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12
10-09-2020
F.16/17/58
NL:TZ:0000010819:F001
31-01-2017

R-C
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mr. J. Haeck
mr M. Mos

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sjemrok B.V.

23-10-2018
7

Gegevens onderneming
Feitelijk gevestigd te (3831 AB)Leusden aan de Gironde 16.

23-10-2018
7

Activiteiten onderneming
ICT dienstverlening

23-10-2018
7

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

€ 205.534,00

2014

€ 197.767,00

2015

€ 179.184,00

2016

€ 183.611,00

2017

€ 2.802,00

Winst en verlies

Balanstotaal
€ 45.046,00

€ 50.522,00

Toelichting financiële gegevens

€ 16.528,00

Toelichting financiële gegevens
bron: jaarrek. 2013 en 2014
bron: balans/w &v rek. 2015/2016/2017

23-10-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-10-2018
7

Boedelsaldo
€ 118.344,13

20-07-2018
6

€ 127.355,37

23-10-2018
7

€ 130.365,16

05-02-2019
8

€ 130.378,01

14-05-2019
9

€ 130.387,86

23-08-2019
10

€ 130.402,66

03-03-2020
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-4-2018

20-07-2018
6

t/m
20-7-2018
van
21-7-2018

23-10-2018
7

t/m
23-10-2018
van
24-10-2018

05-02-2019
8

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

14-05-2019
9

t/m
14-5-2019
van
15-5-2019

23-08-2019
10

t/m
23-8-2019
van
24-8-2019

03-03-2020
11

t/m
2-3-2020
van
3-3-2020
t/m
10-9-2020

Bestede uren

10-09-2020
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

1 uur 36 min

7

1 uur 30 min

8

1 uur 18 min

9

3 uur 54 min

10

2 uur 18 min

11

3 uur 18 min

12

1 uur 30 min

totaal

15 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren 31,40

20-07-2018
6

Totaal bestede uren: 32,90

23-10-2018
7

Totaal bestede uren: 34,2

05-02-2019
8

Totaal bestede uren: 38,10

14-05-2019
9

Totaal bestede uren: 40,5

23-08-2019
10

Totaal bestede uren: 45,3

10-09-2020
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Sjemrok B.V. is op 11 juni 2010 opgericht en op 15 juni 2010 ingeschreven in
het
handelsregister. De bestuurder en enig aandeelhouder is de heer P.M.
Stokkers. Het volledige geplaatste aandelenkapitaal bedraagt sinds de
oprichting € 18.000,-.

23-10-2018
7

Sjemrok is een eenmans BV. De bestuurder/aandeelhouder verricht ICT
diensten bij
(voornamelijk) overheidsdiensten. Tegenover de omzet staan buiten de
managementvergoeding van de bestuurder/aandeelhouder nagenoeg geen
kosten. Naast een management vergoeding ontving de
bestuurder/aandeelhouder ook aanzienlijk bedragen van de vennootschap,
w elk bedragen als rekening-courant schuld aan de
vennootschap w erden geboekt. Per faillissementsdatum bedroeg de rekeningcourantschuld
van de bestuurder aan de gefailleerde vennootschap aldus de balans €
620.660,-. Vanw ege de betalingen aan de bestuurder, w aren er onvoldoende
middelen aan de vennootschap opgelegde belastingaanslagen te voldoen. Per
faillissementsdatum bedroeg de schuld aan de belastingdienst € 186.597,81.

1.2 Lopende procedures
geen

23-10-2018
7

1.3 Verzekeringen
geen

23-10-2018
7

1.4 Huur
Sjemrok w ordt geëxploiteerd van uit het ouderlijk huis van de bestuurder.
Daarvoor is geen huurovereenkomst afgesloten.

23-10-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Vanw ege de enorme rekening-courantschuld van de bestuurder aan de
gefailleerde
vennootschap w aren er onvoldoende middelen om de belastingschulden te
voldoen. de
bestuurder w as ook niet bij machte om zijn rekening-courantschuld aan de
vennootschap te
voldoen, w aarmee vervolgens de belastingschulden konden w orden ingelopen.
De
belastingdienst heeft het faillissement van de vennootschap aangevraagd.

23-10-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Direct na het uitspreken van het faillissement is de bestuurder op eigen titel
gestart met het
uitvoeren van een nieuw e opdracht bij een overheidsorgaan. De curator is van
mening dat
deze opdracht aan de gefailleerde vennootschap toebehoord.
Daarnaast heeft de vennootschap in rekening-courant een vordering op de
bestuurder ad €
620.660,-.
De vennootschap houdt 50% van de aandelen in een thans inactieve lege B.V.,
genaamd Try
Me B.V.

3.9 Werkzaamheden andere activa

23-10-2018
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Sjemrok hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Per faillissementsdatum
bedroeg het
saldo € 53.144,85. De ING Bank is verzocht om het saldo per
faillissementsdatum op de
boedelrekening te voldoen.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

23-10-2018
7

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
Thans zijn de jaarrekeningen over 2012 t/m 2014, balans/w inst&verliesrekeningen over 2015,
2016 en 2017 en grootboekkaarten over 2012 t/m 2017 aan de curator ter
beschikking gesteld
alsmede een mutatieoverzicht van banktransacties. Door de curator zijn
vraagtekens geplaatst
bij de crediteurenstand in de administratie van de gefailleerde vennootschap
ad € 78.066,14.
Het heeft er alle schijn van dat de crediteurenstand aanzienlijk lager is. De
bestuurder is om
opheldering daarover gevraagd.

23-10-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2011 is tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening over 2014 is te laat gedeponeerd.
Er zijn aldus het handelsregister geen verdere jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

23-10-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
Het betreft een kleine onderneming w aardoor accountantscontrole niet
noodzakelijk is.

23-10-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt thans € 18.000,-. W ordt onderzocht.

23-10-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Van de bestuurder is in navolging op de toezegging om tot een regeling te
komen niets vernomen. W el w ordt maandelijks € 3.000,00 aan de boedel
voldaan.

20-07-2018
6

Naar de administratie dient nog onderzoek plaats te vinden. Voorts dient er
nog onderzoek
naar de stortingsplicht, eventuele paulianeuze handelingen en naar eventueel
onbehoorlijk
bestuur plaats te vinden.

23-10-2018
7

Aldus de verstrekte balans had de bestuurder per faillissementsdatum een
rekening-courant
schuld aan de gefailleerde vennootschap van ruim € 620.000,00. De
bestuurder heeft te
kennen gegeven dat hij thans doende is om financiering op grond van de
participatiew et te
verkrijgen om daarmee een del van deze vordering in te lopen. Deze
financiering beloopt
maximaal een bedrag ad € 193.784,00. Dit bedrag zou voldoende moeten zijn
om alle
vorderingen op de gefailleerde onderneming volledig te kunnen voldoen. De
adviseur van de
bestuurder berichtte mij dat er hoogstw aarschijnlijk eind september 2017
duidelijkheid bestaat over het al dan niet verlenen van de financiering op
grond van de participatiew et. In de tussentijd voldoet de bestuurder in ieder
geval maandelijks € 3.000,00 aan de boedel. Ik w acht vooralsnog het besluit
op het financieringsverzoek af.
De financieringsaanvraag op grond van de participatiew et heeft aanzienlijke
vertraging
opgelopen doordat het de bestuurder niet lukte om zelfstandig zijn
persoonlijke administratie te organiseren (bij de financieringsaanvraag is het
noodzakelijk om een sluitende administratie mee te zenden). Inmiddels zijn
hem alle administratieve w erkzaamheden uit handen genomen en w ordt de
achterstallige administratie w eggew erkt. W anneer de administratie op orde is,
w ordt voornoemde financieringsverzoek ingediend. met de bestuurder en zijn

adviseurs w as afgesproken dat totdat een regeling is getroffen bij de curator naast de maandelijkse betaling ad € 3.000,00 - volledig informeren over de
voortgang van de financieringsaanvraag. De maandelijkse betalingen w orden
tijdig ontvangen, maar de informatieverstrekking bleef achter. Na daarop
diverse malen door de curator op te zijn aangesproken, lijkt de
informatieverstrekking kort voor het opmaken van dit verslag op orde te zijn
gekomen. De bestuurder is eveneens aangesproken op de vertraging bij de
financieringsaanvraag. Ook nu lijkt het tempo van w erkzaamheden t.b.v. de
financieringsaanvraag (bijvoorbeeld het op orde brengen van de persoonlijke
administratie) acceptabel. De voortgang zal w orden gemonitord.
De voortgang van de financieringsaanvraag op grond van de participatiew et
heeft verdere
vertraging opgelopen door tijdelijke uitval van de adviseur van de bestuurder.
Thans is de
administratie van de bestuurder volledig bijgew erkt en ligt ter controle en
finalisering bij de
accountant. Daarna zal het verzoek als voornoemd w orden ingediend.
Aldus de adviseur van de bestuurder ligt de concept jaarrekening, hetw elk
noodzakelijk
is voor voornoemde financieringsaanvraag, thans ter goedkeuring bij de
bestuurder
voor. De adviseur geeft daarbij echter aan dat deze jaarrekening een te w einig
rooskleuring beeld biedt van de onderneming om daarmee financiering te
verkrijgen. Nu
w ordt onderzocht of een regeling met de boedel op andere w ijze, dan enkel
het terug
betalen van dit deel van zijn schuld, kan w orden vormgegeven, zodat het
volledige
faillissementstekort w ordt voldaan. Bijvoorbeeld de koop van het volledig actief
van de
gefailleerde vennootschap inclusief de vordering op de bestuurder, hetgeen
fiscaal
gunstiger zou kunnen uitpakken voor de bestuurder. De adviseur van de
bestuurder
verw acht daaromtrent een voorstel te gaan doen. Dit w ordt afgew acht.
Ondertussen
w ordt er € 3.000,00 per maand door de bestuurder aan de boedel voldaan.
Nieuw : Van de bestuurder w ordt maandelijks € 3.000,00 ontvangen.
Tot 24 oktober 2018 w erd maandelijks € 3.000,00 van de bestuurder
ontvangen. Daarna hielden de betalingen op. Uit eigen bew eging berichtte de
bestuurder de curator dat hij geen opdracht heeft en dat hij druk doende is om
een nieuw e opdracht te vinden, maar dat hij in de tussentijd geen inkomsten
en daarmee aldus geen aflossingscapaciteit heeft. De bestuurder en zijn
adviseur zijn door de curator uitgenodigd voor overleg over deze ontstane
situatie.

05-02-2019
8

De bestuurder heeft sinds 24 oktober 2018 geen betalingen aan de boedel
gedaan. In deze verslagperiode w as een bespreking met zow el de bestuurder
als zijn adviseur ingepland. Vanw ege zikete van de bestuurder heeft dit
gesprek enkel met de adviseur plaatsgevonden. Omdat de curator het van
belang vindt om de non-betaling aan de boedel in persoon met de bestuurder
te bespreken, is een nieuw e afspraak met de bestuurder ingepland.

14-05-2019
9

Er heeft een gesprek met de bestuurder plaatsgevonden over de gestopte

23-08-2019

betalingen. Aldus de bestuurder is zijn opdracht als ZZP'er geëindigd en heeft
hij geen nieuw opdracht kunnen vinden. De bestuurder is te kennen gegeven
dat hij snel een oplossing zal moeten aandragen opdat zijn financiële
verplichting aan de boedel kan w orden voldaan. Omdat een oplossing, danw el
betaling uitblijft, is de bestuurder daarvoor een ultimatum gesteld om uiterlijk 1
september 2019 hiervoor een oplossing aan te dragen.

10

Er heeft ook deze verslagperiode geen betaling door de bestuurder
plaatsgevonden. De bestuurder geeft aan geen verdere middelen te hebben
om zijn verplichtingen aan de vennootschap te kunnen voldoen. De bestuurder
heeft een voorstel ter finale kw ijting gedaan, dat door een derde gefinancierd
w ordt. De curator heeft om achterliggende stukken gevraagd om het
betalingsonvermogen te kunnen toetsen. Daarvan is hij nog in afw achting.

03-03-2020
11

Tot kort voor het opstellen van het verslag w erd niet inhoudelijk gereageerd
op verzoeken van de curator om de achterliggende stukken bij het
betalingsonvermogen te mogen ontvangen. Daags voor het opstellen van het
verslag w erden enkele stukken ontvangen tezamen met de toezegging dat
verdere stukken binnen 2 w eken zouden volgen. De curator is thans in
afw achting van deze verdere stukken.

10-09-2020
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 210.094,81

23-10-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

23-10-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 468,20

23-10-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan thans nog niets concreets w orden vermeld.

23-10-2018
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De normale w erkzaamheden in het kader van de verificatie te verrichten.

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

23-10-2018
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hier kan nog niets over w orden medegedeeld.

23-10-2018
7

10.3 Indiening volgend verslag
10-3-2021

10-09-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig
Overleg met de bestuurder en zijn adviseur over de w ijze van inlossen van zijn
schuld aan de gefailleerde vennootschap.

Bijlagen
Bijlagen

20-07-2018
6

