aan te vragen. Het verzoek is op 17
juli 2020 ingediend bij de rechtbank Amsterdam en op 21 juli 2020 is het
faillissement uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-10-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De personeelsadministratie is gecontroleerd. De curator heeft met machtiging
van de rechter-commissaris aan alle personeelsleden op grond van artikel 40
van de Faillissementsw et ontslag aangezegd. De curator heeft daarnaast
tezamen met het UW V een intakebespreking voor het personeel
georganiseerd en er is met meerdere personeelsleden gecorrespondeerd.
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Er is gecorrespondeerd met het personeel over onder meer het inleveren van
de bedrijfsmiddelen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantine- en kantoorinventaris

€ 24.417,80

Voertuigen en machines in eigendom

€ 40.055,84

Voertuigen en machines lease

€ 25.300,00

totaal

€ 89.773,64

Boedelbijdrage

€ 3.916,92

€ 3.916,92

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie in het RAI gebouw bevindt zich kantine- en
kantoorinventaris. Er zijn daarnaast diverse voertuigen (onder andere
personenauto's, bestelbusjes, een trekker en een aanhangw agen) en
machines (onder andere elektrische heftrucks en borstelmachines inclusief
afzuigunits) aangetroffen. Een aantal van deze goederen w ordt geleased en
aantal goederen is eigendom van Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V.
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Er zijn meerdere partijen uitgenodigd om een bieding uit te brengen op onder
meer de kantine- en kantoorinventaris en de bedrijfsmiddelen. De kantine- en
kantoorinventaris en de bedrijfsmiddelen w elke ten tijde van de
faillietverklaring eigendom van gefailleerde w aren zijn aan de partij verkocht
die het hoogste bod heeft uitgebracht. De verkoopopbrengst van de kantineen kantoorinventaris bedraagt EUR 24.417,80 (inclusief BTW ) en de
verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt EUR 40.055,84 (inclusief
BTW ).
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Ten aanzien van een drietal voertuigen w elke geleased w erden is gebruik
gemaakt van de afkoopopties in de leaseovereenkomsten (zie meer hierover in
onderdeel 5.2 van dit verslag). Tw ee van deze voertuigen zijn in opdracht van
de curator door Troostw ijk Auctions geveild. De verkoopopbrengst bedraagt
EUR 17.400,-. Eén voertuig zal de aankomende verslagperiode geveild w orden.
Het derde leasevoertuig w aarbij gebruik is gemaakt van de afkoopoptie is in
opdracht van de curator geveild door Troostw ijk Auctions. De
verkoopopbrengst bedraagt EUR 7.900 exclusief BTW . De totale opbrengst
van de drie leasevoertuigen is daarmee in totaal EUR 25.300,-- exclusief BTW .

18-02-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 21 IW 1990 is de fiscus bevoorrecht op de opbrengst van
de bodemzaken. Thans is de exacte vordering van de Belastingdienst
w aarvoor het bodemvoorrecht geldt nog niet bekend.
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De fiscus heeft thans een vordering ingediend ter hoogte van EUR 24.000,-.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Troostw ijk.
Opkopers en diverse in een doorstart geïnteresseerde partijen zijn
uitgenodigd om de aanw ezige goederen te inspecteren en een bieding uit te
brengen. De verw achting is dat er op korte termijn overeenstemming kan
w orden bereikt met een partij over de verkoop van deze goederen. Er is
daarnaast gecorrespondeerd met de betrokken leasemaatschappijen.
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Het opzetten van een biedingsproces w aaronder het opstellen van een
biedingsmemorandum. Correspondentie met diverse geïnteresseerde partijen.
Het organiseren van een kijkdag. Het opstellen van een koopovereenkomst.
Tevens is er in het kader van de afw ikkeling van het pandrecht veelvuldig
gecorrespondeerd met de pandhouder. Ook heeft er diverse keren overleg met
de RAI als verhuurder en voornaamste opdrachtgever van gefailleerde
plaatsgevonden. Ten behoeve van de afw ikkeling van de leaseovereenkomst is
er gecorrespondeerd met de betrokken leasemaatschappijen. Tot slot is er met
Troostw ijk Auctions gecorrespondeerd ten aanzien van de verkoop van de
vervoersmiddelen w elke geleased w erden en ter openbare veiling zijn
aangeboden.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad
Onderhanden w erk
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 96.057,06

€ 9.393,08

€ 6.856,47
€ 102.913,53

€ 9.393,08

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een grote hoeveelheid voorraad aangetroffen. De voorraad bestaat met
name uit vloerbekleding w aaronder tapijttegels. Een gedeelte van deze
tapijttegels is ongebruikt en een gedeelte is reeds gebruikt en gereinigd.
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Uit de administratie van Exploitatie Maatschappij Schreuder B.V. is gebleken
dat ten tijde van faillietverklaring er sprake w as van een onderhanden w erk
portefeuille ter grootte van in totaal EUR 52.423,- (inclusief BTW ). Dit betrof
drie separate opdrachten w aarvoor nog materiaal ingekocht diende te w orden
en tevens arbeid geleverd diende te w orden.
Opdracht I
Opdrachtsom: EUR 3.748,47
Nog in te kopen materiaal: EUR 522,Opdracht I is ten tijde van het voortzetten van de activiteiten afgerond door
het personeel. Het materiaal w at de opdrachtgever zelf heeft dienen in te
kopen w ordt in mindering gebracht op de factuur w aardoor een bedrag
resteert van EUR 3.226,47 (inclusief BTW ). Deze factuur dient nog betaald te
w orden aan de boedel.
Opdracht II
Opdrachtsom: EUR 43.643,Nog in te kopen materiaal: circa EUR 26.000,Opdracht II is verkocht aan de enig aandeelhouder en bestuurder voor een
bedrag van EUR 3.630,- (inclusief BTW ). Hierbij verdient opmerking dat er naast
inkoop materiaal ook nog flink w at arbeid geleverd diende te w orden.
Opdracht III
Opdrachtsom: EUR 5.591,50
Nog in te kopen materiaal circa EUR 900,Met betrekking tot opdracht III heeft de opdrachtgever laten w eten dat zij de
w erkzaamheden door een derde partij zullen laten uitvoeren.
Er zijn meerdere partijen uitgenodigd om een bieding uit te brengen op onder
meer de voorraad en de onderhanden w erk portefeuille. De voorraad is
verkocht aan de partij die het hoogste bod heeft uitgebracht. De
verkoopopbrengst van de voorraad bedraagt EUR 96.057,06 (inclusief BTW ).
De onderhanden w erk opdracht gespecificeerd hierboven als Opdracht I is ten
tijde van het voortzetten van de activiteiten van gefailleerde afgerond. De
opdrachtgever heeft de factuur ter hoogte van EUR 3.226,47 (inclusief BTW )
voldaan op de faillissementsrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is eveneens getaxeerd door Troostw ijk. De partij met w ie naar
alle w aarschijnlijkheid overeenstemming zal w orden bereikt over de verkoop
van de bedrijfsmiddelen zal ook de voorraad overnemen.

21-08-2020
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Met betrekking tot het onderhanden w erk is er gecorrespondeerd met onder
meer de opdrachtgevers, het personeel en de bestuurder.

Het opzetten van een biedingsproces w aaronder het opstellen van een
biedingsmemorandum. Correspondentie met diverse geïnteresseerde partijen.
Het organiseren van een kijkdag. Het opstellen van een koopovereenkomst.
Tevens is er veelvuldig gecorrespondeerd met de pandhouder en de RAI als
verhuurder en voornaamste opdrachtgever van gefailleerde. Met betrekking tot
het afronden van het onderhanden w erk project is er gecorrespondeerd met
de opdrachtgever, het personeel en de bestuurder.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 2.420,00

totaal

€ 2.420,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Immateriële activa onder andere bestaande uit goodw ill, klantenbestand,
handelsnaam en domeinnaam.
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Er zijn meerdere partijen uitgenodigd om een bieding uit te brengen op onder
meer de immateriële activa. De handelsnamen "Exploitatie Maatschappij
Schreuder" en "Schreuder Expocarpets", de domeinnaam schreuderbv.com en
het klantenbestand zijn verkocht aan de partij die het hoogste bod (EUR
2.420,- inclusief BTW ) voor deze activabestanddelen heeft uitgebracht .
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De mogelijkheden voor de verkoop van de immateriële activa w orden op dit
moment onderzocht.
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Het opzetten van een biedingsproces w aaronder het opstellen van een
biedingsmemorandum. Correspondentie met diverse geïnteresseerde partijen.
Het opstellen van een koopovereenkomst.

17-11-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 7.217,97

€ 7.217,97

totaal

€ 7.217,97

€ 7.217,97

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van Exploitatie Maatschappij B.V. en volgens opgave van
de bestuurder volgt dat ten tijde van faillietverklaring er nog een bedrag van
circa EUR 3.000,- aan incasseerbare debiteuren zou open staan.
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Enig aandeelhouder en bestuurder E. Schreuder Beheer B.V. pretendeert een
pandrecht op de debiteuren te hebben. De rechtsgeldigheid van dit pandrecht
is nog in onderzoek en hierover w ordt gecorrespondeerd.
Een aantal debiteuren heeft op of na datum faillissement - zonder dat er
sprake is gew eest van enige actieve incasso inspanningen aan de zijde van de
faillissementsboedel - facturen voldaan. In totaal bedraagt dit een bedrag van
circa EUR 7.217,97. De resterende debiteurenportefeuille is, nadat de
debiteurenadministratie is onderzocht, niet incasseerbaar gebleken.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenadministratie is geïnventariseerd. Nakijken
zekerheidsdocumentatie en correspondentie hieromtrent.
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De debiteurenadministratie is onderzocht. Er is daarnaast gecorrespondeerd
met de ING Bank.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Door de vennootschap w erden drie bankrekeningen aangehouden bij de ING
Bank en één bankrekening bij de Rabobank.
Per datum faillissement w as er sprake van een creditsaldo op de bankrekening
aangehouden bij de Rabobank ter grootte van EUR 1.336,64. Dit bedrag is
reeds overgemaakt en ontvangen op de faillissementsrekening.
Op tw ee rekeningen aangehouden bij de ING Bank stonden per datum
faillissement creditsaldi ter grootte van EUR 1.248,01 en respectievelijk EUR
145,14. Deze creditsaldi zijn verrekend met de vordering uit hoofde van een
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verstrekt zakelijk krediet ter grootte van EUR 17.724,33. Gelet op het
voorgaande heeft de ING Bank een vordering ingediend van EUR 16.331,17. Er
zijn geen zekerheidsrechten ten gunste van de ING Bank verstrekt.

Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat er op en na datum faillissement nog een aantal betalingen van
de ING Bank rekening van gefailleerde zijn verricht. Daarnaast zijn er ook nog
diverse betalingen op en na datum faillissement op voornoemde ING Bank
rekening binnengekomen. Dit w aren met name betalingen van debiteuren en
de Belastingdienst. De ING Bank heeft deze laatstgenoemde betalingen in
eerste instantie, ten onrechte, verrekend met het debet saldo op de
bankrekening. De curator heeft de betalingen die zow el op en na datum
faillissement verricht zijn als de betalingen die op en na datum faillissement
ontvangen zijn (in totaal EUR 16.277,05) van de ING Bank teruggevorderd.
Voornoemd bedrag is inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

17-11-2020
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5.2 Leasecontracten
Met betrekking tot de onderstaande goederen is er sprake van lopende
leasecontracten:

21-08-2020
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- Nissan NV300 1.6 dCI 120 Acenta L2H1 2
- Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid trend Automaat
- 70704/002 Linde T20 AP Elektrische heftruck
- 70704/003 Linde T20 AP Elektrische heftruck
- 70704/004 Linde elektrische trekker P250
- 70704/005 Linde H 16 T vorkheftruck
De curator onderzoekt thans of het opportuun is om gebruik te maken van
eventuele afkoopopties en deze goederen vervolgens te verkopen. De
leasemaatschappijen zijn reeds geïnformeerd over het faillissement. In de
aankomende verslagperiode zal getracht w orden deze leaseovereenkomsten
af te w ikkelen.
Gelet op de hoogte van de afkoopsommen afgezet tegen de getaxeerde
verkoopw aarden heeft de curator besloten om met betrekking tot de
onderstaande drie vervoersmiddelen geen gebruik te maken van de
afkoopopties.
- 70704/002 Linde T20 AP Elektrische heftruck
- 70704/003 Linde T20 AP Elektrische heftruck
- 70704/004 Linde elektrische trekker P250
Deze drie vervoersmiddelen zijn de afgelopen verslagperiode opgehaald door
de desbetreffende leasemaatschappijen.
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Ten aanzien van de onderstaande drie vervoersmiddelen heeft de curator
gebruik gemaakt van de afkoopopties overeengekomen in de
leaseovereenkomsten.
- Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid trend Automaat
- 70704/005 Linde H 16 T vorkheftruck
- Nissan NV300 1.6 dCI 120 Acenta L2H1 2
De kosten voor het afkopen van de leasecontracten bedroegen in totaal EUR
16.236,69 en zijn voldaan uit de faillissementsboedel w aarna de
faillissementsboedel het eigendom van deze goederen heeft verw orven.
Troostw ijk Auctions heeft deze goederen voorts in opdracht van de curator
geveild. De veilingopbrengst van de Toyota Auris en Linde Vorheftruck
bedraagt in totaal EUR 17.400,-. De veilingopbrengst van de Nissan NV300 is
thans nog niet bekend en w ordt de aankomende verslagperiode verw acht.

De veilingopbrengst van de Nissan NV300 bedraagt EUR 7.900 exclusief BTW .
De totale opbrengst van de drie leasevoertuigen bedraagt daarmee EUR
25.300,-- exclusief BTW .

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Een rechtsgeldig pandrecht op de voorraad ten gunste van E. Schreuder
Beheer B.V.

21-08-2020
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De curator heeft het pandrecht op de voorraad ten gunste van E. Schreuder
Beheer B.V. erkend. De curator heeft daarnaast, indachtig de omschrijving in
de zekerheidsdocumentatie, het pandrecht van E. Schreuder Beheer B.V. op de
bedrijfsmiddelen erkend met uitzondering van een eventueel pandrecht op de
vervoersmiddelen.
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De curator is in het kader van de afw ikkeling van het pandrecht met de
pandhouder een regeling overeengekomen w aarbij er een boedelbijdrage van
EUR 13.310,- (inclusief BTW ) aan de faillissementsboedel is voldaan. Van de
totale vordering van de pandhouder (EUR 97.033,10 exclusief rente) is een
bedrag van EUR 86.000,- aan E. Schreuder Beheer B.V. voldaan ter afw ikkeling
van het pandrecht op de voorraad en (een gedeelte van) de bedrijfsmiddelen.

5.4 Separatistenpositie
Met de pandhouder vindt overleg plaats over de verkoop van de voorraad.
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In overleg met de pandhouder is een boedelbijdrage ter hoogte van EUR
13.310,- (inclusief BTW ) voor de verpande zaken overeengekomen en is het
pandrecht inmiddels afgew ikkeld. Zie onderdeel 5.3 van dit verslag.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De crediteuren zijn aangeschreven en verzocht om kenbaar te maken indien zij
een beroep w ensen te doen op een eigendomsvoorbehoud. Een aantal
crediteuren heeft zich naar aanleiding hiervan gemeld bij de curator. De curator
heeft voorts onderzocht of er sprake is van een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud. Een aantal crediteuren is voorts in de gelegenheid
gesteld hun eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.
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Alle eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

21-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op het
recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

21-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn nog geen afspraken gemaakt met de pandhouder over de
boedelbijdrage voor de verkoop van de voorraad.

21-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De zekerheidsstukken zijn gecontroleerd. Er is gecorrespondeerd met de ING
Bank en de Rabobank. Daarnaast is er gecorrespondeerd met de pandhouder
omtrent het uitw innen van de zekerheidsrechten.

21-08-2020
1

Er is gecorrespondeerd met de ING Bank. Er heeft daarnaast veelvuldig overleg
plaatsgevonden met betrekking tot de afw ikkeling van het pandrecht van E.
Schreuder Beheer B.V.

17-11-2020
2

Er is gecorrespondeerd met Troostw ijk Auctions inzake de veiling en met de
ING Bank.

18-02-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement tot 10 augustus jl. is de onderneming voortgezet
teneinde enerzijds de mogelijkheden voor een doorstart te onderzoeken en
anderzijds teneinde inkomsten voor de boedel te genereren door het afronden
van een aantal lopende projecten.

21-08-2020
1

Ten behoeve van de afronding van één onderhanden w erk project zijn de
activiteiten van gefailleerde beperkt voorgezet. Nadat dit project omstreeks
medio augustus w as voltooid zijn de activiteiten van gefailleerde gestaakt.

17-11-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten zijn alleen kosten
gemaakt voor het uitvoeren van de w erkzaamheden door w erknemers op
locatie (reiskosten en parkeergeld) ter hoogte van in totaal circa EUR 100-.

21-08-2020
1

Gedurende het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten zijn alleen kosten
gemaakt voor het uitvoeren van de w erkzaamheden door w erknemers op
locatie (reiskosten en parkeergeld) ter hoogte van in totaal EUR 143,16.

17-11-2020
2

Door het voortzetten van de activiteiten is er één onderhanden w erk project
afgerond ter hoogte van EUR 3.226,47. De opdrachtgever heeft voornoemd
bedrag betaald op de faillissementsrekening.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie met opdrachtgevers, w erknemers (met name de
bedrijfsleider) en de bestuurder.

21-08-2020
1

Regelmatig contact met onder meer opdrachtgevers, personeel en de
bestuurder.

17-11-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft vooralsnog geen doorstart w eten te realiseren. De
verw achting is dat de aankomende verslagperiode hierover meer duidelijkheid
is.

21-08-2020
1

Uiteindelijk is het na het opzetten van een biedingsproces en het voeren van
gesprekken met meerdere geïnteresseerde partijen het niet mogelijk gebleken
om een algehele doorstart te realiseren. De uitgebrachte biedingen w aren in
verhouding tot de w aarden die de diverse activabestanddelen
vertegenw oordigen te laag. Om die reden is besloten om een groot gedeelte
van de activa aan de partij die de hoogste bieding heeft uitgebracht te
verkopen. Zie onderdeel 3 van dit verslag.

17-11-2020
2

6.5 Verantwoording
In onderzoek.

21-08-2020
1

Niet van toepassing.

17-11-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
In onderzoek.
€ 0,00

21-08-2020
1

17-11-2020
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

21-08-2020
1

17-11-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Veelvuldig overleg en uitgebreide onderhandelingen met meerdere
geïnteresseerde partijen die actief zijn in dezelfde branche.

21-08-2020
1

Het opzetten van een biedingsproces w aaronder het opstellen van een
biedingsprotocol. Er is uitgebreid met diverse partijen gecorrespondeerd en
gesproken over een eventuele algehele doorstart.

17-11-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

21-08-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: niet gedeponeerd (w ettelijke termijn nog niet verstreken)
2018: 19 juni 2019 (tijdig)
2017: 12 juni 2018 (tijdig)
2016: 8 november 2017 (tijdig)

21-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In verband met de omvang van de onderneming is een accountantsverklaring
niet vereist.

21-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

21-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

21-08-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-08-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

21-08-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste onderzoek naar de administratie. De komende verslagperiode zal
w orden gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-08-2020
1

Veiligstellen administratie.

17-11-2020
2

Uitvoeren van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en
correspondentie met de bestuurder.

18-02-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: P.M.
Vordering verhuurder: P.M.
Vordering UW V: P.M.
ClaimsAgent: EUR 24,20

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Vordering UW V: P.M.
ClaimsAgent: EUR 54,45
€ 58.587,06

21-08-2020
1

17-11-2020
2

18-02-2021
3

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Vordering UW V: 58.523,53
ClaimsAgent: EUR 63,53

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.000,00

17-11-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 30.076,31

8.4 Andere pref. crediteuren

21-08-2020
1

18-02-2021
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

21-08-2020
1

16

17-11-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 58.940,54

21-08-2020
1

€ 118.302,90

17-11-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

21-08-2020
1

Nog niet bekend.

17-11-2020
2

Nog niet bekend.

18-02-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie van de crediteurenadministratie. De crediteuren zijn
aangeschreven en er is veelvuldig contact gew eest met crediteuren naar
aanleiding van het faillissement.

21-08-2020
1

Aanschrijven crediteuren en indienen van vorderingen.

17-11-2020
2

Correspondentie met crediteuren en het indienen van vorderingen.

18-02-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing. Voor zover bekend is Exploitatie Maatschappij Schreuder
B.V. niet betrokken bij procedures.

21-08-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-08-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-08-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

21-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:
- onderzoek mogelijkheden doorstart;
- verkoop voorraad/bedrijfsmiddelen/overige activa;
- opleveren gehuurde bedrijfsruimten;
- afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
- afw ikkelen leaseovereenkomsten; en
- opstarten rechtmatigheidsonderzoek.

21-08-2020
1

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:
- de verkoop van de resterende activa; en
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek.

17-11-2020
2

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek.

18-02-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-08-2020
1

Nog niet bekend.

17-11-2020
2

Nog niet bekend.

18-02-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2021

18-02-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

21-08-2020
1

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

17-11-2020
2

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

18-02-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

