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

8
04-08-2022
F.17/20/85
NL:TZ:0000157889:F002
06-10-2020

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr N.H.M. Poort

Algemene gegevens
Naam onderneming
SIP Systems B.V.

06-11-2020
1

Gegevens onderneming
Sip Systems B.V. De Steven 22 te (9206 AX) Drachten, kvk 72180153
w w w .sipsystems.nl

06-11-2020
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in bouw materialen, engineering, bew erking en in- en verkoop van
van prefab houten bouw systemen.

06-11-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 183.415,00

€ -46.119,00

€ 317.033,00

2018

€ 0,00

€ -37.689,00

€ 147.954,00

2020

€ 268.236,00

€ 23.780,00

€ 426.766,00

Toelichting financiële gegevens
Bovenvermelde gegevens zijn ontleend aan de grootboekadministratie van
gefailleerde. De administratie is bijgew erkt tot en met september 2020.

06-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

06-11-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

06-11-2020
1

€ 15.000,00

05-02-2021
2

€ 14.984,10

07-02-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-10-2020

06-11-2020
1

t/m
30-10-2020
van
31-10-2020

05-02-2021
2

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

05-05-2021
3

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021

04-08-2021
4

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021

05-11-2021
5

t/m
31-10-2021
van
1-11-2021

07-02-2022
6

t/m
25-1-2022
van
26-1-2022

04-05-2022
7

t/m
25-4-2022
van
26-4-2022
t/m
3-8-2022

Bestede uren

04-08-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 0 min

2

34 uur 42 min

3

8 uur 0 min

4

4 uur 12 min

5

3 uur 24 min

6

11 uur 12 min

7

2 uur 12 min

8

8 uur 42 min

totaal

91 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Voornamelijk inventarisatie, personeel en crediteuren.

06-11-2020
1

Dit faillissement is gelijktijdig uitgesproken met het faillissement van
Bouw projecten R. de Boer B.V. Beide gelieerde vennootschappen zijn in
hetzelfde pand gevestigd en maken gebruik van elkaars medew erkers en
materieel. De verw evenheid van de vennootschappen brengt met zich mee dat
de bestede tijd nauw elijks aan één faillissement kan w orden toegerekend. De
curator overw eegt de rechter-commissaris te verzoeken om deze
faillissementen geconsolideerd te mogen behandelen.
De bestede tijd had voornamelijk betrekking op de inventarisatie en verkoop
van roerende zaken, veilig stellen van administratie en correspondentie
crediteuren.

05-02-2021
2

De bestede tijd had voornamelijk betrekking op correspondentie met de
crediteuren, onderzoek in het kader van rechtmatigheid en verslaglegging.

05-05-2021
3

De bestede tijd had voornamelijk betrekking op de verslaglegging en
correspondentie inzake een schikkingsvoorstel m.b.t. de schade door de
inbezitneming van chalets.

04-08-2021
4

De uren in deze verslagperiode hadden met name betrekking op de
verslaglegging, rechtmatigheid (opstellen verzoek om te mogen procederen
inzake de kw estie omtrent de chalets) en correspondentie met crediteuren.

07-02-2022
6

De uren in deze verslagperiode hadden met name betrekking op de
verslaglegging en rechtmatigheid (correspondentie met advocaat inzake de
kw estie omtrent de chalets).

04-05-2022
7

De bestede uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking op de
afw ikkeling van dit faillissement.

04-08-2022
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder is SIP Systems Holding B.V. De Steven 22 te Drachten (kvk
72173513).
Bestuurder van SIP Systems Holding B.V. is R. de Boer Holding B.V. Houtlaan 24
te Drachten (kvk 67304117). Bestuurder van R. de Boer Holding B.V. is de heer
R. de Boer, geboren 06-09-1986.

06-11-2020
1

Er is sprake van een concern met zes vennootschappen.
Van 17 juli 2018 tot en met 13 december 2018 w as Tromp Beheer B.V. (kvk
52871525) tevens bestuurder.
Bestuurder van Tromp Beheer B.V. is de heer Arthur Pascal Tromp, geboren 1807-1966.
Van 17 juli 2018 tot en met 8 juli 2019 w as I.F.P. Beheer B.V. (kvk 72170344)
tevens bestuurder. Bestuurder van I.F.P. Beheer B.V. is de heer Iw an Frank
Postma, geboren 15-01-1968.
Tromp Beheer B.V. en I.F.P. Beheer B.V. maken geen deel uit van het hiervoor
genoemde concern.

1.2 Lopende procedures
geen

06-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
diverse bedrijfsverzekeringen

06-11-2020
1

1.4 Huur
bedrijfspand

06-11-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Diefstal materialen en liquiditeitsproblemen concern.

06-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

06-11-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
06-11-2020
1

Toelichting
onbekend

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-10-2020

2

9-10-2020

3

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag medew erkers, uitzoekw erkzaamheden voor UW V in verband met
overname loonbetalingsverplichtingen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

06-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

w erkplaatsinventaris en kantoorinventaris

€ 15.000,00

totaal

€ 15.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De w erkplaats is ingericht met diverse houtbew erkingsmachines en een
afzuiginstallatie. De w aarde van de kantoorinventaris is te verw aarlozen.

06-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris.

06-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In combinatie met de activa van Bouw projecten R. de Boer B.V. is de inventaris
aan meerdere gegadigden te koop aangeboden.

06-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

restmaterialen zonder w aarde
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad restmaterialen zonder w aarde is in het gehuurde bedrijfspand
achtergelaten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

05-02-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

intercompany vorderingen

€ 180.000,00

totaal

€ 180.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde uitsluitend vorderingen
op gelieerde vennootschappen. Die vorderingen zijn oninbaar omdat het
concern insolvabel is.

06-11-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie

06-11-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 58.433,00

06-11-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Betreft Rabobank, rekening-courant en langlopende lening

5.2 Leasecontracten
De Lage Landen Lease

06-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op voorraad, inventaris en vorderingen op
derden.
De Lage Landen heeft een 1e pandrecht op een houtbew erkingsmachine.
De aangetroffen zekerheden zijn bodemzaken w aarvoor het bodemvoorrecht
geldt. De vordering van de fiscus is hoger dan de vermoedelijke w aarden van
de zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

06-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
zie hiervoor

06-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
geen

06-11-2020
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
geen

06-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

06-11-2020
1

geen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie

06-11-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn gestaakt. De curator ziet geen mogelijkheid
om (een deel van) de onderneming voort te zetten.

06-11-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator ziet geen mogelijkheden voor een doorstart van de onderneming.

06-11-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

06-11-2020
1

Naar thans zijn er aanzienlijke verschillen in de rekening-courantverhoudingen
met gelieerde vennootschappen. De curator heeft de bestuurder de
gelegenheid gegeven om alsnog een administratie aan te leveren die een
goed beeld geeft van de rechten en verplichtingen van de vennootschap.

05-02-2021
2

De bestuurder heeft nog geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een
aangevulde administratie aan te leveren die een goed beeld geeft van de
rechten en verplichtingen van de vennootschap.

05-05-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming is opgericht op 17 juli 2018.
De jaarrekening van 2018 is vastgesteld op 29 mei 2020 en gedeponeerd op
29 mei 2020
De jaarrekening van 2019 is vastgesteld op 24 juli 2020 en gedeponeerd op
19 augustus 2020.

06-11-2020
1

Beide jaarrekeningen zijn te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

06-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht van de aandelen is voldaan.

06-11-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

06-11-2020
1

nog te onderzoeken

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-11-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
-

06-11-2020
1

De curator heeft onderzoek gedaan naar een enkele chalets die, volgens
mededeling van de bestuurder, zouden zijn gestolen en de afw ikkeling van
daarop betrekking hebben verzekeringsclaim.

05-02-2021
2

De verzekeringsclaim is inmiddels afgew ezen door de verzekeraar. De curator
heeft contact met de partij die de chalets in bezit heeft en onderzoekt de
mogelijkheid om de schade te compenseren.

05-05-2021
3

De curator heeft aan de partij die de chalets in bezit heeft een tegenvoorstel
gedaan inzake de compensatie van de schade. Hij is in afw achting van een
reactie op dit tegenvoorstel.

04-08-2021
4

De curator is met voornoemde partij in onderhandeling over de compensatie
van de schade.

05-11-2021
5

De curator heeft in deze verslagperiode een verzoek ingediend bij de rechtercommissaris om een procedure op te mogen starten met betrekking tot
compensatie voor de geleden schade in de kw estie omtrent de in bezit
genomen chalets.

07-02-2022
6

De curator heeft in deze verslagperiode w ederom gecorrespondeerd met de
advocaat van de debiteur die de chalets in bezit heeft. De debiteur had een
overeenkomst met Bouw projecten R. de Boer B.V. voor de bouw van negen
chalets. Gefailleerde heeft in opdracht van Bouw projecten R. de Boer B.V. drie
chalets gebouw d, zes zijn door het faillissement niet gebouw d. De drie chalets
zijn door debiteur, kort voor faillissementsdatum, opgehaald. Deze chalets
w aren nog niet in de staat w aarin deze hadden moeten verkeren w anneer
gefailleerde de verplichtingen uit de overeenkomst volledig zou zijn
nagekomen. Contractueel w aren afspraken gemaakt over de
eigendomsoverdracht en het moment van levering. De debiteur heeft het
standpunt ingenomen dat de chalets aan haar zijn geleverd, met toestemming
van de bestuurder van gefailleerde, en dat door deze levering de volledige
eigendom van de chalets is overgegaan op deze partij. De curator heeft zich
op het standpunt gesteld dat het enkele ophalen van de chalets, met
toestemming van de bestuurder, nog geen rechtsgeldige levering maakt en dat
een deel van de eigendom van de chalets nog aan de boedel toebehoort. Door
het ophalen van de chalets in aanbouw is de debiteur verrijkt en is de boedel
verarmd. Aan de andere kant is gefailleerde tekortgeschoten in de nakoming
van zijn verplichtingen met betrekking tot de bouw van negen chalets. De
debiteur heeft de drie chalets door een ander moeten laten afbouw en en voor
de overige zes chalets een andere opdrachtnemer moeten vinden.
In deze verslagperiode is de curator tot de conclusie gekomen dat procederen
ten einde een hogere vergoeding te krijgen niet haalbaar is. De reden hiervoor
is dat de verrijking c.q. verarming alleen op basis van schatting kan w orden
geduid en dat deze schatting nagenoeg onmogelijk is door het ontbreken van
een beschrijving van de staat van de chalets bij afname. De curator heeft
onder voorbehoud van de toestemming van de rechter-commissaris een
schikking getroffen met de debiteur voor de betaling van € 2.500,- aan de
boedel ter compensatie van de schade.
Naar verw achting zal deze kw estie in de volgende verslagperiode w orden
afgerond.

04-05-2022
7

De rechter-commissaris heeft in de afgelopen verslagperiode toestemming
verleend om de schikking te treffen met de debiteur in de kw estie van de
verdw enen chalets. De kw estie is afgew ikkeld.

04-08-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

06-11-2020
1

nog niet bekend

€ 29.273,50

05-05-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.841,00

06-11-2020
1

€ 83.069,00

05-02-2021
2

€ 105.797,00

05-05-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

06-11-2020
1

nog niet bekend

€ 14.370,27

05-05-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.800,57

06-11-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

06-11-2020
1

27

05-02-2021
2

29

05-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 236.606,12

06-11-2020
1

Toelichting
In voornoemd bedrag zijn tevens (deels) door zekerheden gedekte
vorderingen van Rabobank en De Lage Landen Lease begrepen.

€ 300.438,84

05-02-2021
2

€ 300.438,84

05-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

06-11-2020
1

Naar verw achting zal dit faillissement in de volgende verslagperiode w orden
voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan baten ex art. 16 Fw . Dat
betekent dat er geen uitkering zal plaatsvinden aan de crediteuren.

04-05-2022
7

Het faillissement w ordt met de indiening van dit verslag voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten ex art. 16 Fw . Aan geen van de
crediteuren zal een uitkering plaats kunnen vinden.

04-08-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie, correspondentie

06-11-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
geen

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

06-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
inventarisatie en verkoop activa
rechtmatigheidsonderzoek

06-11-2020
1

rechtmatigheidsonderzoek

05-02-2021
2

compensatie voor verdw enen chalets

05-11-2021
5

afw ikkeling kw estie chalets
start afw ikkeling faillissement

04-05-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

06-11-2020
1

Naar verw achting zal in de volgende verslagperiode w orden gestart met de
afw ikkeling van dit faillissement.

04-05-2022
7

Het faillissement w ordt met dit verslag voorgedragen voor opheffing w egens
gebrek aan baten.

04-08-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
diverse

Bijlagen
Bijlagen

06-11-2020
1

