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

4
12-09-2019
F.17/18/74
NL:TZ:0000070053:F001
25-09-2018

R-C
Curator

mr. R Giltay
mr R.M. Goudberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Veiligheidzorg B.V.

01-11-2018
1

Gegevens onderneming
Adres: Eigen Haar 13a
Postcode & Plaats: 8561 EX BALK
Kamer van Koophandelnummer: 57154473

01-11-2018
1

Activiteiten onderneming
De onderneming ontw ikkelde, plaatste en onderhield veiligheid(alarm)
systemen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 225.293,00

€ 11.979,00

€ 24.652,00

2016

€ 158.761,00

€ -51.187,00

€ 22.676,00

Toelichting financiële gegevens

01-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft bij bestuurder nog de concept balans 2017 en de
kollommenbalans 2018 (t/m faillissemenstdatum) opgevraagd, echter deze zijn
nog niet beschikbaar gesteld door bestuurder. De bestuurder heeft diens
accountant nog een bedrag betaald zodat deze stukken op korte termijn
kunnen w orden verw acht.

01-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

01-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

01-11-2018
1

Toelichting
Er hebben nog geen mutaties plaatsgevonden. Om deze reden zal een
financieel verslag achterw ege blijven (conform 2.4 sub A Recofa-richtlijnen).
€ 0,00

05-02-2019
2

Toelichting
Bij gebrek aan mutaties zal ook deze periode geen financieel verslag w orden
gepubliceerd.
€ 531,98

18-06-2019
3

€ 888,71

12-09-2019
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-9-2018

01-11-2018
1

t/m
30-10-2018
van
31-10-2018

05-02-2019
2

t/m
4-2-2018
van
18-7-2019

18-06-2019
3

t/m
17-6-2018
van
18-6-2019

12-09-2019
4

t/m
12-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 24 min

2

8 uur 30 min

3

0 uur 48 min

4

3 uur 30 min

totaal

32 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en aandeelhouder van failliet is Van Poelje W orkum B.V., daarvan is
aandeelhouder en bestuurder Simon Van Poelje.

01-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

01-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal de lopende verzekeringen beëindigen.

01-11-2018
1

1.4 Huur
Failliet huurde een kantoorunit aan de Eigen Haard 13 te Balk van Van Poelje
W orkum B.V. Met w ederzijds goedvinden is de huurovereenkomst per
faillissementsdatum beeindigd.

01-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming is in 2013 opgestart door Van Poelje. In eerste instantie w erd
door de ondernemning gebruikt gemaakt van zogenaamde zzp'ers die de
veiligheidsystemen "aan de man" moest brengen, e.e.a. op provisiebasis.
Omdat de onderneming na verloop van tijd de veelheid aanvragen niet meer
met zzp'ers aankon, is ervoor gekozen om middels een payroll bedrijf mensen
hiervoor in te zetten. Dat bleek een misstap aangezien deze personen niet op
een provisiebasis w erden beloond en daarom ook minder "scoringsdrang"
hadden. De verw achtte expansie bleef dus uit. Daartegenover stond dat de
onderneming w el de kosten had van het payrollbedrijf maar er niet of
nauw elijks meer systemen w erden verkocht. Daardoor kw am de onderneming
destijds accuut in de liquiditeitsproblemen (Van Poelje heeft toentertijd veel
geld moeten steken in de onderneming heeft mede daarom ook nog een
aanzienlijk vordering op de vennootschap).
De onderneming had toentertijd ondermeer een forse schuld aan de door haar
ingeschakelde meldkamer, w aardoor zij 2015 heeft besloten om haar
abonnementen/contracten te verkopen aan de betreffende meldkamer voor
een bedrag van in totaal € 100.000,-. De vordering van de meldkamer, van
naar de curator begrijpt enkele tienduizenden euros, op de vennootschap is
daarmee verrekend.
Met het restant kon een deel van de andere schuldeisers w orden betaald.
De onderneming verrichte na overdracht van haar portefeuille enkel nog haar
(onderhoud)w erkzaamheden t.b.v. de betreffende meldkamer, maar haar
maandelijkse facturering aan de klanten verviel daarmee. Omdat deze w ijze
van exploitatie niet dekkend w as, kon de onderneming haar achterstanden
niet zuiveren, w aardoor op een gegeven moment een drietal crediteuren het
faillissement heeft aangevraagd. De onderneming heeft geen verw eer
gevoerd, noch w ilde zijn in verzet gaan.

01-11-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

01-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

01-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-10-2018

1

toestemming r.c. d.d. 27 september 2018

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 500,00

auto

€ 283,71

totaal

€ 783,71

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoorinventaris bestaat uit een bureau, een pc, een kluis en nog enkele
kleinere zaken en heeft niet of nauw elijks w aarde. De curator zal trachten
deze goederen aan Van Poelje te verkopen.
De auto betreft een auto van meer dan 15 jaar oud met de nodige gebreken.
De curator zal de auto laten ophalen bij de betreffende w erknemer en indien
mogelijk verkopen aan een derde.

01-11-2018
1

De inventaris is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan Van
Poelje W orkum B.V., een vennootschap van bestuurder van failliet. De
koopsom is nog niet voldaan. De curator heeft de koper inmiddels gesommeerd
om tot betaling over te gaan.

05-02-2019
2

De auto w ordt op dit moment te koop aangeboden. Verkoop heeft nog niet
plaatsgevonden. Op korte termijn zal de auto op een veiling w orden geplaatst.
Inmiddels is na herhaalde aanmaningen de koopsom voor de inventaris
voldaan.
De auto is nog niet verkocht. De curator zal nagaan in hoeverre het zinvol is gezien de w aarde - om de auto nogmaals aan te bieden, i.v.m. de te maken
kosten en de te realiseren opbrengst.

18-06-2019
3

De auto is inmiddels verkocht.

12-09-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er rust een bodemvoorrecht op de kantoorinventaris.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting andere activa

01-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bancaire financiering.

01-11-2018
1

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

01-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

01-11-2018
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

01-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

01-11-2018
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

01-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

01-11-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er w ordt niet voortgezet.

01-11-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zal geen doorstart plaatsvinden.

01-11-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek

01-11-2018
1

De curator heeft meerdere malen van failliet de verw erkte administratie
opgevraagd. Failliet (diens bestuurder) heeft aangegeven dat hij de
boekhouder inmiddels € 3.000,- heeft betaald, w aardoor de administratie zou
w orden verw erkt. Tot op heden heeft de curator nog geen verw erkte
administratie mogen ontvangen en heeft de curator de bestuurder inmiddels
een termijn gesteld.

05-02-2019
2

De curator heeft ondanks aanmaningen nog niet de volledige verw erkte
administratie onder zich. De curator zal deze verslagperiode gaan bepalen of
hij de bestuurder in privé daarvoor zal aanspreken.

18-06-2019
3

De curator heeft geen nadere administratie ontvangen, echter het niet
volledig verw erken van de administratie is niet zodanig dat de curator
bestuurder daarvoor in privé dient aan te spreken.

12-09-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2016 is gedeponeerd.

01-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Door de accountant is een samenstellingsverklaring afgegeven.

01-11-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In orde.

01-11-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek

Toelichting
Nog in onderzoek, e.e.a. is ook mede afhankelijk van de w el niet aan te
leveren verw erkte administratie.

Toelichting
Nog in onderzoek, i.v.m. nog niet aangeleverde administratie.
Nee
Toelichting
De curator zal bestuurder niet aanspreken uit hoofde van onbehoorlijk
bestuur. Het enkele feit dat een deel van de administratie niet is verw erkt is
daarvoor onvoldoende.

7.6 Paulianeus handelen

01-11-2018
1

05-02-2019
2

18-06-2019
3

12-09-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek

Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

01-11-2018
1

05-02-2019
2

18-06-2019
3

12-09-2019
4

Toelichting
Op basis van de gegevens / administratie die de curator onder zich heeft is
geen sprake van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
€ 510,88

01-11-2018
1

18-06-2019
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Loon & premie w g-deel SV: € 510,88
€ 3.105,34
Toelichting
De UW V heeft haar (boedel)vorderingen aangevuld met de door haar
betaalde pensioenpremies.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-09-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.660,00

01-11-2018
1

€ 75.228,00

05-02-2019
2

€ 79.308,37

18-06-2019
3

Toelichting
Een deel van ingediende vorderingen zien op loonheffing w elke inmiddels op
nihil zou zijn gesteld, te w eten over juli t/m september 2019 voor een bedrag
ad € 2.052,00. De curator heeft hiervan nog geen schriftelijke bevestiging
ontvangen.
€ 75.228,00

12-09-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.057,77

18-06-2019
3

Toelichting
W aarvan overgenomen loon: € 4.299,41 en € 758,36 premie w g-deel SV

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.080,37

05-02-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

01-11-2018
1

Toelichting
De crediteurenlijst is recent ontvangen en moeten nog w orden aangeschreven.
Dat zal op korte termijn gebeuren.
17

05-02-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 31.196,80

01-11-2018
1

€ 59.882,22

05-02-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Art. 16 Faillissementsw et

05-02-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

01-11-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop roerende zaken
- nader onderzoek administratie

01-11-2018
1

- verkoop auto
- aanleveren en onderzoek administratie

05-02-2019
2

- afw ikkeling (verkoop) auto
- mogelijk aanspreken bestuurder i.v.m. niet volledig aangeleverde
administratie

18-06-2019
3

Dit is het laatste verslag. De curator zal tot eindafw ikkeling overgaan. Het
faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

12-09-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
- onbekend

01-11-2018
1

- onbekend

05-02-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
12-8-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

12-09-2019
4

