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

16
19-08-2021
F.18/17/150
NL:TZ:0000014371:F001
28-06-2017

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr J.J. Reiziger

Algemene gegevens
Naam onderneming
Cimex Projectafbouw B.V.

25-05-2018
4

Gegevens onderneming
Cimex Projectafbouw B.V. (hierna: 'cimex') is gevestigd aan de W itterw eg 44 C
te Bovensmilde. (verslag 1).

25-05-2018
4

Activiteiten onderneming
Cimex w as actief op het gebied van het plaatsen van systeemw anden,
plafondsystemen en het verrichten van allerlei bouw activiteiten. De activiteiten
zijn naar zeggen van de bestuurder sinds medio 2016 gestaakt. (verslag 1)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 278.251,00

€ -50.179,00

€ 89.837,00

2014

€ 207.643,00

€ -80.505,00

€ 118.738,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

25-05-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

25-05-2018
4

Boedelsaldo
€ 10.300,10

25-05-2018
4

€ 10.317,46

19-09-2018
5

€ 10.326,08

07-01-2019
6

€ 10.326,08

12-04-2019
7

Verslagperiode
van
1-1-2018

25-05-2018
4

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

19-09-2018
5

t/m
31-8-2018
van
31-8-2018

07-01-2019
6

t/m
29-11-2018
van
1-12-2018

12-04-2019
7

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

02-08-2019
8

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

01-11-2019
9

t/m
30-9-2019
van

06-02-2020

1-10-2019

10

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

11-05-2020
11

t/m
30-4-2020
van
1-8-2020

19-11-2020
13

t/m
31-10-2020
van
1-2-2021

19-05-2021
15

t/m
30-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

27 uur 54 min

5

5 uur 0 min

6

6 uur 48 min

7

6 uur 24 min

8

1 uur 48 min

9

4 uur 54 min

10

13 uur 24 min

11

0 uur 48 min

12

3 uur 54 min

13

8 uur 42 min

14

8 uur 6 min

15

15 uur 30 min

16

6 uur 30 min

totaal

109 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren over de afgelopen verslagperiode zijn: 4,5. Het totaal aantal uren
komt daarmee op 27,9 uren.

25-05-2018
4

De uren over de afgelopen verslagperiode zijn: 6,8. Het totaal aantal uren
komt daarmee op 39,4 uren.

07-01-2019
6

De uren over de afgelopen verslagperiode zijn: 6,4. Het totaal aantal uren
komt daarmee op 45,8 uren.

12-04-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie voorgaande verslag(en).

25-05-2018
4

1.2 Lopende procedures
Zie voorgaande verslag(en).

25-05-2018
4

1.3 Verzekeringen
Zie voorgaande verslag(en).

25-05-2018
4

1.4 Huur
Zie voorgaande verslag(en).

25-05-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
Zie voorgaande verslag(en).

25-05-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Zie voorgaande verslag(en).

25-05-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Zie voorgaande verslag(en).

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

25-05-2018
4

Toelichting andere activa
Het creditsaldo van een bij de ABN Amro Bank ad EUR 2.500,00 aangehouden
bankrekening is door de bestuurder van de failliete vennootschap naar de
boedelrekening overgemaakt. (verslag 2).

25-05-2018
4

De curator is doende het creditsaldo van de G-rekening via de Belastingdienst
naar de faillissementsrekening over te laten maken. Het betreft een bedrag
van circa EUR 5.000,00. In beginsel is dit saldo aan de Belastingdienst/UW V
verpand, maar deze partijen hebben geen vorderingen op de failliete
vennootschap zodat het creditsaldo de boedel toekomt. (verslag 3)
Het creditsaldo van de G-rekening ad € 5.002,73 is op de boedelrekening
ontvangen. Deze kw estie is hiermee afgerond. (verslag 4)

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afhandeling creditsaldo G-rekening. (verslag 3).

25-05-2018
4

Afgerond. (verslag 4)

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
zie voorgaande verslag(en).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

25-05-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Zie voorgaande verslag(en).

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-05-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
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
W ordt onderzocht (verslag 1)

25-05-2018
4

De curator heeft bij de bestuurder van de failliete vennootschap nadere
informatie opgevraagd. Dit is tot op heden niet ontvangen (verslag 3)
De gevraagde informatie is nog steeds niet ontvangend door de curator. De
bestuurder zal w orden uitgenodigd voor een bespreking. (verslag 4)
Het onderzoek naar de boekhouding is deels afgerond. Om het onderzoek af
te kunnen ronden zijn nadere stukken bij de bestuurder opgevraagd. Deze zijn
nog niet ontvangen.

19-09-2018
5

De stukken die bij de bestuurder zijn opgevraagd zijn nog steeds niet
ontvangen door de curator. De curator beraadt zich op de vervolgacties.

07-01-2019
6

Zie 7.5 van dit verslag.

12-04-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 zijn te laat gedeponeerd (verslag 1).

25-05-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W ordt onderzocht. (verslag 1)

25-05-2018
4

Het onderzoek naar de boekhouding is deels afgerond. Om het onderzoek af
te kunnen ronden zijn nadere stukken bij de bestuurder opgevraagd. Deze zijn
nog niet ontvangen.

19-09-2018
5

De stukken die bij de bestuurder zijn opgevraagd zijn nog steeds niet
ontvangen door de curator. De curator beraadt zich op de vervolgacties.

07-01-2019
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt onderzocht. (verslag 1)

25-05-2018
4

Het onderzoek naar de boekhouding is deels afgerond. Om het onderzoek af
te kunnen ronden zijn nadere stukken bij de bestuurder opgevraagd. Deze zijn
nog niet ontvangen.

19-09-2018
5

De stukken die bij de bestuurder zijn opgevraagd zijn nog steeds niet
ontvangen door de curator. De curator beraadt zich op de vervolgacties.

07-01-2019
6

Zie 7.5.

12-04-2019
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht. (verslag 1)

Toelichting
Het onderzoek naar de boekhouding is deels afgerond. Om het onderzoek af
te kunnen ronden zijn nadere stukken bij de bestuurder opgevraagd. Deze zijn
nog niet ontvangen.

Toelichting
De stukken die bij de bestuurder zijn opgevraagd zijn nog steeds niet
ontvangen door de curator. De curator beraadt zich op de vervolgacties.

Toelichting
De jaarrekeningen 2012 t/m 2015 zijn te laat gedeponeerd, zodat op grond
van 2:248 BW vaststaat dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld
en dat w ordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Daarnaast heeft de bestuurder naar de mening van de ook niet aan de
administratie- en informatieplicht voldaan. De curator heeft de bestuurder

25-05-2018
4

19-09-2018
5

07-01-2019
6

12-04-2019
7

daarom aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort van (geschat) €
80.000,00. Hierop is (ook) geen reactie gekomen. De aangetekende brief is
retour gekomen. De aansprakelijkstelling is ook per mail verstuurd, zodat de
curator ervan uitgaat dat de brief door de bestuurder is gelezen. De curator
beraadt zich op nadere stappen.

Toelichting
De curator zal in de aankomende verslagperiode de bestuurder oproepen voor
een faillissementsverhoor, een en ander in overleg met de rechtercommissaris.

Toelichting
Het faillissementsverhoor heeft inmiddels plaatsgevonden.

Toelichting
De bestuurder heeft beterschap beloofd tijdens de zitting. Hij heeft inmiddels
enige nadere stukken toegezonden en een aantal vragen van de curator
beantw oord. De curator zal deze nadere stukken en de reactie op de vragen
beoordelen en meenemen bij het onderzoek met betrekking tot het
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De toegezonden stukken zijn door de curator doorgenomen. In de
aankomende verslagperiode zal de bestuurder een schrijven van de curator
ontvangen.

Toelichting
Het hiervoor bedoelde schrijven is nog niet naar de bestuurder gestuurd. Alles
afw egende lijkt het de curator beter om eerst met de bestuurder in gesprek te
gaan over de uitkomst van de bevindingen met als doel een minnelijke regeling
te treffen. De curator zal de bestuurder uitnodigen voor deze bespreking.

Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen opnieuw met de bestuurder van de failliete
vennootschap gedeeld en de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedel
tekort. De bestuurder heeft daarop een advocaat ingeschakeld die op het
bedoelde schrijven van de curator heeft gereageerd. Vervolgens heeft de
curator een reactie gestuurd w aarop vooralsnog geen reactie is gekomen.
Afhankelijk van de inhoud van die reactie overw eegt de curator
rechtsmaatregelen te treffen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is er gecorrespondeerd tussen de advocaat
van de bestuurder van de failliete vennootschap en de curator. Dit heeft nog
niet tot een regeling geleid. Naar het zich laat aanzien is de bestuurder ook
niet daartoe bereid. De curator w acht nog de reactie op de laatste brief van de
curator af en zal daarna, mocht inderdaad geen passend voorstel gedaan
w orden, rechtsmaatregelen gaan nemen.

Toelichting
De curator heeft geen voorstel van de bestuurder ontvangen. Gelet hierop is
met toestemming van de rechter-commissaris de dagvaarding gereed gemaakt,

02-08-2019
8

01-11-2019
9

06-02-2020
10

11-05-2020
11

19-08-2020
12

19-11-2020
13

19-02-2021
14

19-05-2021
15

w elke binnenkort uitgebracht zal w orden.

Toelichting
De dagvaarding is inmiddels uitgebracht. De advocaat van de w ederpartij
heeft om uitstel voor het indienen de conclusie van antw oord verzocht. Deze
staat nu op de rol voor 22 september aanstaande.

19-08-2021
16

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt onderzocht. (verslag 1)

Toelichting
Het onderzoek naar de boekhouding is deels afgerond. Om het onderzoek af
te kunnen ronden zijn nadere stukken bij de bestuurder opgevraagd. Deze zijn
nog niet ontvangen.

Toelichting
De stukken die bij de bestuurder zijn opgevraagd zijn nog steeds niet
ontvangen door de curator. De curator beraadt zich op de vervolgacties.

Toelichting
Zie 7.5 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-05-2018
4

19-09-2018
5

07-01-2019
6

12-04-2019
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de boekhouding is deels afgerond. Om het onderzoek af
te kunnen ronden zijn nadere stukken bij de bestuurder opgevraagd. Deze zijn
nog niet ontvangen.

19-09-2018
5

Zie 7.5 van dit verslag.

12-04-2019
7

De curator heeft in de vorige verslagperiode de rechter-commissaris verzocht
de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor nu de bestuurder
geen gehoor gaf aan het verzoek de gevraagde stukken aan te leveren en het
ook al geruime tijd niet lukte met de bestuurder in contact te komen . Het
verhoor heeft op 2 oktober 2019 plaatsgevonden op de rechtbank te Assen.
Een dag voor het verhoor heeft de bestuurder zich alsnog bij de curator
gemeld en heeft hij de opgevraagde stukken alsnog toegezonden. Het verhoor
heeft w el plaatsgevonden.

01-11-2019
9

Na het bestuderen van de toegezonden stukken heeft de curator de
bestuurder op 23 oktober verzocht aanvullende stukken toe te zenden. De
bestuurder van failliete vennootschap heeft bevestigd de stukken zo snel
mogelijk toe te zenden.
De bestuurder heeft zoals aangegeven beterschap beloofd tijdens de zitting.
Hij heeft inmiddels enige nadere stukken toegezonden en een aantal vragen
van de curator beantw oord. De curator zal deze nadere stukken en de reactie
op de vragen beoordelen en meenemen bij het onderzoek met betrekking tot
het onbehoorlijk bestuur.

06-02-2020
10

De toegezonden stukken zijn door de curator doorgenomen. In de
aankomende verslagperiode zal de bestuurder een schrijven van de curator
ontvangen.

11-05-2020
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie (verslag 1).

25-05-2018
4

Het onderzoek naar de boekhouding en de oorzaken van het faillissement is
gaande. Na ontvangst van de bij de bestuurder opgevraagde stukken zal het
onderzoek w orden afgerond.

19-09-2018
5

De stukken die bij de bestuurder zijn opgevraagd zijn nog steeds niet
ontvangen door de curator. De curator beraadt zich op de vervolgacties.

07-01-2019
6

Zie 7.5 van dit verslag.

12-04-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

25-05-2018
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

25-05-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.690,15

25-05-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 11.248,90

25-05-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

25-05-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.051,46

25-05-2018
4

€ 54.097,64

19-09-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend (verslag 1)

25-05-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie (verslag 1).

25-05-2018
4

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Inventarisatie schulden;
- Onderzoek boekhouding.
(Verslag 4)

25-05-2018
4

- Onderzoek boekhouding;
- Aansprakelijkstelling bestuurder.
- Afw ikkeling.

11-05-2020
11

- Aansprakelijkstelling bestuurder.
- Afw ikkeling.

19-08-2021
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend. (Verslag 4)

25-05-2018
4

- Inventarisatie schulden;
- Aansprakelijkstelling bestuurder.

12-04-2019
7

- bespreking bestuurder naar aanleiding van onderzoek boekhouding.

19-08-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
19-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

19-08-2021
16

Bijlagen
Bijlagen

