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R-C
Curator

mr. P.A.M. Penders
mr H.M. Eijking

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sanjoh B.V.

24-03-2020
1

Gegevens onderneming
De onderneming w as gevestigd aan de Communicatiew eg 1 te (3641 SG)
Mijdrecht en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 50075756.

24-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Het in dienst hebben van (12) personeelsleden voor het verrichten van
(administratie, staf en ICT) w erkzaamheden aan (voornamelijk) gelieerde
vennootschappen.

24-03-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.521.635,00

€ 608.238,00

€ 35.441,00

2018

€ 1.540.090,00

€ -3.517.104,00

€ 212.740,00

Toelichting financiële gegevens
Gegevens conform conceptjaarrekening 2019

24-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

24-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 30.041,40

24-03-2020
1

€ 33.543,66

24-06-2020
2

€ 25.083,98

24-09-2020
3

€ 27.093,40

23-12-2020
4

€ 27.093,40

23-06-2021
6

€ 27.093,40

22-09-2021
7

€ 23.944,51

22-12-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-2-2020

24-03-2020
1

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

24-06-2020
2

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

24-09-2020
3

t/m
23-9-2020
van
24-9-2020

23-12-2020
4

t/m
22-12-2020
van
23-12-2020

23-03-2021
5

t/m
22-3-2021
van
23-6-2021

22-09-2021
7

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021
t/m
22-12-2021

Bestede uren

22-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

15 uur 54 min

2

6 uur 16 min

3

4 uur 1 min

4

12 uur 19 min

5

5 uur 55 min

6

3 uur 31 min

7

3 uur 31 min

8

2 uur 47 min

totaal

54 uur 14 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Volgens het handelsregister is de gefailleerde BV in 2010 opgericht. Enig
aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Muller Beheer B.V. Van deze
vennootschap zijn de heer S. Muller alsmede de heer C.M. Pol indirect
bestuurders.

24-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

24-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend had de gefailleerde geen verzekeringen afgesloten.

24-03-2020
1

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde geen
huurovereenkomsten afgesloten.

24-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft als oorzaak van het faillissement het volgende aangegeven:
"Na faillissement van een van onze klanten en daarop volgend het w egvallen
van onze grootste klant zien w ij voor 2020 geen bestaansrecht meer. De
omzet die hierdoor w eg valt resulteert in een liquiditeitstekort w aardoor w ij
onze verplichtingen niet meer kunnen voldoen."

24-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

24-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

24-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-2-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het Kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

24-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen. De curator
heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

24-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover dit van toepassing zou zijn, houdt de curator hier rekening mee.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

24-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen voorraden / onderhanden
w erk. Gelet op de soort activiteiten van gefailleerde is dit niet onlogisch.

24-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

VCN schade/uitkeringen

€ 6.832,94

Boedelbijdrage personeel
totaal

Boedelbijdrage

€ 28.589,40
€ 6.832,94

€ 28.589,40

Toelichting andere activa
Een deel van het personeel heeft voor de duur van drie w eken nog
w erkzaamheden verricht voor een zustervennootschap (Muller's Drukkerij BV).
Zie tevens punt 6.

24-03-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar andere
activa.
Op de bankrekening van gefailleerde is een bedrag inzake
ziekteverzuimverzekering uitgekeerd door de verzekeraar. De curator heeft de
ING Bank verzocht om dit bedrag naar de. boedelrekening over te maken.

24-09-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aanspraak gemaakt op een
tw eetal schade-uitkeringen (verzuim). VCN Verzekeringen heeft een
totaalbedrag van € 6.832,94 op de boedelrekening gestort.

22-12-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de afgelopen boedelperiode is door de ING Bank een bedrag van € 2.009,42
op de boedelrekening gestort.

23-12-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

openstaande posten

€ 6.227,50

€ 3.517,50

€ 0,00

totaal

€ 6.227,50

€ 3.517,50

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft de curator een overzicht openstaande posten
overhandigd. De curator heeft alle crediteuren aangeschreven. Tot op heden
hebben tw ee debiteuren hun factuur voldaan. Bovendien heeft de curator een
of meer betw istingen ontvangen. Een gelieerde vennootschap, Drukkerij
Verw eij BV, die een bedrag van € 1.500 dient te betalen, is reeds op 28 januari
2020 in staat van faillissement gesteld.

24-03-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de afgelopen verslagperiode hebben nog eens 4 debiteuren hun factuur
voldaan.
Verder heeft de curator in totaal van een 4-tal debiteuren (totaal € 1.331) een
betw isting ontvangen.

24-06-2020
2

Mede gelet op de betw istingen alsmede de relatief lage vorderingen heeft de
curator de debiteurenincasso gestaakt.

24-09-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.436,76

24-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Saldo ING Bank NV op datum faillissement

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode heeft de bank op verzoek van de curator het
saldo op de boedelrekening gestort.

24-06-2020
2

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave bestuurder en voor zover bekend bij de curator heeft
gefailleerde geen leasecontracten afgesloten.

24-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave bestuurder en voor zover bekend bij de curator heeft
gefailleerde geen zekerheden afgegeven.

24-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op (een)
eigendom(svoorbehoud).

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een deel van het personeel heeft voor de duur van drie w eken nog
w erkzaamheden verricht voor een zustervennootschap (Muller's Drukkerij BV).

24-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Alle drie w ekelijkse facturen - in totaal € 28.589,40 - zijn op de boedelrekening
voldaan.

24-03-2020
1

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
In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur digitaal de administratie aan
de curator overhandigd.
In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden gedaan.

24-03-2020
1

De curator heeft de administratie van gefailleerde onderzocht. Dit heeft - zoals
gebruikelijk - aanleiding gegeven om het bestuur nadere vragen te stellen en
hem te verzoeken te reageren op de voorlopige conclusies van de curator.

23-03-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 31 december 2019 vastgesteld en gedeponeerd
2017: 3 augustus 2018 vastgesteld en 6 augustus 2018 gedeponeerd
2016: 6 juli 2017 vastgesteld en gedeponeerd

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

24-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet benodigd.

24-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum in 2010 is een eventuele volstortingsverplichting
verjaard.

24-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over onbehoorlijk
bestuur. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

Toelichting
De curator heeft de administratie van gefailleerde onderzocht. Dit heeft - zoals
gebruikelijk - aanleiding gegeven om het bestuur nadere vragen te stellen en
hem te verzoeken te reageren op de voorlopige conclusies van de curator.

24-03-2020
1

23-03-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianeus
handelen. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

24-03-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over
onrechtmatigheden van voor of na faillietverklaring. In de volgende
verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden gedaan.

24-03-2020
1

De curator heeft de administratie van gefailleerde onderzocht. Dit heeft - zoals
gebruikelijk - aanleiding gegeven om het bestuur nadere vragen te stellen en
hem te verzoeken te reageren op de voorlopige conclusies van de curator.

23-03-2021
5

In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur een zeer uitgebreide reactie
verstrekt. De curator is deze reactie nog aan het bestuderen.

23-06-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
PM

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V (overname loon): PM

Toelichting
Salaris curator: PM
UW V (overname loon): € 91.455,20

Toelichting
UW V (overname loon): € 97.171,39

24-03-2020
1
24-06-2020
2

23-12-2020
4

22-12-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.137,00

24-06-2020
2

€ 0,00

22-12-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM
€ 85.779,29

24-03-2020
1

23-12-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Personeelspot/-fonds
Per maand is er van het salaris van elke w erknemer een gering bedrag
ingehouden ten behoeve van een personeelspot. Het totaal bedraagt €
3.600,91. Dit bedrag is niet fysiek in een pot gestopt of separaat gehouden.
De 12 w erknemers hebben recht op 1/12 deel van dit bedrag.

24-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

24-03-2020
1

3

24-09-2020
3

4

22-12-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.934,65

24-03-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zou er op datum faillissement een
schuldenlast zijn van slechts
€ 7.104,68.
€ 3.417,55

24-09-2020
3

€ 7.736,40

22-12-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is de w ijze van afw ikkeling nog niet goed in te schatten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

24-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- onderzoek nadere activa
- incasso debiteuren
- onderzoek rechtmatigheden
- inventarisatie crediteuren

24-03-2020
1

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- incasso debiteuren
- onderzoek rechtmatigheden

24-06-2020
2

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- onderzoek rechtmatigheden

24-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium is de termijn van afw ikkeling van het faillissement nog niet
bekend.

24-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-12-2021
8

