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Algemene gegevens
Naam onderneming
R & R Electrotechnisch Advies en Installatie Bedrijf B.V.

22-10-2020
1

Gegevens onderneming
R & R Electrotechnisch Advies en Installatie Bedrijf B.V., h.o.d.n. R &R
Elektrotechniek, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2031 BD) Haarlem
aan de Jan van Geunsw eg 10

22-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Curanda hield zich bezig met het leveren, aanleggen en onderhouden van
elektrotechnische installaties voor zow el de zakelijke als particuliere markt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.129.169,00

€ -185.379,00

€ 410.032,00

2019

€ 1.007.763,00

€ -4.259,00

€ 424.169,00

2017

€ 1.707.490,00

€ -170.973,00

€ 666.475,00

Toelichting financiële gegevens

22-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2019 betreft een (nog) niet vastgestelde concept
jaarrekening.

22-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

22-10-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement stonden in totaal 9 w erknemers op de loonlijst van
curanda.

Boedelsaldo
€ 0,00

22-10-2020
1

€ 27.689,09

26-01-2021
2

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het tussentijds financieel verslag.
€ 38.477,05

22-04-2021
3

Toelichting
Verw ezen w ordt naar het tussentijds financieel verslag bij dit derde openbaar
verslag.
€ 18.230,58
Toelichting
Verw ezen w ordt naar het tussentijds financieel verslag bij dit vierde
openbaar verslag.

Verslagperiode

15-07-2021
4

Verslagperiode
van
22-9-2020

22-10-2020
1

t/m
22-10-2020
van
23-10-2020

26-01-2021
2

t/m
26-1-2021
van
27-1-2021

22-04-2021
3

t/m
22-4-2021
van
23-4-2021

15-07-2021
4

t/m
15-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

97 uur 36 min

2

60 uur 18 min

3

30 uur 18 min

4

24 uur 48 min

totaal

213 uur 0 min

Toelichting bestede uren
ALGEMEEN:
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde
informatie nog niet openbaar kan w orden gemaakt. Daar komt bij dat de
curator voor w at betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de
medew erking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van
de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren.
Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten w orden
ontleend.

1. Inventarisatie

22-10-2020
1

1.1 Directie en organisatie
De vennootschap van curanda is opgericht bij akte van 25 mei 1998 door haar
enig aandeelhouder tevens bestuurder Erbur Beheer B.V., van w elke
vennootschap destijds w ijlen de heer H. Burghart enig aandeelhouder en
bestuurder w as.

22-10-2020
1

De heer Burghart is op 23 december 2017 overleden, w aarna zijn echtgenote,
mevrouw J.C.M. Zonneveld-Burghart - krachtens erfrecht enig aandeelhouder is
van Erbur Beheer B.V. en zich als bestuurder van die vennootschap heeft doen
inschrijven.

1.2 Lopende procedures
Van lopende gerechtelijke procedures is geen sprake.

22-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Met het oog op de tijdelijke voortzetting van de activiteiten van curanda zijn de
daarvoor noodzakelijke verzekeringen nog niet beëindigd/opgezegd. Overige
verzekeringen zijn of w orden opgezegd.

22-10-2020
1

Na afronding van de tijdelijke voortzetting van de activiteiten van curanda zijn
alle (benodigde) verzekeringen beëindigd.

26-01-2021
2

1.4 Huur
Curanda huurt de bedrijfs- en kantoorruimte te (2031 BD) Haarlem aan het
adres Jan Van Geunsw eg 10. Verhuurder/eigenaar van het pand is de
moedervennootschap van curanda, Erbur Beheer B.V. De huurprijs bedroeg
laatstelijk € 33.996,- per jaar. De huurovereenkomst is door de curator
opgezegd.

22-10-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft oplevering van het gehuurde leeg en
ontruimd plaatsgevonden.

26-01-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de huidige bestuurder van curanda is de vennootschap
sinds de kredietcrisis (vanaf 2008 e.v.) in financieel zw aar w eer terecht
gekomen, w aarbij de in die jaren opgebouw de schuldenlast te zw aar is blijven
drukken op de resultaten. Na het overlijden van de heer Burghart in december
2017 bestond er bij zijn echtgenote en zoon niet de w ens om het bedrijf voort
te zetten en is tevergeefs getracht om het bedrijf te verkopen. In de loop van
2018 is - w egens het uitblijven van een mogelijke verkoop - besloten dat de
onderneming niet langer levensvatbaar w as en w erd overw ogen om het
faillissement aan te vragen.
Op initiatief van de grootste leverancier van curanda is het daar destijds nog
niet toe gekomen. De leverancier w as bereid om de vennootschap aanvullend
te financieren enerzijds middels te verstrekken leningen en anderzijds op basis
van haar leverancierskrediet. In de afgelopen tw ee jaren is de zoektocht naar
een koper voor de onderneming van curanda voortgezet. Nadat een meest
recente overnamekandidaat is afgehaakt, is alsnog besloten om het
faillissement van curanda op eigen aangifte te doen aanvragen. Dit heeft
geleid tot de uitspraak daarvan op 22 september 2020.
De curator zal eventuele overige achtergronden en oorzaken van dit
faillissement nader onderzoeken.

22-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

22-10-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren 9 w erknemers in loondienst bij curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

22-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-9-2020

9

De curator is met machtiging van de rechter-commissaris op 25
september 2020 overgegaan tot ontslagaanzegging.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Gebruikelijke inventarisatie- en administratieve w erkzaamheden,
ontslagaanzegging en informeren personeel. Als gevolg van de verscherpte
coronamaatregelen heeft de geplande collectieve UW V bijeenkomst geen
doorgang kunnen vinden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

22-10-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Curanda beschikt niet over enige onroerende zaak. Het bedrijfspand behoort
in eigendom toe aan Erbur Beheer B.V.

22-10-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met de
pandeigenaar, Erbur Beheer B.V., om te komen tot een spoedige onderhandse
verkoop van het pand. Dit mede met het oog op de rekening-courantvordering
van curanda op Erbur Beheer B.V. die uit de te realiseren overw aarde op het
pand dient te w orden voldaan aan de boedel. Het pand w ordt inmiddels
aangeboden via een door Erbur Beheer B.V. ingeschakelde makelaar.

26-01-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is Erbur Beheer B.V. er in geslaagd om tot een
onderhandse verkoop van het bedrijfspand te komen voor een koopprijs van €
430.000,- k.k. (zonder voorbehouden). De levering van het pand staat gepland
op 5 mei 2021. Uit de verkoopopbrengst van het pand kan de
hypotheekhouder, tevens financier van curanda (compte-joint), integraal
w orden voldaan. Uit de resterende overw aarde zal Erbur Beheer B.V. (o.a.) de
(rekening-courant)vordering van curanda op haar hebben te voldoen. De
bestuurder van Erbur Beheer B.V. doet dit in overleg met de curator.

22-04-2021
3

Namens Erbur Beheer B.V. is er in de afgelopen verslagperiode een voorstel
gedaan ter gedeeltelijke voldoening van de (rekening-courant)vordering van
curanda bij w ijze van crediteurenakkoord en ter liquidatie van haar
vennootschap. Erbur Beheer is niet in staat om uit de restant
verkoopopbrengst (overw aarde) van het pand aan al haar verplichtingen te
voldoen. Erbur beoogt ter voorkoming van haar faillissement te komen tot
een liquidatie en vereffening van haar resterende baten. De curator heeft het
voorstel in onderzoek en zal in de komende verslagperiode hieromtrent nog
nader overleg hebben met (de advocaat en fiscalist van) Erbur Beheer B.V.

15-07-2021
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

22-10-2020
1

Overleg bestuurder Erbur Beheer B.V.

26-01-2021
2

Overleg (advocaat/fiscalist) Erbur Beheer B.V.

15-07-2021
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 3.500,00

totaal

€ 3.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel behoort een beperkte kantoor- en bedrijfsinventaris. In overleg
met de ING Bank N.V. als pandhouder is de activa op verzoek van de curator
getaxeerd door FDR & Associés.

22-10-2020
1

De kantoor- en bedrijfsinventaris is in de afgelopen verslagperiode - tezamen
met het overige tot de boedel behorende actief - verkocht in het kader van een
doorstart/overname van de activiteiten van curanda. Zie hierna onder 6.

26-01-2021
2

De opbrengst van de kantoor- en bedrijfsinventaris verloopt met inachtneming
van artikel 57 lid 3 Fw . via de boedel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal het bodemvoorrrecht van de fiscus uitoefenen voor w at betreft
de bodemzaken.

22-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden bij aanvang van het faillissement,
opstellen biedingsmemorandum en inrichting dataroom met het oog op een
mogelijke doorstart en verkoop van de activa.

22-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

magazijnvoorraad

€ 3.500,00

€ 423,50

totaal

€ 3.500,00

€ 423,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de boedel is een beperkte magazijnvoorraad aangetroffen. Daarnaast
beschikt curanda over een aantal lopende opdrachten die - met toestemming
van de rechter-commissaris - tijdelijk zijn voortgezet ter afronding c.q. een
mogelijke overdracht van het onderhanden w erk.

22-10-2020
1

De beperkte magazijnvoorraad is (mee)verkocht met de overige tot de boedel
behorende activa. De voorraad is verpand aan de bank. De boedel is met de
bank een 10% boedelbijdrage + BTW overeengekomen.

26-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Gebruikelijke inventarisatiew erkzaamheden, taxatie en begeleiding bij tijdelijke
voortzetting van de activiteiten.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsauto's

€ 58.000,00

€ 2.466,38

totaal

€ 58.000,00

€ 2.466,38

22-10-2020
1

Toelichting andere activa
Curanda beschikt over negen (bedrijfs)auto's op basis van financial lease
overeenkomsten. De eigendom daarvan behoort toe aan de
leasemaatschappij. Uit de verkoop dient de leasemaatschappij te w orden
gelost.

22-10-2020
1

De leaseauto's zijn in de afgelopen verslagperiode verkocht voor een
totaalbedrag van € 58.000,-. Hierop diende aan de leasemaatschappij(en) een
bedrag van € 37.616,70 te w orden gelost, zodat de (netto) opbrengst €
20.383,30 beliep. Met de bank als pandhouder is een 10% boedelbijdrage +
BTW afgesproken.

26-01-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg leasemaatschappij.

22-10-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

debiteurenportefeuille

€ 85.995,78

totaal

€ 85.995,78

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement bedroeg de debiteurenportefeuille van curanda een
bedrag van € 85.995,78. Uitgaande van het pandrecht van de ING Bank N.V. is
afgesproken dat de boedel tegen een boedelbijdrage vooralsnog de incasso
van de debiteuren zal gaan verzorgen.

22-10-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het pandrecht van de ING
Bank N.V. nader beoordeeld. De oorspronkelijke financieringsovereenkomst
bevatte niet de (inmiddels) gebruikelijke volmacht constructie w aarbij de bank
de debiteuren als gevolmachtigde (dagelijks) aan zichzelf kan verpanden. Bij
een latere (her)financieringsovereenkomst met curanda w aar de toen
geldende (recentere) algemene bankvoorw aarden (met volmacht bepaling) op
van toepassing is verklaard, is alsnog een geldige w ijze van verpanding
krachtens volmacht overeengekomen.

26-01-2021
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel conform afspraak met de bank
een aanvang genomen met de incasso van de openstaande debiteuren.
Daaronder uiteraard ook begrepen de boedeldebiteuren, betrekking hebbende
op de door de boedel tijdelijk voortgezette exploitatie, w elke debiteuren niet
onder het pandrecht van de bank vallen.
Een aantal boedeldebiteuren hebben in de afgelopen verslagperiode op de
rekening van curanda bij de ING betaald. De ING heeft aldus in de afgelopen
verslagperiode een bedrag van € 14.968,91 aan de boedel afgedragen.

De komende verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden voortgezet.
Blijkens de administratie van curanda bedraagt voorts de vordering in
rekening-courant op Erbur Beheer B.V. per datum faillissement een bedrag van
€ 202.085,82. (gedeeltelijke) Voldoening daarvan is eerst mogelijk bij verkoop
van het bedrijfspand.
In de afgelopen verslagperiode heeft een restitutie plaatsgevonden door
PostNL van € 75,-.
In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet en is met
enkele debiteuren een schikking getroffen, hetgeen tot op heden heeft geleid
tot enkele betalingen van (boedel)debiteuren aan de boedel voor een bedrag
van € 10.787,96. Met een debiteur is voorts een schikking getroffen voor een
bedrag van € 7.500,- w elk bedrag nog aan de boedel dient te w orden voldaan.

22-04-2021
3

De openstaande debiteurenvorderingen belopen thans nog een bedrag van
ca. € 80.500,-. De incasso daarvan w ordt in de komende verslagperiode
voortgezet. Indien nodig zal - met toestemming van de rechter-commissaris tot dagvaarding w orden overgegaan.
Naast de voortzetting van de incasso van voormelde handelsdebiteuren dient
in de komende verslagperiode te w orden gekomen tot (gedeeltelijke)
voldoening van de vordering op Erbur Beheer B.V. van in totaal € 202.085,82.
De curator is hiertoe in overleg met de bestuurder van Erbur Beheer B.V.

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet en heeft
voorts overleg plaatsgevonden omtrent het aan de boedel voorgelegde
(liquidatie)voorstel van Erbur Beheer B.V. In de komende verslagperiode zal
een en ander w orden gecontinueerd.

15-07-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en overleg met de ING Bank N.V.

22-10-2020
1

Aanschrijven en overleg met diverse debiteuren.

26-01-2021
2

voortzetting w erkzaamheden debiteurenincasso/overleg met bestuurder Erbur
Beheer B.V.

22-04-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 268.801,84
Toelichting vordering van bank(en)

22-10-2020
1

De vordering van de ING Bank N.V. vloeit voort uit een compte joint en medeaansprakelijkheidsovereenkomst tussen de bank, Erbur Beheer B.V. en
curanda.
Per datum faillissement vertoonde de rekening-courant van curanda een debet
saldo van € 130.673,74. Daarnaast hield curanda een tw eetal rekeningen aan
met een saldo van €118,29 (dt) resp. € 14,13 (cr) en tot slot is curanda
(mede)aansprakelijk voor een aan Erbur Beheer B.V. verstrekte lening, per
datum faillissement groot € 138.025,01.
Curanda hield verder nog een G-rekening aan bij de ING, w aarvan het saldo
per datum faillissement € 1.641,17 bedroeg.
€ 268.801,84

26-01-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
De (voorw aardelijk) ter verificatie aangemelde vordering van de ING Bank zal in
de komende verslagperiode(s) nog w ijzigen als gevolg van de
debiteurenincasso alsmede de (mogelijke) verkoop van het pand van Erbur
Beheer B.V. Naar verw achting zal de vordering van de ING Bank integraal
kunnen w orden voldaan.
€ 241.521,75

22-04-2021
3

Toelichting vordering van bank(en)
Het (actuele) uitstaande obligo bij de ING Bank N.V. bedraagt per 7 april 2021
een bedrag van € 241.521,75. Erbur Beheer B.V. en curanda zijn beide
hoofdelijk aansprakelijk voor dit obligo. Aflossing daarvan zal (per datum 5 mei
2021) uit de verkoopopbrengst van het pand van Erbur Beheer B.V. kunnen
plaatsvinden.
€ 0,00

15-07-2021
4

Toelichting vordering van bank(en)
Door verkoop van het pand van Erbur Beheer B.V. is de integrale vordering
van de ING Bank N.V. afgelost. De (voorw aardelijk) ter verificatie aangemelde
vordering van de bank is daarmee van de lijst van crediteuren afgevoerd.
In de interne verhouding tussen curanda en Erbur Beheer B.V. (hoofdelijk
aansprakelijk voor het compte-joint krediet en hypothecaire financiering)
w ordt de interne draagplicht daarvan verdisconteerd in de afrekening met
Erbur Beheer B.V. ter zake de openstaande rekening-courantvordering.

5.2 Leasecontracten
Het w agenpark van curanda w erd geleased via Mercedes Benz Financial
Services op basis van financial leasecontracten. De resterende verplichtingen
ter zake de resterende looptijd bedraagt € 30.222,43, w elk bedrag uit de
verkoopopbrengst van de auto's gelost dient te w orden aan de
leasemaatschappij.

22-10-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is uit de verkoop van het w agenpark de
vordering van Mercedes Benz Financial Services volledig gelost. Daarnaast
bleek één auto te zijn geleased via Alcredis, w aarop eveneens lossing heeft
plaatsgevonden voor een bedrag van € 7.394,27.

26-01-2021
2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Tot meerdere zekerheid voor voldoening van de vordering(en) van de ING Bank
N.V. zijn de volgende zekerheden verstrekt:

22-10-2020
1

- pandrecht op vorderingen;
- pandrecht op roerende zaken;
- hoofdelijke aansprakelijkheid Erbur Beheer B.V. (en vice versa)
Ten behoeve van de vordering op Erbur Beheer B.V. beschikt de bank over een
1e recht van hypotheek op het bedrijfspand te Haarlem.

5.4 Separatistenpositie
De ING maakt geen gebruik van haar positie als separatist en is in overleg met
de curator gekomen tot een onderhandse verkoop van de (verpande) activa.

22-10-2020
1

Ook ten aanzien van het 1e hypotheekrecht van de bank op het bedrijfspand
van Erbur Beheer B.V. w ordt (vooralsnog) geen gebruik gemaakt van haar
positie als separatist. In goed overleg tussen de bank, de curator en de
bestuurder van Erbur Beheer B.V. w ordt een spoedige onderhandse verkoop
nagestreefd. Naar verw achting ligt een onderhandse verkoop in de komende
verslagperiode in de rede.

26-01-2021
2

De vordering van de ING Bank N.V. zal in de komende verslagperiode - na
transport van het bedrijfspand - integraal kunnen w orden voldaan.

22-04-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leasemaatschappij heeft de eigendom van het w agenpark van curanda
voorbehouden tot lossing van haar vordering.

22-10-2020
1

Zoals hiervoor vermeld zijn de vorderingen van de tw ee leasemaatschappijen
in de afgelopen verslagperiode gelost, w aarmee de eigendom van het
w agenpark is overgegaan op curanda en de verkoop door de boedel heeft
kunnen plaatsvinden.

26-01-2021
2

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

22-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.8 Boedelbijdragen

22-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is in overleg met de ING Bank gekomen tot een verkoop van de
activa in het kader van een beoogde doorstart van de activiteiten van curanda
(zie hierna onder 6). Voor de verkoopinspanningen van de curator is een
boedelbijdrage bedongen van 10%. In de komende verslagperiode zal tot
financiële afw ikkeling met de bank w orden overgegaan.
€ 3.784,59

22-10-2020
1

26-01-2021
2

Toelichting
In de boedelbijdrage is een deel van de kosten die ten laste van de boedel
komen ter zake de door de ING voorgeschoten kosten van taxatie en
verzekeringen verdisconteerd. Als gevolg van de (nagekomen) lossing van de
tw eede leasemaatschappij behoeft de boedelbijdrage nog een correctie.
Een en ander zal nog met de ING Bank w orden afgew ikkeld, nu toch ook de
debiteurenincasso door de boedel nog dient te w orden afgew ikkeld met de
bank. Bij afronding van de debiteurenincasso zal de boedel de eindafrekening
met de bank doen opmaken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Gebruikelijke inventarisatiew erkzaamheden, beoordeling pandrechten, div.
overleg ING.

22-10-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met het oog op een mogelijke doorstart 'going concern' zijn de activiteiten na
datum faillissement met toestemming van de rechter-commissaris tijdelijk
voortgezet.

22-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
In de komende verslagperiode zal de financiële verslaglegging met betrekking
tot de tijdelijke voortzetting w orden afgerond in overleg met de ING.

22-10-2020
1

De financiële afw ikkeling met de ING Bank over de tijdelijke voortzetting w ordt
meegenomen bij de afronding en financiële afw ikkeling van de
debiteurenincasso.
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De ING Bank heeft in de afgelopen verslagperiode op verzoek van de curator
een bedrag van € 14.968,91 op de faillissementsrekening bijgeschreven ter
zake (niet verpande) debiteuren over de tijdelijke voortzettingsperiode.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg ING, RC, monitoren bedrijfsvoering/planning/facturering.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een biedingsproces gehouden,
w aarbij geïnteresseerde partijen in een mogelijke doorstart en overige
geïnteresseerden in de tot de boedel behorende activa in de gelegenheid zijn
gesteld een bieding uit te brengen aan de boedel. Daartoe is aan alle
geïnteresseerden toegang verschaft tot een dataroom met de benodigde
informatie omtrent de activa en ondernemingsactiviteiten van curanda.
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In overleg met de ING Bank N.V. als pandhouder en met verkregen
toestemming van de rechter-commissaris heeft dit geresulteerd in een verkoop
van de activa aan een in een doorstart geïnteresseerde partij, die ook de
intentie heeft uitgesproken een of meerdere w erknemers een dienstverband
te doen aanbieden. Een en ander per 1 november 2020. Afw ikkeling van de
gesloten activaovereenkomst zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de feitelijke afronding van de doorstart
plaatsgevonden. Nu het geen doorstart op locatie betrof, heeft de
overnemende partij zorg gedragen voor het leeg en ontruimd opleveren van
het pand aan de boedel per 1 december 2020.
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6.5 Verantwoording
In de afgelopen verslagperiode heeft de financiële afw ikkeling van de
activaovereenkomst met de overnemende partij plaatsgevonden. De totale
koopprijs ad € 71.000,- is door de boedel ontvangen. Met inachtneming van de
lossingen aan de leasemaatschappijen, de afdracht van de (netto)opbrengst
aan de bank ter zake haar pandrecht op voorraden en het w agenpark, is een
bedrag van € 12.645,18 op de faillissementsrekening bijgeschreven ter zake
de boedelbijdrage, de opbrengst ex artikel 57 lid 3 Fw en de overeengekomen
goodw illvergoeding.
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6.6 Opbrengst
€ 71.000,00
Toelichting
Voor de beoogde doorstart van de activiteiten van curanda en de overname
van de tot de boedel behorende activa is een totale koopsom gerealiseerd van
€ 71.000,-, w elk bedrag op de derdenrekening van het kantoor van de curator
is bijgeschreven. In de komende verslagperiode zal de curator verder zorg
dragen voor de afrekening met de leasemaatschappij (lossing) en de ING Bank
N.V.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Naast de opbrengst voor de boedel ter zake de overeengekomen vergoeding
voor goodw ill, inventaris (ex 57 lid 3 Fw .) is een boedelbijdrage met de ING
overeengekomen van 10% te vermeerderen met BTW .
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opzetten biedingsproces, inrichten dataroom, div. overleg gegadigden, ING
Bank, opstellen contractstukken.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op eerste verzoek van de curator is de administratie, grootboekrekeningen en
jaarrekeningen over de afgelopen jaren ter hand gesteld. Op de eerste indruk
geeft de administratie een goed beeld van de financiële positie van de
onderneming.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de drie jaren voor datum faillissement zijn
gedeponeerd op de volgende data:
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2019: concept
2018: 18-9-2020
2017: 13-12-2018
2016: 18-1-2018
De jaarrekening 2018 is te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. De gedeponeerde jaarrekeningen zijn voorzien van een
samenstellingsverklaring.

22-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 25 mei 1998 zodat onderzoek hiernaar niet
opportuun is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het administratief- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende
verslagperiode (verder) plaatsvinden.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gebruikelijke (inventarisatie)w erkzaamheden.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Het UW V heeft vooralsnog geen (boedel)vordering bij de curator aangemeld.
Naar verw achting zal dit in de komende verslagperiode alsnog gebeuren.

€ 73.193,46
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22-04-2021
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V een boedelvordering bij de
curator aangemeld van € 73.193,46.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.218,00
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Toelichting
De belastingdienst heeft vooralsnog uitsluitend een vordering ter zake de
verschuldigde loonbelasting over het tijdvak augustus 2020 ter verificatie
aangemeld.
€ 26.303,83
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Toelichting
De belastingdienst heeft in de afgelopen verslagperiode (ambtshalve)
aanslagen omzetbelasting over de tijdvakken augustus en september 2020 ter
verificatie aangemeld. Een (ambtshalve) aanslag loonbelasting over het tijdvak
september 2020 is - na ingediend bezw aar door de curator - op nihil gesteld.
€ 26.303,83

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 28.121,23
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V naast de boedelvordering een
preferente vordering ter verificatie aangemeld ad € 28.121,23. Verw ezen
w ordt naar de bij dit verslag gevoegde lijsten van voorlopig erkende
crediteuren.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 871,62
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Toelichting
Eén van de w erknemers heeft een vordering ter verificatie aangemeld ter zake
(een surplus van) niet door het UW V overgenomen vakantiedagen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
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14

26-01-2021
2

17
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 292.691,67
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€ 305.219,99
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Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit verslag gevoegde lijst van voorlopig erkende
crediteuren.
€ 283.087,50
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Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit derde openbare verslag gevoegde lijsten van
voorlopig erkende crediteuren.
€ 44.937,06
Toelichting
Verw ezen w ordt naar de bij dit derde openbare verslag gevoegde lijsten van
voorlopig erkende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling valt vooralsnog niet te duiden.
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De verw achte w ijze van afw ikkeling valt vooralsnog niet te duiden.
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Afhankelijk van de uitkomst van de incasso van de diverse (niet verpande)
debiteurenvorderingen, alsook de incasso van de rekening-courant vordering
(samenhangend met de verkoop van het bedrijfspand) zal moeten w orden
bezien of een uitkering aan de gezamenlijke crediteuren tot de mogelijkheden
zal gaan behoren.
De verw achte w ijze van afw ikkeling is ongew ijzigd afhankelijk van de
uiteindelijke uitkomst van de mogelijke inning van (debiteuren)vorderingen.
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Gelet op de (financiële) situatie van Erbur Beheer B.V. en de te verw achten
uitkomst van een mogelijk crediteurenakkoord, dan w el bij uitblijven daarvan
een (vermoedelijk) faillissement van Erbur Beheer B.V., lijkt een uitkering aan
de concurrente crediteuren niet langer tot de mogelijkheden te behoren. De
omvang van de boedelkosten en preferente crediteurenvorderingen bij het
naar verw achting nog te realiseren boedelactief staat daaraan in de w eg.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke inventarisatiew erkzaamheden, aanschrijven crediteuren.
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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 verslagperiode vragen de volgende aspecten de aandacht van
de curator:
- afw ikkeling activatransactie/doorstart;
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- afronding tijdelijk voortgezette exploitatie/afw ikkeling met bank;
- debiteurenincasso;
- gebruikelijk administratief en rechtmatigheidsonderzoek;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.
In de komende verslagperiode vragen de volgende aspecten de aandacht van
de curator:
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- voortzetting debiteurenincasso, monitoren/overleg verkoop
bedrijfspand/inning RC vordering;
- financiële afw ikkeling met ING bij afronding debiteurenincasso;
- gebruikelijk administratief en rechtmatigheidsonderzoek;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.
In de komende verslagperiode vragen de volgende aspecten nog de aandacht
van de curator:
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- voortzetting debiteurenincasso;
- afronding verkoop/levering bedrijfspand, overleg bestuurder Erbur Beheer
B.V. - inning RC vordering;
- afronding gebruikelijk administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.
In de komende verslagperiode vragen de volgende aspecten nog de
aandacht van de curator:
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- continuering debiteurenincasso met inbegrip van overleg en mogelijke
afronding van de RC-vordering op en het liquidatievoorstel van Erbur Beheer
B.V.;
- afronding gebruikelijk administratief- en rechtmatigheidsonderzoek;
- nader in kaart brengen crediteurenpositie;
- overige gebruikelijke w erkzaamheden en postafhandeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling van dit faillissement is vooralsnog niet te duiden.
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De termijn van afw ikkeling valt vooralsnog niet te duiden. Een en ander zal
afhangen van de termijn w aarop de debiteurenincasso en de verkoop van het
bedrijfspand kan w orden afgerond.
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De termijn van afw ikkeling is vooralsnog niet exact te duiden.
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Afhankelijk van het verdere verloop en mogelijke afronding van de
debiteurenincasso zou een (vereenvoudigde) afw ikkeling in de komende
verslagperiode mogelijk zijn.
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10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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