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

2
08-06-2022
F.17/22/10
NL:TZ:0000218874:F001
08-02-2022

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr R. Verdonk

Algemene gegevens
Naam onderneming
Systeemplafonddirect.nl B.V.

08-03-2022
1

Gegevens onderneming
Handelend onder de naam:
Systeemplafonddirect.nl B.V.

08-03-2022
1

Tevens handelend onder de namen:
Scheidingsw anddirect.nl
Plafond-voordeel.nl
Glasw anddirect.nl
Ecktesjit.nl
KvK-nummer: 84610948
Vestigings-/postadres: Ploeggang 30 te (8431NG) Oosterw olde

Activiteiten onderneming
Ingeschreven activiteiten (KvK): algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (SBI
4120).

Financiële gegevens

08-03-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 1.087.543,00

€ -37.378,00

€ 251.663,00

2021

€ 1.681.856,61

€ -86.045,96

€ 665.138,78

Toelichting financiële gegevens
De besloten vennootschap is opgericht per 25 november 2021. Tot die tijd
w erd de onderneming gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma.
De activa en passiva zijn ex artikel 2:204 lid 1 BW ingebracht in de bv, e.e.a.
met terugw erkende kracht per 1 januari 2021. De vennootschap onder firma is
niet failliet.
De cijfers van 2021 zijn niet meer opgemaakt door een accountant. Deze cijfers
komen uit het administratieprogramma Snelstart.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-03-2022
1

Toelichting
Er w aren geen w erknemers in dienst bij de besloten vennootschap.
W erkzaamheden w erden uitgevoerd door de bestuurders en met hulp van
uitzendkrachten / ZZPers.

Boedelsaldo
€ 6.574,17

08-03-2022
1

€ 75.611,42

08-06-2022
2

Verslagperiode
van
8-2-2022

08-03-2022
1

t/m
7-3-2022
van
8-3-2022
t/m
7-6-2022

Bestede uren

08-06-2022
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 54 min

2

32 uur 48 min

totaal

68 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders en aandeelhouders (50:50) van failliet zijn de holdings van de
uiteindelijke bestuurders, de heren M. Hofmann en R. Keuter, respectievelijk M.
Hofmann Holding B.V. en R. Keuter Holding B.V.
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1.2 Lopende procedures
Er is een lopende procedure - voor datum oprichting bv - ingezet jegens de vof,
deze procedure valt buiten het faillissement van de bv.
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1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De curator had met toestemming van de rechter-commissaris het huurcontract
van de bedrijfsruimte met verhuurder opgezegd, echter naar later bleek dat
het contract niet (met toestemming) w as overgezet naar de bv, zodat de
opzegging niet rechtsgeldig w as. De verhuurder is hiervan in kennis gesteld, zij
zal zich nu bij de vennoten moeten melden.
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1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming is in de afgelopen jaren fors gegroeid, w aardoor de beide
bestuurders (voorheen vennoten in de vof) al w erkzaamheden gedurende
langere tijd niet meer met zijn tw eeën konden uitvoeren. Daardoor heeft de
onderneming een groot aantal zzp'ers dienen in te schakelen (w erknemers
voor loondienstsituaties w aren niet beschikbaar). De door de onderneming
ingecalculeerde manuren op de diverse projecten w erden niet gerealiseerd,
w aardoor projecten met verlies w erden afgesloten. Ook de verhoogde
inkooptarieven die gedurende de lopende projecten w erden doorgevoerd
konden niet direct w orden afgew enteld op de opdrachtgevers, w aardoor ook
daardoor de marges onder druk kw amen te staan. Toen met de lopende
inkomsten niet meer alle schuldeisers konden w orden voldaan heeft de
onderneming zelf haar faillissement aangevraagd. (W el is overigens kort voor
de faillissementsaanvraag nog het aanw ezige banksaldo vrijw el volledig
gebruikt voor betaling van een aantal specifieke schuldeisers.)
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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
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kantoor-/bedrijfsinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen en voorraad zal na verkregen toestemming van de
rechter-commissaris w orden geveild.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfs-kantoorinventaris kan als bodemzaak w orden gekw alificeerd, zodat
daarop het voorrecht van de fiscus van toepassing is.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inmiddels verkocht. De eindafrekening w ordt opgemaakt.

08-06-2022
2

De aanw ezige inventaris/voorraad is geveild vanuit de gehuurde
bedrijfsruimte. De huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte bleek nog op
naam van de VOF te staan en reeds in maart 2022 te zijn beëindigd. Met het
oog hierop heeft de curator (met toestemming rc) afspraken gemaakt met de
verhuurder over een gebruiksvergoeding.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bouw materiaal
Onderhandenw erk op projecten
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het bouw materiaal zal w orden geveild.
De onderhandenw erkpositie is lastig te bepalen, aangezien voor faillissement
al een deel van het w erk is neergelegd door de ingehuurde zzp'ers. Deze
zzp'ers zijn vervolgens via de betreffende opdrachtgevers de w erkzaamheden
gaan uitvoeren. Er zal dus moeten w orden nagegaan w at de stand van het
w erk op dat moment w as. E.e.a. zal nog nader moeten w orden uitgezocht.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Aanw ezige voorraad is inmiddels verkocht. De eindafrekening volgt nog.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 3.114,04

totaal

€ 3.114,04

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De bankrekening staat nog op naam van de vof, echter het saldo w at op deze
bankrekening staat (afkomstig van de debiteuren failliet) komt de bv toe. De
curator heeft dit bedrag overgemaakt op faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande facturen

€ 106.810,07

€ 46.793,42

totaal

€ 106.810,07

€ 46.793,42

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In totaal staat op de debiteurenlijst een bedrag groot € 111.700,85. Een deel
van de openstaande vorderingen kan op voorhand als oninbaar w orden
aangemerkt. Van de resterende € 106.810,07 ziet een deel op aanbetalingen
en deelfacturen. De curator zal nog nagaan in hoeverre de w erkzaamheden
zijn uitgevoerd en betaling verlangd kan w orden.

08-03-2022
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven. Naar aanleiding daarvan is reeds met een
paar debiteuren verder gecorrespondeerd over betaling van door failliet
uitgevoerde w erkzaamheden.

08-03-2022
1

Incassow erkzaamheden. Een aantal debiteuren is overgegaan tot betaling.
Met één debiteur is (met toestemming rc) een schikking getroffen. De
schikking ziet deels op debiteuren (voorschot-/deelfacturen) en deels op
onderhanden w erk.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

08-03-2022
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Er is geen bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
De voertuigen (tw ee bestelw agens) w erden gebruikt op basis van financial
lease. De voertuigen zijn inmiddels opgehaald door de leasemaatschappij. Ook
deze contracten stonden nog op naam van de vof en zijn niet overgezet op de
bv.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Voorzover bekend zijn er geen zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een crediteur heeft diens eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De betreffende
zaken w orden geretourneerd.
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen retentierechten ingeroepen.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Controle beschikbare informatie, corresponderen i.v.m. ingeroepen
eigendomsvoorbehoud en controle aanw ezige zaken.

08-03-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn na faillissementsdatum niet voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zou voor faillissementsdatum een partij geïnteresseerd zijn in de
voortzetting/overname van de activiteiten. De curator heeft deze partij
aangeschreven maar daarop is niet meer gereageerd. Verder hebben zich
geen ander partijen gemeld. Een doorstart is daarom niet aan de orde.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

08-03-2022
1

Alle administratie is op zich verw erkt, echter het is de curator gebleken dat
de vennootschap in haar facturering nog gebruik maakte van het btw
nummer van de vof. De curator zal nog contact opnemen met de fiscus om na
te gaan in hoeverre dat fiscale consequenties heeft.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De cijfers van 2020 zijn in 2021 als laatste gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.
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Voor zover de curator op basis van de huidige stukken kan nagaan is voldaan
aan de stortingsplicht.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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In onderzoek
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Toelichting
Kort voor faillissementsdatum zijn er nog een aantal crediteuren fors betaald
en anderen niet/minder. De curator zal hiernaar nog verder onderzoek doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8
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18

08-06-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 66.750,97

08-03-2022
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€ 98.489,03
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren zijn uitgenodigd om vorderingen bij de curator in te dienen ter
verificatie, ingediende vorderingen zijn geplaatst en bevestigd voorzover deze
betrekking hebben op de besloten vennootschap.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
veiling roerende zaken
nader onderzoek administratie
incasso openstaande vorderingen/onderhandenw erk

nader onderzoek betalingen kort voor faillissementsdatum
verder onderzoek btw nummer gebruik facturen
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

