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Algemene gegevens
Naam onderneming
Technies Buro Pruys B.V.

29-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Technies Buro Pruys B.V. (handelende onder de
namen Pruys Electrotechniek, Luke Installatietechniek en Pruijs
Elektrotechniek) (hierna: ‘Pruys’), statutair gevestigd in Amsterdam,
zaakdoende aan de Schipholdijk 268 (1438 AE) in Oude Meer (ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33179497).

29-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: de aanleg, het onderhoud en de reparatie van
elektrotechnische installaties, machines en apparaten; de aanleg van
datanetw erken, toegangscontroles en brandmeldinstallaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.244.433,00

€ -112.431,00

€ 492.984,00

2018

€ 1.091.718,00

€ -134.256,00

€ 498.181,00

2017

€ 1.090.670,00

€ -122.267,00

€ 480.319,00

Toelichting financiële gegevens

29-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
17

29-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 130.989,34

29-04-2020
1

€ 219.763,99

05-08-2020
2

€ 401.490,10

06-11-2020
3

€ 403.034,80

14-03-2021
4

€ 382.566,01

14-06-2021
5

€ 363.648,49

14-09-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-3-2020

29-04-2020
1

t/m
28-4-2020
van
29-4-2020

05-08-2020
2

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020

06-11-2020
3

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

14-03-2021
4

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

14-06-2021
5

t/m
13-6-2021
van
14-6-2021

14-09-2021
6

t/m
13-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

143 uur 42 min

2

38 uur 36 min

3

44 uur 12 min

4

31 uur 12 min

5

34 uur 42 min

6

15 uur 42 min

totaal

308 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet
geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven
informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen
rechten w orden ontleend.

29-04-2020
1

Dit tw eede voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

05-08-2020
2

Dit derde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

06-11-2020
3

Dit vierde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag
en bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

14-03-2021
4

Crediteuren kunnen hun vorderingen gedocumenteerd indienen via SFVOnline
en daarvoor gebruik maken van deze link:
https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/359.
Dit vijfde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag
en bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

14-06-2021
5

Dit zesde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is
of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag
w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag
en bijlagen kunnen geen rechten w orden ontleend.

14-09-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Pruys is opgericht op 30 november 1984. Bestuurder en enig aandeelhouder
van Pruys is Schoonderbeek Installatie Groep B.V. (‘SIG’), van w elke
vennootschap de heer W . Heij bestuurder is.

1.2 Lopende procedures

29-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet geconstateerd.

29-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De door de curator aangetroffen verzekeringen zijn in het kader van een
tijdelijke voortzetting vooralsnog in stand gebleven. Verzocht zal w orden om
beëindiging van de verzekeringen per 6 mei 2020.

29-04-2020
1

De verzekeringen zijn reeds in de tw eede verslagperiode geëindigd. Op dit
moment is de curator nog in overleg met een verzekeraar over een mogelijk
nog niet uitgekeerde restitutie.

06-11-2020
3

Gebleken is dat de betreffende verzekeraar geen premie meer aan de boedel
verschuldigd is.

14-03-2021
4

1.4 Huur
De bedrijfsruimte van Pruys w ordt gehuurd van SI Vastgoed B.V. De
verhuurder heeft de huur met inachtneming van art. 39 Fw opgezegd tegen 30
juni 2020. De curator zal de bedrijfslocatie in overleg op een zo kort mogelijke
termijn opleveren aan de verhuurder.

29-04-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft omstreeks het eindigen van de
huurovereenkomst oplevering van het gehuurde plaatsgevonden. Deze
kw estie geldt als afgew ikkeld.

05-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
In het verzoekschrift tot faillietverklaring is aangegeven dat Pruys voor een
belangrijk deel van haar omzet afhankelijk is van opdrachten van KLM en
Schiphol. KLM heeft aangegeven dat lopende opdrachten w orden ingetrokken
en dat geen opdrachten meer w orden verstrekt vanw ege de Coronacrisis,
aldus het verzoekschrift. Omdat Pruys al jaren verlieslatend is, zouden met de
actie van KLM acute betalingsproblemen zijn ontstaan en w as een faillissement
onvermijdelijk.
De curator heeft de verklaring van de bestuurder in onderzoek en verricht ook
zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

29-04-2020
1

Het oorzakenonderzoek is in een vergevorderd stadium en w ordt in de vierde
verslagperiode afgerond.

06-11-2020
3

De curator komt niet tot een (w ezenlijk) ander oordeel met betrekking tot de
oorzaak van het faillissement dan door het bestuur is verklaard in haar eigen
aangifte.

14-03-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

29-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
29-04-2020
1

Toelichting
Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-3-2020

17

Met toestemming van de rechter-commissaris is de
arbeidsovereenkomst tussen Pruys de personeelsleden per eerst
mogelijke datum opgezegd.

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V heeft de afw ikkeling van de aanspraken onder de
Loongarantieregeling verder ter hand genomen.

29-04-2020
1

Overleg personeel inzake afw ikkeling w erkzaamheden, coördinatie afw ikkeling
w erkzaamheden op basis van inleenovereenkomst en verdere praktische
afw ikkeling daarvan.

05-08-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft Pruys geen onroerende zaken op haar naam.

29-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek naar mogelijke onroerende zaken op naam van Pruys.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris, voorraad, voertuigen.

€ 101.326,61

totaal

€ 101.326,61

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris, voorraad en voertuigen van Pruys bestaan uit een
kantoorinventaris van circa 10 w erkplekken, een magazijn met
gereedschappen en materialen en een w agenpark van elf bedrijfsw agens.
Daarvan zijn tw ee voor een bedrag van € 19.360,- inclusief BTW overgedragen
aan Schoonderbeek Installatie B.V. (‘SI’) in het kader van een (gedeeltelijke)
doorstart. Daartoe w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6 van dit verslag.
Daarnaast is in de eerste verslagperiode een laptop overgedragen aan een
derde voor een bedrag van € 302,50 inclusief BTW .
Het restant van de inventaris, voorraad en bedrijfsmiddelen zal w orden
geveild.

29-04-2020
1

In de tw eede verslagperiode is het restant van de inventaris, de voorraad en
de bedrijfsmiddelen geveild. Kort voor indiening van onderhavig verslag is
bekend gew orden dat het brutoresultaat van de veiling € 66.886,- exclusief
BTW is. In de derde verslagperiode zal de verdere praktische afw ikkeling in dit
kader plaatsvinden.

05-08-2020
2

De netto-opbrengst van de veiling van de inventaris, voorraad en
bedrijfsmiddelen ad € 73.276,61 inclusief BTW (bruto-opbrengst € 81.664,11) is
in de derde verslagperiode door de boedel ontvangen. Dit onderdeel geldt als
afgew ikkeld.

06-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren inventaris, voorraad en voertuigen, contact taxateur en overige
betrokkenen.

29-04-2020
1

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot de veiling, aanleveren diverse
zaken, overleg veilinghuis.

05-08-2020
2

Overleg veilinghuis met betrekking tot de afw ikkeling van de veiling, althans
overschrijving van een voertuig.

06-11-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Gereedschappen en materialen (voorraden), nog
te factureren w erk en af te maken projecten

Verkoopopbrengst
€ 10.583,71

Boedelbijdrage

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 10.583,71

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad zal w orden geveild, samen met de voertuigen en de inventaris.
De w erkzaamheden van Pruys zijn, in het licht van een succesvolle doorstart in
eerste instantie met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet tot 6
april 2020.
Door de boedel w ordt een project met toestemming van alle betrokkenen en
de rechter-commissaris afgerond voor 6 mei 2020. Het betreft hier het
versterken van w ifi in een hangar op het terrein van Schiphol ('het w ifiproject').
Financiële verslaglegging in dit kader volgt in het tw eede voortgangsverslag.
Tot op heden is volgens de gegevens die de curator heeft ontvangen na datum
faillissement voor een totaalbedrag van € 65.594,17 gefactureerd. Op de
betaalrekening van Pruys is ten aanzien van deze facturen ten tijde van de
indiening van het eerste voortgangsverslag een bedrag van ruim € 19.000,voldaan.

29-04-2020
1

Volgens de gegevens w aarover de curator thans beschikt betreft de post
reeds verrichtte en nog te facturen w erkzaamheden op datum faillissement
een bedrag van € 9.971,95. Hiervan is door de boedel ontvangen € 911,04.

05-08-2020
2

Voor w at betreft het w ifi-project en overige w erkzaamheden die zijn verricht
(en gefactureerd) na datum faillissement w ordt verw ezen naar hoofdstuk 4
van dit verslag.
Ten tijde van de indiening van het derde voortgangsverslag is voor w at betreft
na datum faillissement gefactureerd reeds verricht w erk in totaal een bedrag
van € 911,04 ontvangen. De curator verw acht de incasso van het
onderhanden w erk in de vierde verslagperiode te kunnen afronden.

06-11-2020
3

Aan onderhanden w erk is in de vierde verslagperiode nog een bedrag
ontvangen van € 615,68. De curator is gebleken dat één factuur van € 695,=
vooralsnog niet is voldaan. Incasso daarvan volgt in de vierde verslagperiode.

14-03-2021
4

In de vijfde verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de betreffende
debiteur (het gaat hier feitelijk om verschillende B.V.’s, w aarvan het contact
loopt via één rechtspersoon op Schiphol) inzake de openstaande vorderingen
van gefailleerde op haar, w aarvan € 695,= is gekw alificeerd als onderhanden
w erk. Naar aanleiding van de informatie van de debiteur, die kort voor
indiening van dit verslag is ontvangen, zal de curator één en ander nagaan.
Afw ikkeling vindt naar verw achting binnen enkele w eken plaats.

14-06-2021
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Diverse verrichtingen in het kader van het bepalen van de omvang van de
voorraad, nagaan omvang onderhanden w erk, bepaling w aarde projecten,
diverse verrichtingen inzake de voortzetting w erkzaamheden ter zake van
projecten.

29-04-2020
1

Afw ikkeling storingsproject met diverse betrokkenen, overleg opdrachtgevers
over ontvangsten en facturatie, overleg personeelslid over afw ikkeling
facturatie, nagaan betalingen.

05-08-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Klantenbestand althans projecten.

€ 22.015,41

totaal

€ 22.015,41

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Pruys w as ten tijde van het uitspreken van het faillissement w erkzaam op ruim
veertig projecten. Na bestudering is gebleken dat slechts enkele van deze
projecten w instgevend w aren voor Pruys en mogelijk in aanmerking zouden
komen voor overname. Tw ee projecten zijn overgedragen aan SI voor een
bedrag van € 9.075,- inclusief BTW . Daartoe w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6
van dit verslag.
Tw ee projecten zijn overgedragen aan SI voor een bedrag van € 9.075,(w aarop een eerder ontvangen bijdrage aan de boedel van € 1.000,- van SI in
mindering is gebracht). Daartoe w ordt verw ezen naar hoofdstuk 6 van dit
verslag.
De w erkzaamheden op de overige projecten zijn door de boedel gestaakt per
6 april 2020. Een hoofdaannemer heeft hierop laten w eten alsnog personeel
van Pruys te w illen inlenen. Met toestemming van de rechter-commissaris is
met het inlenen gestart op 15 april 2020. Op voorw aarde van tijdige betaling
door de hoofdaannemer zal het inlenen eindigen per 6 mei 2020. In dit kader
heeft de boedel ten tijde van de indiening van dit verslag een bedrag van €
9.157,06 inclusief BTW ontvangen.

29-04-2020
1

De boedel heeft met betrekking tot de inlening in totaal een bedrag van €
13.895,28 inclusief BTW ontvangen.
Aan een uitkering onder een schadeverzekering w erknemer is voorts in de
tw eede verslagperiode een totaalbedrag van € 391,85 op de
faillissementsrekening bijgeschreven.
De boedel heeft aan restituties in de tw eede verslagperiode € 572,72
ontvangen.
Voorts heeft de Belastingdienst een bedrag van € 1.214,85 aan de boedel
overgemaakt in het kader van de afw ikkeling van de G-rekening. Zodra de
curator mutatieoverzichten heeft ontvangen, zal een verdere toedeling
plaatsvinden. Dit zal naar verw achting in de derde verslagperiode
plaatsvinden.
Bij gebreke van afschriften is een bedrag van € 11.862,66 dat is bijgeschreven
op de faillissementsrekening en afkomstig is van de betaalrekening van
gefailleerde bij F. van Lanschot Bankiers N.V. vooralsnog niet toebedeeld. Dit
zal in de derde verslagperiode plaatsvinden.
Tot slot heeft de boedel een bedrag van € 227,66 ontvangen uit hoofde van
een uitkering onder een schadeverzekering.

05-08-2020
2

In de derde verslagperiode is betreffende een uitkering onder een
schadeverzekering een bedrag van € 2.351,10. Gebleken is dat een deel
hiervan onverschuldigd is betaald. Dit deel is als concurrente boedelschuld
opgenomen in de faillissementsadministratie. Daartoe w ordt verw ezen naar
hoofdstuk 8 van dit verslag.

06-11-2020
3

Voorts heeft de boedel aan teruggaven motorrijtuigenbelasting een
totaalbedrag van € 222,- ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bepaling w instgevendheid en omvang projecten, overleg inzake inlening
personeel, contact diverse betrokkenen.

29-04-2020
1

Nagaan ontvangsten en onderliggende stukken.

05-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.746,41
Naar mededeling van de bestuurder zou
op datum faillissement voor een bedrag
van € 258.987,13 aan handelsdebiteuren
uitstaan.

€ 258.987,13

€ 236.648,09

€ 991,96
totaal

€ 258.987,13

€ 241.386,46

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de eerste verslagperiode is de curator begonnen met de incasso van prefaillissementsdebiteuren. Een debiteur van w ie een project is overgenomen
door SI heeft een korting bedongen van € 6.998,50. Deze korting is
opgenomen in de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst, w aarin
eveneens betaling uiterlijk op 17 april 2020 van het restant openstaande
bedrag aan de boedel is bepaald. Tijdige betaling van het betreffende bedrag
van € 46.590,12 aan de boedel heeft daadw erkelijk plaatsgevonden.

29-04-2020
1

Aan boedeldebiteuren is op de faillissementsrekening tot op heden een bedrag
van € 31.459,08 bijgeschreven. De uiteindelijke opbrengst in dit kader zal nog
toenemen, nu de curator bekend is gew orden met ontvangsten in dit kader op
de betaalrekening van gefailleerde die nog moeten w orden overgeschreven
naar de faillissementsrekening. Daarnaast is de curator nog in overleg met de
opdrachtgever van het w ifi-project over de finale facturatie. Daadw erkelijke
afronding van de facturatie in dit kader zal in de derde verslagperiode
plaatsvinden.
Zoals in hoofdstuk 3 van dit verslag vermeld, zijn er nog enkele baten door de
boedel ontvangen die nog moeten w orden toebedeeld. Het is de verw achting
dat bij deze baten ook ontvangsten boedeldebiteuren zijn begrepen.

05-08-2020
2

Pre-faillissementsdebiteuren
Ten tijde van indiening van het derde voortgangsverslag is in elk geval het
totaal van het op de faillissementsrekening bijgeschreven bedrag van €
149.614,27 van pre-faillissementsdebiteuren ontvangen.

06-11-2020
3

Het uiteindelijke bedrag dat van pre-faillissementsdebiteuren is ontvangen
naar verw achting aanzienlijk hoger; van een bedrag van € 100.441,98 dat is

ontvangen van een (1) debiteur is nog onduidelijk w el deel ziet op de facturen
van voor datum faillissement. De curator doet navraag in dit kader. Daarnaast
dient ook een door de boedel ontvangen bedrag van € 4.119,- na ontvangst
van ontbrekende bankafschriften te w orden toebedeeld aan ontvangsten van
pre-faillissementsdebiteuren, dan w el boedeldebiteuren.
Naar verw achting zal daadw erkelijke afronding van de incasso in de vierde
verslagperiode plaatsvinden.
Boedeldebiteuren
In de derde verslagperiode heeft facturatie en betaling van het w ifi-project
plaatsgevonden. In dit kader is op de faillissementsrekening een bedrag van €
31.883,50 bijgeschreven.
Bij indiening van het derde voortgangsverslag is in elk geval het totaal van het
op de faillissementsrekening bijgeschreven bedrag van € 84.590,73 van
boedeldebiteuren ontvangen. Het uiteindelijke bedrag dat van
boedeldebiteuren is ontvangen ligt naar verw achting hoger; van een bedrag
van € 100.441,98 dat is ontvangen van een (1) debiteur is nog onduidelijk w el
deel ziet op de facturen van voor datum faillissement. De curator doet navraag
in dit kader. Daarnaast dient ook een door de boedel ontvangen bedrag van €
4.119,- na ontvangst van ontbrekende bankafschriften te w orden toebedeeld
aan ontvangsten van pre-faillissementsdebiteuren, dan w el boedeldebiteuren.
Naar verw achting zal de daadw erkelijke afronding van de incasso in de vierde
verslagperiode plaatsvinden.

Pre-faillissementsdebiteuren
De curator heeft in de vierde verslagperiode de nog openstaande debiteuren,
w aaromtrent het bedrag aanzienlijk is, nogmaals verzocht tot betaling over te
gaan. In de vijfde verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over de
te nemen maatregelen in deze.

14-03-2021
4

Boedeldebiteuren
In de vierde verslagperiode is in dit kader nog een bedrag van € 1.827,41
ontvangen. Incasso van de nog openstaande debiteuren zal in de vijfde
verslagperiode plaatsvinden.
Pre-faillissementsdebiteuren
In de vijfde verslagperiode heeft één debiteur de openstaande prefaillissementsvordering ad € 991,96 op de faillissementsrekening betaald.
Daarnaast is in de vijfde verslagperiode overleg gew eest met een partij op
Schiphol die feitelijk circa zes B.V.’s vertegenw oordigt. Naar aanleiding van de
informatie van de debiteur, die kort voor indiening van dit verslag is
ontvangen, zal de curator één en ander nagaan.
Betreffende één debiteur w aarop gefailleerde een vordering heeft van ruim €
7.000,= geldt dat elke reactie van deze partij uitblijft. De curator overw eegt
daadw erkelijk rechtsmaatregelen te treffen, bij voorkeur via een incasso kort
geding.
Met de overige relatief kleine debiteuren vindt overleg plaats over betaling van
de openstaande vorderingen. Het is de verw achting dat dit onderw erp spoedig
kan w orden afgerond.

Boedeldebiteuren
Betreffende het openstaande bedrag geldt dat € 1.031,85 afkomstig is van
één debiteur, die in de vijfde verslagperiode opnieuw is benaderd. Voor w at

14-06-2021
5

betreft het overige deel geldt dat hierbij een rechtspersoon op Schiphol
betrokken is die circa zes vennootschappen vertegenw oordigt. Naar aanleiding
van de informatie van de debiteur, die kort voor indiening van dit verslag is
ontvangen, zal de curator één en ander nagaan. Afw ikkeling vindt naar
verw achting binnen enkele w eken plaats.

Voor w at betreft de boedeldebiteuren geldt dat de curator met de partij op
Schiphol die de nog openstaande debiteuren vertegenw oordigt tot
helderheid dient te komen over betalingen van zow el prefaillisssementsvorderingen als boedelfacturen. Partijen zijn hierover in
overleg en komen in de zevende verslagperiode tot definitieve afronding.
Daarmee w ordt de incasso van boedeldebiteuren afgerond. Van enige
betw isting van vorderingen door de partij is geen sprake.

14-09-2021
6

Naar aanleiding van verdere incassow erkzaamheden heeft één prefaillissementsdebiteur in de zesde verslagperiode de openstaande vordering
van € 3.746,41 betaald. Thans resteren nog drie te incasseren prefaillissementsvorderingen van € 7.737,75, € 2.662,56 en € 2.718,80. Tw ee
van de betreffende debiteuren reageren in het geheel niet en de curator
overw eegt een incasso kort geding te starten. Een derde debiteur reageert
w el, echter is vooralsnog niet tot betaling overgegaan. De curator streeft
ernaar in de zevende verslagperiode de incasso van voornoemde
vorderingen definitief af te ronden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteuren, nagaan facturen, uitvoering vaststellingsovereenkomst.

29-04-2020
1

Diverse verrichtingen met betrekking tot de incasso van prefaillissementsdebiteuren, nagaan gefactureerde posten, correspondentie fiscus
inzake de G-rekening.

05-08-2020
2

Nagaan en verw erken betalingen.

06-11-2020
3

Incassoverrichtingen betreffende boedel- en pre-faillissementsdebiteuren.

14-03-2021
4

Contact (schriftelijk en telefonisch) met diverse debiteuren (incasso
openstaande vorderingen).

14-06-2021
5

Diverse incassow erkzaamheden, contact met debiteuren.

14-09-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Pruys maakte geen gebruik van bankfinanciering. Zij w erd feitelijk gefinancierd
door groepsvennootschappen. SIG heeft uit hoofde van een rekeningcourantverhouding een vordering ter verificatie ingediend van € 1.065.842,92.
SI heeft in dit kader een vordering van € 10.925,52 aangemeld ter verificatie.
Voor zover de curator bekend is gew orden, bankierde Pruys bij F. van Lanschot
Bankiers en de Rabobank. Op datum uitspraak faillissement w as er sprake van
positieve saldi (€ 1.726,17 en € 2.762,99). De betreffende bedragen zijn
doorgestort naar de faillissementsrekening.

29-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet aangetroffen.

29-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Drie partijen hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Tw ee
leveranciers zijn inmiddels in de gelegenheid gesteld betreffende zaken retour
te nemen, hetgeen is gebeurd. Het eigendomsvoorbehoud van de derde
leverancier zal in de tw eede verslagperiode w orden afgew ikkeld.

29-04-2020
1

Het betreffende eigendomsvoorbehoud is daadw erkelijk in de tw eede
verslagperiode afgew ikkeld. Voor zover aan de orde, zijn de eerder ingediende
vorderingen van de betreffende leveranciers naar beneden bijgesteld voor w at
betreft door hen retour genomen zaken.

05-08-2020
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

29-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact banken, nagaan afschriften, afw ikkelen eigendomsvoorbehoud.

29-04-2020
1

Correspondentie banken, bestudering afschriften.

05-08-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van Pruys
zoveel mogelijk voortgezet. Het personeel w as gemotiveerd de
w erkzaamheden nog enige tijd voort te zetten in afw achting van realiseren
van een doorstart. Zo heeft het personeel de vitale dienstverlening kunnen
continueren, w aaronder begrepen de doorlopende storingsdienst voor
toegangspassen op Schiphol.

29-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Financiële verslaglegging in dit kader volgt in het tw eede voortgangsverslag.
Tot op heden is volgens de informatie die de curator heeft ontvangen na
datum faillissement voor een totaalbedrag van € 65.594,17 gefactureerd. Op
de betaalrekening van Pruys is ten aanzien van deze facturen ten tijde van de
indiening van het eerste voortgangsverslag een bedrag van ruim € 19.000,voldaan.

29-04-2020
1

Aan boedeldebiteuren is op de faillissementsrekening tot op heden een bedrag
van € 31.459,08 bijgeschreven. De uiteindelijke opbrengst in dit kader zal nog
toenemen, nu de curator bekend is gew orden met ontvangsten in dit kader op
de betaalrekening van gefailleerde die nog moeten w orden overgeschreven
naar de faillissementsrekening. Daarnaast is de curator nog in overleg met de
opdrachtgever van het w ifi-project over de finale facturatie. Daadw erkelijke
afronding van de facturatie in dit kader zal in de derde verslagperiode
plaatsvinden.
Zoals in hoofdstuk 3 van dit verslag vermeld, zijn er nog enkele baten door de
boedel ontvangen die nog moeten w orden toebedeeld. Het is de verw achting
dat bij deze baten ook ontvangsten boedeldebiteuren zijn begrepen.

05-08-2020
2

In de derde verslagperiode heeft facturatie en betaling van het w ifi-project
plaatsgevonden. In dit kader is op de faillissementsrekening een bedrag van €
31.883,50 bijgeschreven.

06-11-2020
3

Verder w ordt verw ezen naar hoofdstuk 4 van dit verslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg diverse betrokkenen, coördinatie w erkzaamheden.

29-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Ter zake van het project in IJmuiden w as sprake van een
onderaannemingsovereenkomst. Per datum uitspraak faillissement
vertegenw oordigde dit project op basis van een inschatting van de door de
boedel ingeschakelde accountant slechts enkele duizenden euro’s. W elisw aar
w as er nog aanzienlijk veel w erk en meerw erk te factureren, maar leverde een
reële begroting van de nog te verrichten w erkzaamheden ongeveer
evenredige kosten op. De curator heeft onderzocht in hoeverre er in de markt
gegadigden w aren voor een doorstart van de betreffende opdracht en
daarmee de klantrelatie met de opdrachtgever. Gelet op de resterende
marginale w instgevendheid, de onzekere marktsituatie en de onbekendheid
met dit project, bleken niet aan Pruys gelieerde partijen geen interesse te
hebben.
Uiteindelijk is met SI tot een overeenkomst gekomen in het kader w aarvan zij
een bedrag van € 7.500,-- exclusief BTW aan de boedel heeft voldaan ter zake
van de overname van het project in IJmuiden. Een ander w erk in Amsterdam
met een negatieve onderhanden w erkpositie w erd voor nihil overgenomen en
zal door SI w orden afgerond. Voorts nam SI een tw eetal voertuigen over voor
een koopprijs van € 16.000,-- exclusief BTW , zijnde ruim de getaxeerde
marktw aarde. De betaling van deze bedragen is ontvangen (€ 28.435,-inclusief BTW ). SI heeft bij aanvang van het faillissement € 1.000,-- ter dekking
van te maken brandstofkosten bijgedragen, w elk bedrag is verrekend met
voornoemde koopsom.
De curator heeft de overige lopende projecten in de afgelopen w eken feitelijk
beëindigd. Enkel het toegangspassenbeheer voor Schiphol Real Estate B.V. is
nog gehandhaafd. De curator is thans nog in overleg met een concurrerende
partij over de overname van het toegangspassenbeleid. Die partij lijkt de
betreffende dienstverlening reeds autonoom te hebben overgenomen, maar
de curator stelt zich op het standpunt dat die partij daarvoor een
overnamevergoeding moet betalen, en dat in dat kader ook gekomen moet
w orden tot de overdracht van bij die dienstverlening behorende hard- en
softw are.

29-04-2020
1

Uiteindelijk zijn partijen in de tw eede verslagperiode tot overeenstemming
gekomen, met dien verstande dat het toegangspassenbeleid met gesloten
beurzen w ordt overgedragen. Van een overnamevergoeding kon – zo bleek na
overleg – geen sprake meer zijn en de curator heeft zijn medew erking
verleend aan de praktische overdracht in dit kader.

05-08-2020
2

6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar het financieel verslag.

6.6 Opbrengst

29-04-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 28.435,00

29-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen, overleg rechter-commissaris, opstellen
transactiedocumentatie.

29-04-2020
1

Praktische afw ikkeling doorstart en overdracht van toegangspassenbeleid.

05-08-2020
2

Bestuderen stukken.

06-11-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft nog in onderzoek of is voldaan de boekhoudplicht ex art. 2:10
BW .

29-04-2020
1

De curator komt tot het voorlopige oordeel dat is voldaan aan de
boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

06-11-2020
3

De administratie w aarover de curator beschikt is volledig en hieruit kunnen de
rechten en verplichtingen van Parfois op datum uitspraak faillissement w orden
gekend. De curator komt tot het oordeel dat is voldaan aan de boekhoudplicht
ex art. 2:10 BW .

14-03-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

29-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

29-04-2020
1

Niet vereist.

06-11-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

29-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
In de tw eede verslagperiode is het administratie- en
rechtmatigheidsonderzoek van de curator voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek in dit kader w ordt in de vierde verslagperiode afgerond.

Toelichting
De curator komt tot het oordeel dat geen sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk
bestuur.

29-04-2020
1

05-08-2020
2

06-11-2020
3

14-03-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-04-2020
1

Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

06-11-2020
3

Toelichting
Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstelling administratie, kort administratieonderzoek.

29-04-2020
1

Onderzoek administratie.

05-08-2020
2

Bestuderen stukken.

06-11-2020
3

Afronding administratie- en rechtmatigheidsonderzoek.

14-03-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 26.436,67

29-04-2020
1

Toelichting
In dit kader dient rekening te w orden gehouden de kosten van het veiligstellen
van de administratie (€ 6.634,02), de kosten van voortzetting van de
activiteiten na datum uitspraak faillissement (p.m.), de boedelschuld van het
UW V (p.m.) en het salaris curator (p.m.) en de huur over de opzegtermijn €
19.802,65.
De kosten van taxatie van de inventaris en bedrijfsmiddelen ad € 1.474,69 en
een bedrag van € 1.769,63 ter zake van financiële begeleiding bij de doorstart
zijn in de eerste verslagperiode door de boedel voldaan.
€ 19.936,48

05-08-2020
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode zijn de kosten van het veiligstellen van de
administratie ad € 8.575,12 voldaan.
€ 141.002,46

06-11-2020
3

Toelichting
Het UW V heet in de derde verslagperiode haar boedelvordering ingediend van
in totaal € 121.065,98.
Daarnaast is een concurrente boedelvordering van € 1.959,25 door de curator
in de faillissementsadministratie opgenomen ter zake van een onverschuldigde
betaling aan de boedel.
€ 142.961,41

14-03-2021
4

€ 145.938,49

14-06-2021
5

€ 124.319,79

14-09-2021
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de boedelvordering ter zake
huur over de opzegtermijn voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Er is vooralsnog geen fiscale vordering bij de curator bekend gew orden.

Toelichting
Rekening dient te w orden gehouden met de aanslag art. 29-7 OB.
€ 37.125,00

29-04-2020
1

05-08-2020
2

06-11-2020
3

Toelichting
De curator heeft zich in verbinding gesteld met de Belastingdienst. Naar
verw achting dient de fiscale vordering naar beneden te w orden bijgesteld door
een verrekening. Afronding van deze kw estie zal plaatsvinden in de vierde
verslagperiode.

Toelichting
Vooralsnog is van bijstelling naar beneden geen sprake.

14-03-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de preferente vorderingen
van het UW V.
€ 55.079,29

29-04-2020
1

06-11-2020
3

Toelichting
In de derde verslagperiode heeft het UW V haar preferente vorderingen ter
verificatie ingediend: € 46.170,14 uit hoofde van overgenomen loon voor
datum faillissement en € 8.909,15 ter zake van overgenomen
w erkgeverspremie.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

29-04-2020
1

Toelichting
Volgens opgaaf van het bestuur van Pruys zijn er op datum uitspraak
faillissement 28 schuldeisers (exclusief intercompanyvorderingen).
23

05-08-2020
2

33

06-11-2020
3

34

14-03-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.177.571,11

29-04-2020
1

Toelichting
Naar mededeling van het bestuur van Pruys betreft de schuld (exclusief
intercompanyvorderingen) op datum uitspraak faillissement € 74.490,63.
€ 1.183.817,12

05-08-2020
2

€ 1.189.422,72

06-11-2020
3

€ 1.188.416,78

14-03-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

29-04-2020
1

Op basis van de huidige stand van zaken is het niet uitgesloten dat bij einde
van het faillissement een (beperkte) uitdeling aan concurrente crediteuren kan
plaatsvinden.

06-11-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie vorderingen, schriftelijk en telefonisch contact schuldeisers.

29-04-2020
1

Beoordelen vorderingen, bestuderen stukken.

05-08-2020
2

Verificatie vorderingen, correspondentie fiscus.

06-11-2020
3

Beoordelen vorderingen, correspondentie fiscus.

14-03-2021
4

Correspondentie met crediteuren en rechtbank

14-06-2021
5

Correspondentie met crediteuren.

14-09-2021
6

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
In de komende periode zullen de resterende activa te gelde w orden gemaakt,
de onderhanden w erkposities en pre-faillissementsdebiteuren verder w orden
geïncasseerd, zal het w ifi-project door de boedel w orden afgemaakt en zal de
curator zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

29-04-2020
1

De curator streeft ernaar in de derde verslagperiode de incasso van de
onderhanden w erkposities en pre-faillissementsdebiteuren af te ronden en zal
zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

05-08-2020
2

In de vierde verslagperiode zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek
w orden afgerond. Ook streeft de curator naar afronding van de incasso van
pre-faillissementsdebiteuren en boedeldebiteuren afronden.

06-11-2020
3

Na afronding van de incasso van boedel- en pre-faillissementsdebiteuren kan
het faillissement eindigen. De curator zal met het oog op het vooruitzicht voor
de crediteuren (een beperkte uitdeling) de rechter-commissaris vragen een
datum en tijdstip voor de verificatievergadering vast te stellen.

14-03-2021
4

Op 3 juni 2021 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. De curator zal
in de komende verslagperiode de financiële afw ikkeling van het faillissement in
gang zetten.

14-06-2021
5

De curator zal in de komende verslagperiode de debiteurenincasso
voortzetten. Na afronding daarvan kan de curator de financiële afw ikkeling
van het faillissement in gang zetten.

14-09-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

10.3 Indiening volgend verslag

29-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-2-2022

14-09-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen, schriftelijk en telefonisch
contact rechter-commissaris.

29-04-2020
1

Afw ikkeling huur, verslaglegging, diverse algemene verrichtingen.

05-08-2020
2

Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen.

06-11-2020
3

Correspondentie verzekeraar, verslaglegging.

14-03-2021
4

Verslaglegging.

14-06-2021
5

Verslaglegging

14-09-2021
6

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

29-04-2020
1

