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Algemene gegevens
Naam onderneming
Standbouw Arti '70 B.V.

06-07-2020
1

Gegevens onderneming
Standbouw Arti '70 B.V. (hierna ook: "failliet") is statutair gevestigd te
Lexmond en feitelijk gevestigd te (4230 BA) Meerkerk aan de Energiew eg 10.
De vennootschap is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 23051519.

06-07-2020
1

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld:
"Het aannemen van standbouw w erken, alsmede het financieren van,
samenw erken met, het deelnemen in en het besturen van andere
ondernemingen van w elke aard ook; Het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten".
SBI-code: 7311 - Reclamebureau's
SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)
SBI-code: 78202 - Uitleenburau's
Feitelijk houdt failliet zich bezig met het ontw erpen en fabriceren van
standbouw en interieurs.

Financiële gegevens

06-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 6.629.711,00

€ 177.811,00

€ 1.173.469,00

2017

€ 7.442.378,00

€ 210.117,00

€ 1.245.254,00

2018

€ 7.302.784,00

€ 293.889,00

€ 1.020.748,00

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor vermelde financiële gegevens zijn vermeld in de jaarrekening
2019.

06-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
36

06-07-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement had failliet 36 w erknemers in dienst, w aarvan enkele
w erknemers op basis van een nul-urencontract.

Boedelsaldo
€ 310.357,38

06-07-2020
1

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per datum verslag € 310.357,38.
Hiervoor w ordt verw ezen naar het financieel verslag.
€ 722.532,70

01-10-2020
2

Toelichting
Het tegoed op de boedelrekening bedraagt per datum verslag € 722.532,70.
Voor een specificatie van het gerealiseerde actief en de faillissementskosten
die hieruit zijn voldaan w ordt verw ezen naar het financieel verslag.
€ 664.680,76

17-12-2020
3

Toelichting
In de derde verslagperiode is een bedrag van € 60.859,33 aan boedelkosten
voldaan, w aaronder het salaris curator. Verder is een betaling ontvangen van
een debiteur van € 3007,39. Hiervoor w ordt verw ezen naar het financieel
verslag.
€ 664.680,76

10-03-2021
4

Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd. In de afgelopen verslagperiode zijn geen
boedelkosten voldaan en is er ook geen actief meer gerealiseerd.
€ 664.680,76
Toelichting
Het boedelsaldo is niet gew ijzigd. Ook in de afgelopen verslagperiode zijn
geen boedelkosten voldaan en is er ook geen actief gerealiseerd.

Verslagperiode

03-06-2021
5

Verslagperiode
van
9-6-2020

06-07-2020
1

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

01-10-2020
2

t/m
29-9-2020
van
18-12-2020

10-03-2021
4

t/m
9-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

91 uur 44 min

2

55 uur 6 min

3

21 uur 45 min

4

15 uur 12 min

5

17 uur 36 min

totaal

201 uur 23 min

Toelichting bestede uren
De in de eerste verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien met name op de
inventarisatie en het onderzoek naar de mogelijkheden van een eventuele
doorstart.

06-07-2020
1

De in de tw eede verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien op de nadere
inventarisatie, de verkoop van de activa en de afw ikkeling hiervan, de incasso
van de debiteuren en de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek.

01-10-2020
2

In de derde verslagperiode hebben zich geen nieuw e ontw ikkelingen
voorgedaan. Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. De curator hoopt dit
in de volgende verslagperiode te kunnen afronden.

17-12-2020
3

In de afgelopen verslagperiode hebben zich in het faillissement geen
bijzonderheden voorgedaan.

10-03-2021
4

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuw e ontw ikkelingen
voorgedaan. Inmiddels zijn alle w erkzaamheden verricht en zijn ook alle
boedelvorderingen aangemeld zodat de curator op korte termijn tot
afw ikkeling van het faillissement kan overgaan.

03-06-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 7 november 1984. De onderneming
w ordt echter al gedreven sinds 1 december 1970. Middellijk bestuurder en
tevens aandeelhouder is de heer J. Oosterling. Hij houdt via Arti '70 Beheer
B.V. alle aandelen in Standbouw Arti '70 B.V.

06-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is failliet niet als partij betrokken in lopende procedures.

06-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
In verband met de gedeeltelijke voortzetting van het bedrijf van failliet
gedurende de boedelperiode, zijn de verzekeringen gecontinueerd. Zodra de
activiteiten zijn beëindigd, zullen de verzekeringen w orden beëindigd.

06-07-2020
1

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd, althans is de verzekeraar hierom
verzocht.

01-10-2020
2

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan de Energiew eg 10 te Meerkerk w ordt door failliet
gehuurd van Arti '70 Beheer B.V. Ook w ordt door failliet een ruimte gehuurd bij
Jaarbeurs Utrecht. Bij brieven d.d. 11 juni 2020 zijn de huurovereenkomsten
door de curator opgezegd na daartoe verkregen toestemming van de rechtercommissaris.

06-07-2020
1

Door de koper van de activa is de bedrijfsruimte te Meerkerk die door failliet
w erd gehuurd ontruimd en opgeleverd. Er dienen nog enkele
herstelw erkzaamheden aan het gehuurde te w orden uitgevoerd. De curator
heeft de rechter-commissaris verzocht om de hieraan verbonden kosten uit de
boedel de voldoen.

01-10-2020
2

De ruimte bij Jaarbeurs w ordt op korte termijn ontruimd en opgeleverd.
Inmiddels zijn alle gehuurde bedrijfsruimten opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

17-12-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur is het faillissement een direct gevolg van de coronacrisis
die zich heeft voorgedaan. Doordat vanaf maart alle beurzen zijn afgelast, zijn
de bedrijfsactiviteiten van failliet volledig stil komen te liggen en w ordt geen
omzet meer gerealiseerd. Omdat niet de verw achting bestaat dat dit voor eind
2020 zal veranderen, is besloten tot eigen aangifte van het faillissement.

06-07-2020
1

De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
Hierop w ordt in een van de volgende verslagen teruggekomen.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement loopt nog.

01-10-2020
2

De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond. Hieruit zijn geen
bijzonderheden naar voren gekomen, althans uit het onderzoek is niet
gebleken dat andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag liggen. Het
is evident dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat de
bedrijfsactiviteiten als gevolg van de coronacrisis geheel stil zijn komen te
liggen.

10-03-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
36

06-07-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement had failliet 36 w erknemers in dienst w aaronder enkele
w erknemers op basis van een nul-urencontract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
36

06-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-6-2020

36

totaal

36

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bij brief d.d. 11 juni 2020 zijn de arbeidsovereenkomsten met het personeel
door de curator opgezegd. Hiervoor is door de rechter-commissaris een
machtiging afgegeven.

06-07-2020
1

De curator heeft contact gelegd met UW V in het kader van de
loongarantieregeling. Vanw ege het coronavirus vindt geen collectieve intake
plaats, maar w orden de aanvragen van de w erknemers per post en telefoon
afgehandeld.
Door de curator zijn, behoudens het te w oord staan van enkele w erknemers,
geen noemensw aardige w erkzaamheden meer verricht.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

01-10-2020
2

Toelichting onroerende zaken
Zoals eerder in het verslag is gemeld, w ordt de bedrijfsruimte van failliet
gehuurd.

06-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

06-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris, inclusief machinepark

€ 132.000,00

W agenpark

€ 93.000,00

Rollend materieel

€ 33.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 258.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij failliet zijn een (kantoor)inventaris, machinepark, rollend materieel en
w agenpark aangetroffen. De activa zijn in opdracht van de curator getaxeerd
door FDR & Associés te Amsterdam. De rechter-commissaris heeft hiervoor
toestemming verleend.

06-07-2020
1

De fysieke activa (inventaris en machinepark, rollend materieel, w agenpark en
voorraden) zijn verkocht voor een totaalbedrag van € 275.000,-. Gezien de
taxatiew aarden is deze koopsom reëel. De curator heeft toestemming
verkregen van de rechter-commissaris voor de verkoop van de activa.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus zal w orden gerespecteerd.

06-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De door de curator verrichte w erkzaamheden zien op de inventarisatie en
w aardering van de bedrijfsmiddelen en de verkoop hiervan. In het kader van
de verkoop heeft de curator overlegd met Arti '70 Beheer BV, hierna ook:
"Beheer", omdat de vennootschap stelt een pandrecht te hebben gevestigd op
de gehele bedrijfsuitrusting.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

OHW /W erk in portefeuille
Voorraden

€ 17.000,00

totaal

€ 17.000,00

€ 0,00

06-07-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij failliet is een voorraad aangetroffen die bij de taxatie is meegenomen. Ook
de voorraad is verkocht.

06-07-2020
1

Daarnaast is sprake van onderhanden w erk althans w erk in portefeuille.
Omdat het niet is gelukt om een doorstart te realiseren, is hiervoor geen koper
gevonden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De door de curator verrichte w erkzaamheden zien op de inventarisatie, taxatie
en verkoop van de activa.

06-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële activa
Configurator en w ebshop

€ 7.000,00

totaal

€ 7.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De immateriële activa bestaan uit goodw ill en IE-rechten, w aaronder de
handelsnamen. De curator is in gesprek met enkele gegadigden. Mogelijk kan
de goodw ill nog w orden verkocht.

06-07-2020
1

Verder is door failliet een configurator ontw ikkeld w aarmee klanten hun eigen
stand kunnen ontw erpen en via een w ebshop kunnen kopen. De configurator
en w ebshop zijn door de curator voor een bedrag van € 7.000,- verkocht.
In de afgelopen verslagperiode is geen actief meer gerealiseerd. Naar
verw achting zal dit op korte termijn ook niet meer gebeuren.

10-03-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor.

06-07-2020
1

De door de curator verrichte w erkzaamheden zien op de verkoop van de activa
en de afw ikkeling hiervan. Op dit moment is de curator nog in overleg met een
partij over de verkoop van de goodw ill althans handelsnamen van failliet.

01-10-2020
2

Helaas is geen bod meer uitgebracht op de goodw ill, althans handelsnamen
van failliet. Mogelijk dient zich hiervoor nog een gegadigde aan.

17-12-2020
3

De curator heeft getracht nog een koper te vinden voor de goodw ill en
handelsnamen van failliet. Helaas is dit (nog) niet gelukt.

10-03-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille per datum
faillissement.

€ 139.835,03

€ 60.623,19

totaal

€ 139.835,03

€ 60.623,19

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van failliet bedragen de openstaande
debiteurenvorderingen per datum faillissement € 163.682,79.

06-07-2020
1

In voornoemd bedrag zijn een tw eetal projecten begrepen die op datum
faillissement nog niet w aren afgerond en opgeleverd. Om incasso van de
factuurbedragen mogelijk te maken zijn deze projecten in de boedelperiode
afgerond.
De debiteurenpositie is door de curator opgeschoond. Per datum faillissement
bleek een bedrag van in totaal € 139.835,03 open te staan.
Tot datum verslag is een bedrag van in totaal € 60.623,19 aan vorderingen
geïncasseerd. Dit is inclusief de opdrachten die tijdens de boedelperiode zijn
afgerond.
Een groot gedeelte van de vorderingen blijkt betrekking te hebben op vooruit
gefactureerde kosten. Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 35.463,89.
De facturen die hiervoor zijn verstuurd, w orden betw ist en zijn w aarschijnlijk
niet meer te incasseren. Omdat alle beurzen zijn afgelast, zijn de
gefactureerde kosten niet gemaakt.
Van een aantal debiteuren is, ondanks herhaalde sommatie, geen reactie
ontvangen. Het gaat hier om een bedrag aan vorderingen van in totaal €
43.807,95. W aarschijnlijk betreft het hier facturen die om de hiervoor
genoemde redenen eveneens niet kunnen w orden geïncasserd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

01-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In verband met het door Beheer gestelde pandrecht is de curator vooralsnog
niet overgegaan tot incasso van de vordering.

06-07-2020
1

Het door Beheer gestelde pandrecht is door de curator vernietigd. Beheer
heeft hierin bew illigd, w aarna de curator tot incasso van de
debiteurenvorderingen is overgegaan. Inmiddels zijn de debiteuren voor een
tw eede keer aangeschreven met het verzoek, c.q. sommatie om tot betaling
over te gaan.

01-10-2020
2

In de derde verslagperiode zijn de debiteuren die hun vordering niet hebben
voldaan nogmaals benaderd. Evenw el zijn geen bedragen meer geïncasseerd.
De curator zal zich beraden over nog te nemen (rechts)maatregelen.

17-12-2020
3

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn geen betalingen meer ontvangen. De
curator overlegt met het bestuur over de nog openstaande vorderingen en de
eventuele mogelijkheid om de vorderingen via een gerechtelijke procedure nog
te incasseren.

10-03-2021
4

In de afgelopen verslagperiode zijn geen bedragen meer geïncasseerd. De
thans nog openstaande vorderingen zien voor het merendeel op kosten die
vooruit zijn gefactureerd, maar niet zijn gemaakt vanw ege de afgelasting van
een aantal beurzen als gevolg corona. Deze facturen kunnen dus niet
w orden geïncasseerd. De curator zal de Belastingdienst om teruggave van de
door failliet afgedragen btw verzoeken.

03-06-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Door failliet w ordt een bankrekening aangehouden bij ABN AMRO Bank. De
rekening vertoond per datum faillissement een tegoed van € 246.767,23. De
curator zal de bank verzoeken om het tegoed over te maken naar de
boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Zoals in het eerste verslag is vermeld is geen bankfinanciering verstrekt. ABN
AMRO Bank heeft het tegoed op de bankrekening die door failliet w erd
aangehouden ad € 368.518,78 naar de boedel overgemaakt.

06-07-2020
1

01-10-2020
2

5.2 Leasecontracten
Volgens het bestuur w ordt slechts één auto geleased. De w erknemer aan w ie
de auto ter beschikking as gesteld heeft deze reeds ingeleverd bij de
leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

06-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Door Beheer is een pandrecht gevestigd op de gehele bedrijfsuitrusting van
failliet inclusief de debiteurenvorderingen. De pandakte met bijbehorende
pandlijst zijn aan de curator ter hand gesteld evenals een ontvangstbew ijs
van de Belastingdienst w aaruit blijkt dat de akte ter registratie is aangeboden.
Het registratiebew ijs heeft de curator echter nog niet ontvangen.

06-07-2020
1

De verpanding heeft kort voor datum faillissement plaatsgevonden en is door
de curator vernietigd met een beroep op artikel 42 Fw dan w el 47 Fw . Om een
eventuele doorstart niet te frustreren heeft de curator met Beheer
afgesproken om de discussie over de verpanding te parkeren en, indien nodig,
voort te zetten als de doorstart, c.q. verkoop van de activa heeft
plaatsgevonden.
Evenw el heeft Beheer inmiddels aan de curator laten w eten dat zij de
vernietiging van het pandrecht erkent, althans het pandrecht vrijgeeft zodat
het de curator vrijstaat tot verkoop van de activa en incasso van de
debiteurenvorderingen over te gaan.

5.4 Separatistenpositie
Zoals hiervoor is vermeld, is het door Beheer gevestigde pandrecht vernietigd,
althans vrijgegeven.

06-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.
De eigendomsvoorbehouden w orden door de curator geïnventariseerd en
gecontroleerd. Indien en voor zover een eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is
gevestigd, zullen de nog aanw ezige zaken w aarop dit ziet aan de betreffende
crediteur w orden afgegeven.

06-07-2020
1

Voor zover thans kan w orden overzien zijn alle onder rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud geleverd zaken aan de betreffende leveranciers
afgegeven. Ook alle stands van derden die bij failliet w aren opgeslagen, zijn
geretourneerd.

01-10-2020
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is hierop geen beroep gedaan.

06-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Idem.

06-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Omdat de gestelde verpanding is vernietigd door de curator, zijn geen
afspraken gemaakt over een boedelbijdrage.

06-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Door de curator is overleg gevoerd met Beheer en haar advocaat over de
gestelde verpanding en de vernietiging hiervan op grond van de
faillissementspauliana.

06-07-2020
1

De curator heeft overleg gevoerd met ABN AMRO Bank over de uitbetaling van
het banktegoed. Ook is een mutatieoverzicht opgevraagd zodat kan w orden
bezien hoe het saldo is opgebouw d. Mogelijk hebben een aantal debiteuren
w aarvan de betaling niet in de administratie is verw erkt al op de bankrekening
betaald.

01-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuw e ontw ikkelingen
voorgedaan.

10-03-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Door de rechter-commissaris is toestemming verleend aan de curator om het
bedrijf van failliet nog gedurende een periode van tw ee w eken vanaf datum
faillissement voort te zetten. Deze periode is met tw ee w eken verlengd.

06-07-2020
1

Gedurende de periode van voortzetting w orden de bedrijfsactiviteiten
gedeeltelijk gecontinueerd. Slechts aan tw ee projecten, die op datum
faillissement nog niet w aren afgerond, is nog gew erkt. De projecten zijn
inmiddels opgeleverd.

6.2 Financiële verslaglegging
Voor de hiervoor genoemde tw ee projecten w are door failliet reeds facturen
verstuurd. Door de afronding van de projecten gedurende de boedelperiode
kunnen de facturen nog w orden geïncasseerd. Na aftrek van de nog gemaakte
kosten. vloeit dan een bedrag van ca. € 30.000,- in de boedel. Dit bedrag is
begrepen in het eerder in dit verslag vermelde totaalbedrag aan
debiteurenvorderingen.

06-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft afspraken gemaakt met het bestuur althans Beheer over de
voortzetting van het bedrijf en hiervoor toestemming gevraagd aan de rechtercommissaris.

06-07-2020
1

De hiervoor genoemde projecten zijn inmiddels afgerond. De curator heeft de
betalingen inmiddels ontvangen en de met de voortzetting samenhangende
kosten voldaan.

01-10-2020
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
De mogelijkheden van een eventuele doorstart zijn door de curator uitgebreid
onderzocht. Er is contact gelegd met een tw intigtal gegadigden. Helaas bleek
geen van partijen bereid een bod uit te brengen op de activa als geheel in het
kader van een doorstart. Alle partijen achten de (financiële) risico's te groot,
omdat w aarschijnlijk pas in 2021 w eer beurzen zullen w orden georganiseerd.

06-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Door de curator is contact opgenomen met een aantal gegadigden. Ook
hebben enkele partijen zich bij de curator gemeld. Na ondertekening van een
geheimhoudingsverklaring is aan alle partijen een bidbook toegestuurd dat
door de curator is opgesteld. Ook is een kijkdag georganiseerd w aarop de
activa door de gegadigden konden w orden bezichtigd.

06-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is door de curator opgevraagd en zal nog w orden
gecontroleerd.

06-07-2020
1

De curator heeft de administratie in hoofdlijnen doorgenomen. Deze is op orde
zodat aan de boekhoudplicht is voldaan.

01-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 2018: 17 oktober 2019
2017: 8 oktober 2018

06-07-2020
1

De jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt onderzocht.

06-07-2020
1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

01-10-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur. De curator
heeft de administratie van failliet gecontroleerd en hieruit zijn geen
onregelmatigheden gebleken. Er zijn geen punten naar voren gekomen die
nader onderzoek rechtvaardigen. In de komende verslagperiode zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden afgerond.

06-07-2020
1

10-03-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-07-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
Van pauilaneus handelen is niet gebleken. Zie hiervoor.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-03-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zal de administratie w orden gecontroleerd en
een aanvang w orden gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

06-07-2020
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek en
hoopt dit in de derde verslagperiode te kunnen afronden. Als uit het onderzoek
geen onregelmatigheden naar voren komen, dan kan het faillissement w orden
beëindigd.

01-10-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de derde verslagperiode voortgezet, maar
nog niet afgerond. De curator gaat ervan uit dat dit in de vierde verslagperiode
w el zal lukken.

17-12-2020
3

In de komende verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek gesloten.
De laatste w erkzaamheden w orden thans verricht.

10-03-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het
rechtmatigheidsonderzoek afgesloten.

03-06-2021
5

De gehele administratie is gecontroleerd en hieruit zijn geen bijzonderheden
naar voren gekomen. De vraagpunten zijn voorgelegd aan het bestuur en
naar behoren beantw oord. Zoals in het vorige verslag reeds is vermeld zijn
er geen aanw ijzingen voor paulianeus handelen en/of onbehoorlijk bestuur.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor.

06-07-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 51,43

06-07-2020
1

Toelichting
De boedelschulden zien op de kosten voor het gebruik van het online
programma w aarmee de crediteuren hun vordering ter verificatie kunnen
indienen.
Ook zal door door de verhuurder nog een vordering w orden aangemeld voor
de huurtermijnen na datum faillissement en door UW V nog een vordering uit
hoofde van de loongarantieregeling.
€ 113.437,50
Toelichting
Door de verhuurder is een boedelvordering aangemeld voor de huurtermijnen
na datum faillissement.
De boedelvordering van UW V uit hoofde van de loongarantieregeling is nog
niet bekend. De overige boedelschulden zien op het salaris curator en de

01-10-2020
2

verschotten.
€ 396.872,19

17-12-2020
3

Toelichting
De verhuurder heeft een gew ijzigde vordering aangemeld van € 137.989,73
die ziet op de huurtermijnen na datum faillissement.
Door UW V is een boedelvordering uit hoofde van de loongarantieregeling
aangemeld van € 258.777,08.
Verder is een bedrag van 105,38 verschuldigd aan ClaimsAgent voor het
gebruik van de w ebsite w aarmee de crediteuren hun vordering kunnen
aanmelden.
€ 422.757,34

10-03-2021
4

Toelichting
UW V heeft haar vordering gew ijzigd. Deze bedraagt thans € 284.658,71. De
vordering van ClaimAgent is verhoogd tot € 108,90.
€ 423.561,16

03-06-2021
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Toelichting
UW V heeft haar vordering gew ijzigd. Deze bedraagt thans € 285.462,53. De
overige boedelvordering zijn ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Door de Belastingdienst is nog geen vordering aangemeld.
€ 488.085,00

06-07-2020
1

01-10-2020
2

Toelichting
De Ontvanger heeft een bedrag van in totaal € 488.085,00 aan vorderingen
aangemeld. W aarschijnlijk zal dit bedrag nog oplopen.
€ 883.326,00

17-12-2020
3

Toelichting
De Ontvanger heeft inmiddels een bedrag van in totaal € 883.326 aan
vordering aangemeld.
€ 883.387,00
Toelichting
Door de Belastingdienst zijn nog enkele kleine aanslagen als vordering
aangemeld. De vordering van de fiscus bedraagt thans in totaal € 883.387.

8.3 Pref. vord. UWV

03-06-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Ook UW V heeft nog geen vordering aangemeld.
€ 34.622,66

06-07-2020
1

17-12-2020
3

Toelichting
Door UW V is een vordering aangemeld van in totaal € 34.622,66.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Andere preferente crediteuren zijn vooralsnog niet bekend.
€ 10.480,75

06-07-2020
1

17-12-2020
3

Toelichting
Door een van de w erknemers is een vordering aangemeld van € 10.480,75 die
ziet op niet uitbetaalde uren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

06-07-2020
1

Toelichting
Direct na uitspraak van het faillissement zijn alle crediteuren door de curator
aangeschreven met het verzoek hun vordering online aan te melden via
w w w .crediteurenlijst.nl. Per datum verslag hebben 17 crediteuren een
vordering ter verificatie ingediend.
31

01-10-2020
2

Toelichting
Tot datum verslag hebben zich in totaal 31 crediteuren bij de curator gemeld.
Een aantal van de aangeschreven crediteuren heeft nog geen vordering ter
verificatie ingediend.
37

17-12-2020
3

Toelichting
Tot datum verslag hebben zich in totaal 37 crediteuren bij de curator gemeld.
38
Toelichting
Tot datum verslag hebben zich in totaal 38 crediteuren bij de curator gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

10-03-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 862.511,57

06-07-2020
1

Toelichting
De hiervoor genoemde crediteuren hebben een bedrag van in totaal €
862.511,57 aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 971.548,49

01-10-2020
2

Toelichting
De hiervoor genoemde crediteuren hebben een bedrag van in totaal €
971.548,49 aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 999.594,65

17-12-2020
3

Toelichting
De hiervoor genoemde crediteuren hebben een bedrag van in totaal €
999.594,65 aan concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.
€ 1.049.441,47

10-03-2021
4

Toelichting
Nog niet alle bekende crediteuren hebben hun vordering ter verificatie
aangemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

06-07-2020
1

Naar de huidige stand van de boedel zal het faillissement ex artikel 137a Fw
vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

17-12-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de afgelopen verslagperiode verrichte w erkzaamheden zien op het
aanschrijven van de crediteuren en de verificatie van de schuldvorderingen.

06-07-2020
1

In de afgelopen verslagperiode zijn alleen door de fiscus nog vorderingen
aangemeld. De curator verw acht niet dat zich thans nog nieuw e crediteuren
zullen melden.

03-06-2021
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Hoew el in het faillissement een aanzienlijk actief is gerealiseerd, zal met
name vanw ege de hoge boedelvordering van UW V en de aanzienlijke
preferente vordering van de fiscus geen uitdeling kunnen w orden gedaan
aan de concurrente crediteuren.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

06-07-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De in de volgende verslagperiode te verrichten w erkzaamheden zie op:

06-07-2020
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- nadere inventarisatie;
- afw ikkeling verkoop activa;
- start rechtmatigheidsoverzoek;
- verificatie schuldvorderingen.
De in de volgende verslagperiode te verrichten w erkzaamheden zien met name
op:

01-10-2020
2

- de afw ikkeling verkoop activa (goodw ill);
- afronding rechtmatigheidsonderzoek;
- verificatie schuldvorderingen.
De in de volgende verslagperiode te verrichte w erkzaamheden zien met name
op:

17-12-2020
3

- de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek;
- de verificatie van de schuldvorderingen;
- de afw ikkeling van het faillissement.
Naar het zich thans laat aanzien kan het faillissement in de komende
verslagperiode w orden afgew ikkeld. Zodra de definitieve vordering van de
fiscus bekend is, zal het faillissement w orden beëindigd.

10-03-2021
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De curator gaat ervan uit dat in de komende verslagperiode de laatste
w erkzaamheden kunnen w orden verricht zodat tot beëindiging kan w orden
overgegaan. Het volgende verslag zal dan w aarschijnlijk het eindverslag zijn.
Het faillissement zal ex artikel 137a Fw vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

03-06-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van het faillissement verloopt voorspoedig, maar zal nog de
nodige tijd in beslag nemen.

06-07-2020
1

W aarschijnlijk kan het faillissement op korte termijn w orden beëindigd.

10-03-2021
4

Zie hiervoor.

03-06-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
3-9-2021

03-06-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
De overige w erkzaamheden zien op de verslaglegging, het gebruikelijke
overleg met de rechter-commissaris, etc.

Bijlagen
Bijlagen

06-07-2020
1

