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

7
06-04-2021
F.15/19/225
NL:TZ:0000114869:F001
17-09-2019

R-C
Curator

mr. M. Wouters
mr W.J.T. Ursem

Algemene gegevens
Naam onderneming
Snijder Sfeerverw arming B.V.

15-10-2019
1

Gegevens onderneming
Middenw eg 597
1704 BH Heerhugow aard

15-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Het verkopen en monteren van sfeerverw arming, zoals gashaarden en overige
openhaarden.

15-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 756.697,00

€ 19.988,00

€ 542.860,00

2018

€ 577.383,00

€ -41.317,00

€ 496.096,00

2016

€ 742.125,00

€ 168.023,00

€ 613.253,00

Toelichting financiële gegevens
Het eigen vermogen van de vennootschap w as al meerdere jaren negatief. Per
31 december 2018 is het eigen vermogen EUR 189.104 negatief.

15-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

15-10-2019
1

Toelichting
Nog niet zo lang geleden w aren er nog 8 personeelsleden, maar het bleek
moeilijk om monteurs te behouden en nieuw e monteurs aan te trekken.

Boedelsaldo
€ 54.265,00

15-10-2019
1

€ 20.887,90

14-01-2020
2

Toelichting
Vanw ege betalingen aan de koper van de activa (vanw ege het niet kunnen
leveren van tw ee auto's) en aan de bank (vanw ege de pandrechten) is het
boedelsaldo terug gelopen ten opzichte van het vorige verslag. Ook zijn er
kosten gemaakt om het boekhoudkundig systeem in de cloud nog enige tijd te
kunnen raadplegen.
€ 21.206,97

06-04-2020
3

€ 21.206,97

02-07-2020
4

€ 36.206,97

06-04-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-10-2019

15-10-2019
1

t/m
14-10-2019
van
15-10-2019

14-01-2020
2

t/m
13-1-2020
van
14-1-2020

06-04-2020
3

t/m
5-4-2020
van
6-4-2020

02-07-2020
4

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

19-10-2020
5

t/m
18-10-2020
van
19-1-2021

18-01-2021
6

t/m
17-1-2021
van
18-1-2021
t/m
6-4-2021

Bestede uren

06-04-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 27 min

2

43 uur 9 min

3

5 uur 18 min

4

3 uur 21 min

5

1 uur 33 min

6

3 uur 15 min

7

5 uur 15 min

totaal

112 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Bezoek aan het bedrijf, besprekingen, uitleveren eigendomsvoorbehouden,
overdracht activa, overleg met de bank.

15-10-2019
1

Debiteuren incasso, verdeling van de opbrengst tussen bank en boedel en
rechtmatigheidsonderzoek.

14-01-2020
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Via zijn holding is de heer Maico Snijder de directeur groot aandeelhouder.

15-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er liepen tw ee procedures van crediteuren tegen gefailleerde. De procedures
zijn geschorst en zullen niet w orden voortgezet.

15-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
W aar nodig zullen die w orden beëindigd.

15-10-2019
1

1.4 Huur
De huur is opgezegd tegen de einde van het jaar.

15-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directeur w as de belangrijkste oorzaak een gebrek aan goede
monteurs. Omdat monteurs elders meer konden verdienen, zegden ze hun
arbeidsovereenkomst op. Het vinden van nieuw e monteurs bleek ook lastig. De
personen die hun mbo opleiding hebben afgerond, bleken niet direct inzetbaar
voor het bedrijf.

15-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

15-10-2019
1

Toelichting
Er w as ten tijde van het faillissement nog maar 1 personeelslid w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

15-10-2019
1

Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er nog maar 2 personeelsleden.
Daarvoor w aren het er 6 tot 7.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-9-2019

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag aanzeggen; bespreking UW V op kantoor curator.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris

€ 12.500,00

€ 12.500,00

totaal

€ 12.500,00

€ 12.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

15-10-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De verkoop van alle activa bedroeg EUR 50.000 ex BTW . De verdeling met de
pandhouder is 75% voor de bank en 25% voor de boedel. Daarom staat hier
onder bedrijfsmiddelen de opbrengst voor de boedel als boedelbijdrage
vermeld. Onder voorraad staat dan de 75% opbrengst voor de bank zonder
boedelbijdrage.

15-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zal w orden gerespecteerd.

15-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Besprekingen met taxateur, bezoek aan het bedrijf.

15-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Openhaarden en hulpstukken, auto's

€ 37.500,00

€ 0,00

totaal

€ 37.500,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zoals hierboven aangegeven is de totale verkoopsom opgedeeld. Dit
onderdeel betreft de 75% voor de bank, zonder boedelbijdrage w ant die is
verw erkt in de opbrengst van 25% voor de bedrijfsmiddelen.

15-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Besprekingen met taxateur, bezoek aan bedrijf en regelen
eigendomsvoorbehouden op de auto's.

15-10-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Verkoop auto door leasemij

€ 4.610,64

€ 0,00

totaal

€ 4.610,64

€ 0,00

Toelichting andere activa
De auto w as terug gegeven aan de lease maatschappij, die vervolgens de
auto goed heeft kunnen verkopen zodat er voor de boedel, na aftrek van
kosten, nog een bedrag overbleef.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-01-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

intercompanyvordering via beheer
maatschappij op de directeur

€ 108.000,00

€ 15.000,00

Openstaande termijnen bij klanten

€ 23.568,33

€ 11.038,61

€ 319,07

€ 131.568,33

€ 26.038,61

€ 319,07

totaal

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Moet nog in kaart gebracht w orden.
W el is er een vordering in rekening courant op de holding maatschappij van de
directeur.

15-10-2019
1

De afgelopen periode zijn de debiteuren aangeschreven. De administratie
bleek echter niet geheel bijgew erkt en er w erden mensen aangeschreven die
al betaald hadden of die klachten hadden over het w erk.
Er moet nog bekeken w orden w at de boedelbijdrage zal zijn.

14-01-2020
2

De kans dat de holding maatschappij van de directeur het rekening courant
saldo kan inlossen is uiterst klein.
De holding maatschappij van de directeur w il op korte termijn een voorstel
doen voor de afbetaling van de schuld aan de w erkmaatschappij. De incasso
van de overige debiteuren is gestaakt.

06-04-2020
3

De holding zelf is niet in staat om een afbetaling te doen. De directeur denkt
na over een alternatief.

02-07-2020
4

De directeur denkt nog altijd na over een alternatief. In ieder geval moet eerst
overeenstemming zijn bereikt met de bank over de aflossing of voortzetting
van de kredietfaciliteit, voordat er voor de holding een oplossing kan w orden
gevonden.

19-10-2020
5

De directeur heeft contact gehad met de bank en denkt op korte termijn tot
een afspraak met de bank te komen. Hij verw acht in het eerste kw artaal van
2021 duidelijkheid te kunnen verschaffen.

18-01-2021
6

De bank (en ook de belastingdienst) heeft ingestemd met een regeling zoals
voorgesteld door gefailleerde, w aarbij de bank finale kw ijting zal verlenen
voor de restschuld en er een betaling aan de boedel kan plaatsvinden van
EUR 15.000,00. Dat geld is inmiddels ontvangen.

06-04-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Veel tijd is gemoeid gew eest met het beoordelen van de klachten van mensen
over het w erk in relatie tot de openstaande facturen. Ook bleken sommige
debiteuren ook crediteur te zijn en de vordering te hebben verrekend.
Verder heeft er overleg plaatsgevonden met de directeur en met de bank.

14-01-2020
2

Met de bank is besloten om geen verdere incasso w erkzaamheden te
verrichten ten aanzien van de handelsdebiteuren. Voorts heeft er overleg
plaatsgevonden met de directeur van gefailleerde.

06-04-2020
3

Overleg met de advocaat van de gefailleerde over de regeling met de bank
en de betaling aan de boedel.

06-04-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 133.000,00

15-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft per datum faillissement afgerond EUR 133.000,00 te vorderen.
€ 106.404,65

06-04-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank bedraagt op dit moment nog EUR 106.404,65.
€ 0,00

06-04-2021
7

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is voldaan door de onder debiteuren genoemde
regeling met gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
Er w as 1 auto onder een lease contract. Die auto is teruggegeven.

15-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Bank heeft de gebruikelijke zekerheden.

15-10-2019
1

Vanw ege het pandrecht op de debiteuren is afgesproken dat de curator
namens de bank de debiteuren aan zal schrijven. De curator zal een
vergoeding krijgen van 10% van de geïncasseerde bedragen.
Omdat de administratie niet op orde w as, is de incasso tot nu toe w einig
succesvol gebleken. Met name vanw ege klachten van klanten over de
aflevering van het w erk of het gebrek aan levering.

14-01-2020
2

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
In overleg met de bank is er een verdeling van de opbrengst van de activa
gemaakt.

15-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een auto w as onder BOVAG voorw aarden geleverd met
eigendomsvoorbehoud. De auto is aan de garage afgegeven.

15-10-2019
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Check van de zekerheden van de bank. En de lease contracten en de BOVAG
voorw aarden.
Overleg met partijen. Retour leveren.

15-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming w ordt niet echt doorgestart. Maar de koper is w el w erkzaam
in dezelfde branche en kan w ellicht nog van dienst zijn bij klanten van
gefailleerde die al aanbetalingen gedaan hadden maar geen openhaard
geleverd kregen.

15-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Is aan voldaan.

14-01-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Deponering heeft tijdig plaatsgevonden.

14-01-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

14-01-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zou al verjaard zijn.

14-01-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

14-01-2020
2

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen gevonden voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

14-01-2020
2

Toelichting
Er zijn geen paulianeuze handelingen gew eest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er is onderzoek gedaan naar de administratie, bankafschriften en
belastingaangiften. Daaruit zijn geen zaken naar voren gekomen die
onbehoorlijk bestuur op zouden leveren. Er zijn w el klachten geuit door
klanten over het al dan niet volledig afmaken van het w erk, maar dat leidt niet
tot onbehoorlijk bestuur.

14-01-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek van de administratie.

14-01-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.755,38
Toelichting
Loonvordering UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-04-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 85.375,00

14-01-2020
2

€ 77.135,00

02-07-2020
4

€ 77.135,00

18-01-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 6.135,83

06-04-2020
3

Toelichting
loonvordering en premie w g deel

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

15-10-2019
1

Toelichting
Veel crediteuren zijn particulieren die een openhaard hadden besteld en al een
vooruitbetaling hadden gedaan toen het bedrijf failleerde.
74

14-01-2020
2

Toelichting
De grootste crediteuren zijn de beheermaatschappij van de vader van de
directeur in het kader van een geldlening en de moeder van de directeur in het
kader van de huurovereenkomst.
77

06-04-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 159.868,38

15-10-2019
1

€ 689.768,06

14-01-2020
2

€ 807.637,20

06-04-2020
3

€ 737.862,55

06-04-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

15-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven, beoordelen en erkennen van diverse crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

15-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nu de activa zijn verkocht, zullen de debiteuren geïncasseerd moeten w orden.
Daarna zal er een rechtmatigheidsonderzoek gedaan w orden.

15-10-2019
1

Debiteuren incasso w el of niet voortzetten in overleg met de bank. W achten op
de preferente vordering van het UW V. Onderzoek naar de (on)mogelijkheid
van betaling van het rekening-courant saldo door Maico Beheer BV.

14-01-2020
2

Voorstel van de holding maatschappij voor de afbetaling van de schuld aan de
w erkmaatschappij.

06-04-2020
3

De holding maatschappij is niet in staat om een betaling te verrichten. Gew acht
w ordt op een reactie van de directeur over mogelijke alternatieven. Een
faillissement van de holding behoort tot de mogelijkheden maar kan w ellicht
vermeden w orden.

02-07-2020
4

Er w ordt nog steeds gew acht op een voorstel van de directeur, die eerst
overeenstemming w il bereiken met de bank. De curator heeft er op
aangedrongen dat er w el in het jaar 2020 een oplossing w ordt gevonden.

19-10-2020
5

Het lijkt erop alsof er nu op korte termijn een afspraak met de bank gemaakt
kan w orden; daarna kan dan ook aan een regeling met de boedel gedacht
w orden. De verw achting is dat zulks met het volgende verslag zal kunnen
w orden gemeld.

18-01-2021
6

Nu de regeling is getroffen met de bank en gefailleerde en het geld is
ontvangen, zal het faillissement thans w orden afgew ikkeld. Vanw ege de
boedelvorderingen van UW V en belastingdienst (vanw ege nog af te dragen
omzetbelasting) is er sprake van een negatieve boedel.

06-04-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

15-10-2019
1

Dit is het eindverslag.

06-04-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

