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

R-C
Curator

6
19-11-2021
F.15/20/222
NL:TZ:0000148099:F001
07-07-2020

mr. J. van der Kluit
mr M. Bonefaas

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bolyn Bouw B.V.

14-08-2020
1

Gegevens onderneming
Bolyn Bouw B.B., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1689 W T Zw aag,
aan het adres Schouw meester 45.

14-08-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met algemene burgerlijke en utiliteitsbouw .

14-08-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend, gegevens opgevraagd.

14-08-2020
1

Volgens de bestuurder w erd de administratie digitaal in Excel bijgehouden en
omvat deze de crediteuren- en debiteurenadministratie, alle inkoop- en
verkoopfacturen en de kasadministratie. Volgens opgave van de bestuurder is
de financiële administratie bijgew erkt tot de faillietverklaring, doch is
ontsluiting van de gegevens nog niet mogelijk. De curator heeft slechts een
klein deel van de administratie ontvangen.

17-11-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Geen personeelsleden.

14-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-08-2020
1

€ 3.191,98

16-02-2021
3

Toelichting
Er heeft een betaling van een debiteur ad € 2.843,50 plaatsgevonden.
Daarnaast is de veilingopbrengst van diverse aangetroffen gereedschappen ad
€ 348,48 bijgeschreven.
€ 3.191,98

17-05-2021
4

Toelichting
In de afgelopen periode hebben er geen mutaties op de boedelrekening
plaatsgevonden.

Verslagperiode
van
7-7-2020

14-08-2020
1

t/m
14-8-2020
van
14-8-2020

17-11-2020
2

t/m
17-11-2020
van
18-11-2020

16-02-2021
3

t/m
16-2-2021
van
16-2-2021

17-05-2021
4

t/m
16-5-2021
van
17-8-2021
t/m
19-11-2021

Bestede uren

19-11-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 6 min

2

27 uur 30 min

3

68 uur 0 min

4

8 uur 18 min

5

5 uur 18 min

6

4 uur 0 min

totaal

118 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Onderzoek naar en correspondentie met debiteuren en gemachtigden
Onderzoek rechtmatigheid, correspondentie bestuurder
Crediteurenw erkzaamheden

17-05-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder is Bolyn Group B.V. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Bolyn Group B.V. is de heer S.E. Breebaart. De
onderneming is opgericht op 12 september 2019.

14-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zou geen sprake zijn van lopende procedures.

14-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is geen sprake van lopende verzekeringen.

14-08-2020
1

1.4 Huur
Niet van toepassing. De onderneming w erd vanaf het huisadres van de
bestuurder gedreven.

14-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is onderw erp van onderzoek. Het
faillissement is op verzoek van een vijftal leveranciers aangevraagd. De
bestuurder geeft aan dat w anbetaling van debiteuren alsmede de
gezondheidstoestand van de bestuurder het faillissement hebben veroorzaakt.

14-08-2020
1

De administratie is niet beschikbaar, hetgeen betekent dat aan de vereisten
van artikel 2:10 BW niet w ordt voldaan. Voorts leidt dit tot het vermoeden dat
de daarmee vaststaande onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak
is van het faillissement. Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
w ordt voortgezet.

17-11-2020
2

Zie onder punt 7.

16-02-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-08-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder heeft gefailleerde enkele (een drietal) gereedschappen
in eigendom, bestaande uit een elektrische zaag en tw ee slijpmachines.

14-08-2020
1

De gereedschappen zullen w orden verkocht.

17-11-2020
2

De gereedschappen zijn inmiddels via een online veiling verkocht. De
verkoopopbrengst ad € 348,48 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Dit punt kan hiermee als afgew ikkeld w orden beschouw d.

16-02-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

14-08-2020
1

Niet van toepassing.

17-11-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
In onderzoek.

14-08-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet aangetroffen.

16-02-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Schell Industries B.V.

€ 5.687,00

€ 2.843,50

€ 0,00

totaal

€ 5.687,00

€ 2.843,50

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In onderzoek. Volgens de bestuurder is er sprake van een
debiteurenportefeuille. De curator heeft de bestuurder verzocht om nadere
informatie, zodat kan w orden beoordeeld of tot uitw inning kan w orden
overgegaan.

14-08-2020
1

De curator ontvangt mondjesmaat nadere informatie over de
debiteurenportefeuille.

17-11-2020
2

Met debiteur Schell Industries B.V. is voorafgaand aan het faillissement een
discussie ontstaan omtrent de openstaande factuur. De curator heeft de
kw estie, om verdere kosten te voorkomen, in de minne geregeld. Schell
Industries B.V. heeft, conform afspraak, 50% van de openstaande factuur
voldaan op de faillissementsrekening. De incasso van de overige debiteuren
verloopt zeer moeizaam, vanw ege het ontbreken van een deugdelijke
administratie.

16-02-2021
3

De verdere debiteurenincasso w ordt bemoeilijkt vanw ege het gebrek aan
informatie. De curator heeft de heer Breebaart herhaaldelijk verzocht om
bijstand en reactie op diverse inhoudelijke verw eren van debiteuren.

17-05-2021
4

De heer Breebaart is opgeroepen voor verhoor. Na de aankondiging van het
verhoor heeft de heer Breebaart nadere gegevens verstrekt. Uit de
verstrekte gegevens blijkt dat incasso van de debiteuren niet kansrijk is. Zo
w orden diverse inhoudelijke verw eren gevoerd, met name over de uitvoering
van de w erkzaamheden. Verdere actie op dit punt is niet opportuun. De
debiteurenincasso kan als afgerond w orden beschouw d.

19-11-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft verzocht om een verhoor in te plannen. Mogelijk zal dhr.
Breebaart voor die tijd nog met een reactie komen.

17-08-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. Vanw ege de beperkte omvang
van de vordering heeft ABN AMRO Bank N.V. aangegeven dat de vordering niet
op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst hoeft te w orden.

14-08-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing. Alle aan gefailleerde geleverde zaken zijn verw erkt
tijdens de projecten.

14-08-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet ingeroepen.

14-08-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-08-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De informatie is bij de bestuurder opgevraagd.

14-08-2020
1

De volledige administratie is niet beschikbaar gesteld. Aan de vereisten van
artikel 2:10 BW is niet voldaan.

17-11-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. De onderneming heeft nog geen jaarstukken
gedeponeerd. de onderneming is opgericht op 12 september 2019 en er is
sprake van een verlengd boekjaar tot en met 31 december 2020.

14-08-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

14-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

14-08-2020
1

17-11-2020
2

Toelichting
Omdat aan de vereisten van artikel 2:10 BW niet is voldaan, is er sprake van
onbehoorlijk bestuur.
Ja

16-02-2021
3

Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen aan de bestuurder voorgelegd.
Ja

17-05-2021
4

Toelichting
De bestuurdersaansprakelijkheid w ordt door de advocaat van de bestuurder
betw ist.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

14-08-2020
1

In onderzoek

17-11-2020
2

In onderzoek

16-02-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De administratie is niet beschikbaar, hetgeen maakt dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

17-11-2020
2

De gevoerde discussie heeft niet tot een uitkomst geleid. Uit onderzoek blijkt
dat de heer Breebaart arbeidsongeschikt is en dat hij geen verhaal biedt.
Verdere w erkzaamheden zullen dan ook niet tot een positieve uitkomst voor
de crediteuren leiden. Het faillissement zal voor opheffing w orden
voorgedragen.

19-11-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Contact en correspondentie met de advocaat van bestuurder.

17-05-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

14-08-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.450,00

14-08-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een tw eetal aanslagen Omzetbelasting aangemeld.
€ 17.213,00

17-11-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog een aanvullende aanslag Omzetbelasting
aangemeld.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Een preferente vordering van het UW V valt ook niet te verw achten, aangezien
er geen sprake w as van personeel.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-08-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-08-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben zich nog geen andere preferente schuldeisers gemeld.
€ 1.144,12

16-02-2021
3

Toelichting
Het faillissement is aangevraagd door een vijftal vestigingen van
W armteservice B.V. Zij hebben een preferente vordering aangemeld, zijnde de
aanvraagkosten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

14-08-2020
1

Toelichting
Tot op heden hebben 7 schuldeisers zich gemeld bij de curator.
10

17-11-2020
2

Toelichting
Tot op heden hebben 10 schuldeisers zich gemeld bij de curator.
11

16-02-2021
3

Toelichting
Tot op heden hebben 11 schuldeisers zich gemeld bij de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.547,02

14-08-2020
1

€ 22.027,23

17-11-2020
2

€ 42.614,73

16-02-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-08-2020
1

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten ex artikel 16 Fw .

19-11-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven schuldeisers, zodra gegevens zijn ontvangen van de bestuurder.

14-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

14-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de debiteurenpositie
w orden afgerond en zal deze voor zover mogelijk w orden uitgew onnen. Verder
zal het onderzoek naar rechtmatigheid en eventueel paulianeus handelen
w orden voortgezet.

17-11-2020
2

Voor zover mogelijk zullen de debiteuren verder w orden geïncasseerd. De
gevolgen van het rechtmatigheidsonderzoek zijn aan de bestuurder
voorgelegd. Of en in hoeverre tot nadere actie op dit punt dient te w orden
gekomen zal in de komende verslagperiode w orden besloten.

16-02-2021
3

De bestuurder betw ist dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
Tussen de curator en de bestuurder w ordt gecorrespondeerd. In de komende
verslagperiode zal w orden besloten of en in hoeverre tot nadere actie op dit
punt zal w orden gekomen.

17-05-2021
4

De gevoerde discussie heeft niet tot een uitkomst geleid. Uit onderzoek blijkt
dat de heer Breebaart arbeidsongeschikt is en dat hij geen verhaal biedt.
Verdere w erkzaamheden zullen dan ook niet tot een positieve uitkomst voor
de crediteuren leiden. Het faillissement zal w orden voorgedragen voor
opheffing ex artikel 16 Fw .

19-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-08-2020
1

Dit verslag is het eindverslag.

19-11-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft verzocht om een verhoor in te plannen. Mogelijk zal dhr.
Breebaart voor die tijd nog met een reactie komen.

Bijlagen
Bijlagen

17-08-2021
5

