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

2
02-06-2021
F.13/21/34
NL:TZ:0000177483:F001
09-02-2021

R-C
Curator

mr. W.M. de Vries
mr M. Koria

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw en Bouw B.V., hierna te noemen de 'gefailleerde'.

05-03-2021
1

Gegevens onderneming
Poortland 138
1046 BD Amsterdam
KvK-nummer: 57547777

05-03-2021
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde exploiteerde een bouw bedrijf. De w erkzaamheden w erden met
name verricht door de gefailleerde ingeschakelde onderaannemers.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.949.276,00

€ -19.059,00

€ 532.478,00

2020

€ 1.243.593,76

€ -152.789,83

€ 577.258,03

2019

€ 1.801.516,00

€ 33.590,00

€ 367.240,00

Toelichting financiële gegevens

05-03-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over het jaar 2020 zijn gebaseerd op de
kolommenbalans 2020. De financiële gegevens over de jaren 2019 en 2018
zijn ontleend aan de (niet gedeponeerde) jaarrekening 2019.

05-03-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-03-2021
1

Boedelsaldo
€ 4.986,71

02-06-2021
2

Verslagperiode
van
9-2-2021

05-03-2021
1

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

02-06-2021
2

t/m
2-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 50 min

2

68 uur 35 min

totaal

89 uur 25 min

Toelichting bestede uren
In de onderhavige verslagperiode houdt een groot deel van de verrichte
w erkzaamheden verband met het hoger beroep dat is ingesteld tegen het
faillissementsvonnis. Daarnaast heeft de curator in de onderhavige
verslagperiode overleg gehad met de advocaat van de bestuurder over het
aanbieden van een schuldeisersakkoord ex artikel 138 Fw . Een
schuldeisersakkoord bleek echter niet haalbaar te zijn.

02-06-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde is opgericht op 22 maart 2013. De heer E. Altin is sinds de
oprichting bestuurder van de gefailleerde.

05-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
Hoger beroep
Bij beroepschrift van 16 februari 2021 is beroep ingesteld tegen het vonnis tot
faillietverklaring van 9 februari 2021. De mondelinge behandeling van het
hoger beroep zal plaatsvinden op dinsdag 9 maart 2021.

05-03-2021
1

Rechtbank Amsterdam
De gefailleerde is als gedaagde betrokken in een procedure bij de rechtbank
Amsterdam. De achtergrond van het geschil is dat eiseres de gefailleerde heeft
gedagvaard bij de kantonrechter w egens onbetaald gelaten facturen. De
curator heeft de kantonrechter geïnformeerd over het faillissement en zal zich
beraden over het al dan niet voortzetten van de procedure.
De curator heeft op verzoek van het gerechtshof voorafgaand aan de
mondelinge behandeling gereageerd op het beroepschrift. Vervolgens is de
curator bij de mondelinge behandeling aanw ezig gew eest om het
gerechtshof van de nodige inlichtingen te voorzien. Op 16 maart 2021 heeft
het gerechtshof het faillissementsvonnis bekrachtigd.

02-06-2021
2

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De gefailleerde huurt een kantoorruimte aan Poortland 138-B te Amsterdam
van Y-Vastgoed B.V.

05-03-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is door tw ee schuldeisers aangevraagd w egens het
onbetaald laten van facturen. De curator heeft de onderliggende oorzaak van
het faillissement in onderzoek.

05-03-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

05-03-2021
1

Toelichting
De bestuurder is in loondienst bij de gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

05-03-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Corr. bestuurder, corr. R-C., corr. fiscus.

02-06-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

2 voertuigen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

2 bedrijfsw agens

€ 1.800,00

totaal

€ 1.800,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft tw ee bedrijfsw agens in het faillissement aangetroffen van
het merk Volksw agen (Caddy SDI, bouw jaar 2005) en Mercedes Benz (Vito
111 CDI, bouw jaar 2009). Deze bedrijfsw agens verkeerden in slechte staat
en zijn door de curator te koop aangeboden aan opkopers. Uiteindelijk heeft
de curator drie biedingen ontvangen op de tw ee bedrijfsw agens. De curator
heeft de bedrijfsw agens aan de hoogste bieder verkocht voor een bedrag
van EUR 1.800,- excl. BTW . De koopsom is inmiddels bijgeschreven op de
boedelrekening.

02-06-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespr./ corr./ tel. bestuurder, biedingsbericht opstellen, corr./ bespr. R-C.,
corr./ tel. geïnteresseerde partij, factuur opstellen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

02-06-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

pré-faillissement

€ 247.234,50

totaal

€ 247.234,50

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de debiteurenadministratie blijkt dat de gefailleerde een totaalbedrag van
EUR 247.234,50 te vorderen heeft van elf debiteuren.

05-03-2021
1

De curator heeft de debiteurenadministratie van de bestuurder ontvangen.
De curator heeft deze administratie in onderzoek.

02-06-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bestuderen stukken, tel. bestuurder, bestuderen administratie, corr./ bespr.
R-C.

02-06-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De gefailleerde leaset een bedrijfsw agen van Mercedes-Benz Financial Services
Nederland B.V. Er is sprake van een financial lease. Conform de algemene
voorw aarden heeft de leasemaatschappij de leaseovereenkomst ontbonden.
De bedrijfsw agen is inmiddels afgegeven aan de leasemaatschappij.

05-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier heeft zich bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft dit in onderzoek.

02-06-2021
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corr. banken.

05-03-2021
1

Corr. div. banken, corr. bestuurder.

02-06-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een deel van de verzochte administratie van de bestuurder
ontvangen.

05-03-2021
1

De curator heeft de verzochte administratie ontvangen. De curator heeft
deze in onderzoek.

02-06-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens de informatie uit het register van de Kamer van Koophandel is de
jaarrekening 2019 niet gedeponeerd.

05-03-2021
1

Blijkens de informatie uit het register van de Kamer van Koophandel is de
jaarrekening 2019 w el degelijk tijdig gedeponeerd.

02-06-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W egens de omvang van de gefailleerde is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.

05-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Corr./ bespr. R-C, corr. bestuurder, controle volledigheid administratie.

05-03-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
€ 48,40

05-03-2021
1

02-06-2021
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent: € 48,40.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 67.155,00

05-03-2021
1

€ 45.385,00

02-06-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.802,74

02-06-2021
2

Toelichting
Dit zijn de kosten ter zake de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

02-06-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 133.923,31

02-06-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Tel. crediteur.

05-03-2021
1

Corr. fiscus, corr. leasemaatschappij, corr. crediteuren.

02-06-2021
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde is in hoger beroep gegaan van het faillissementsvonnis. Dit
verzoekschrift zal w orden behandeld op 9 maart a.s.

05-03-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Het Gerechtshof heeft inzake het hoger beroep bij arrest van 16 maart jl. het
faillissementsvonnis bekrachtigd.

02-06-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Corr./ tel. (advocaat) bestuurder, bestuderen stukken, corr. Gerechtshof.

05-03-2021
1

Beoordelen beroepschrift, corr. Gerechtshof, bestuderen administratie, corr./
tel. (advocaat) bestuurder, corr./ tel. advocaat faillissementsaanvragers,
mondelinge behandeling, bestuderen stukken.

02-06-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- mondelinge behandeling hoger beroep.

05-03-2021
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
- debiteureninning;
- oorzaak- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- ad hoc w erkzaamheden.

02-06-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
2-9-2021

02-06-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Bespr./ corr./ tel. (advocaat) bestuurder, beoordeling evt. cred. akkoord,
bestuderen stukken, opstellen openbaar verslag, opstellen salarisverzoek,
corr. fiscus.

Bijlagen
Bijlagen

02-06-2021
2

