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

8
11-07-2019
F.18/17/181
NL:TZ:0000015153:F001
22-08-2017

R-C
Curator

mr. A.L. Goederee
mr R.A.A. Geene

Algemene gegevens
Naam onderneming
Herman’s Klussenbedrijf BV

26-04-2018
3

Gegevens onderneming
1.
Herman’s Klussenbedrijf BV (KvK 64654524)
gevestigd te (9335 TB) Zuidvelde aan de Asserstraat 117;

26-04-2018
3

2.
Herman’s Dakbedekkingsbedrijf BV (KvK 855763152), statutair gevestigd te
Roden,
kantoorhoudende te (9301 ZV) Roden aan de Exportw eg 6-14;
3. Herman’s Beheer BV (KvK 646520009), statutair gevestigd te Roden,
kantoorhoudende te (9301 ZV) Roden aan de Exportw eg 6-14.

Activiteiten onderneming
uitvoeren van (ver)bouw - en reparatieklussen aan onroerende zaken.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

26-04-2018
3

Toelichting financiële gegevens
opgave volgt

26-04-2018
3

W inst en verlies
Er is geen bijgew erkte administratie. Er zijn geen jaarrekeningen. W inst en
verlies is onbekend.

09-10-2018
5

Balanstotaal
Er is geen bijgew erkte administratie. Er zijn geen jaarrekeningen. Balanstotaal
niet beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

26-04-2018
3

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 34.697,67

Boedelsaldo
€ 35.335,66

Boedelsaldo
€ 35.380,19

Boedelsaldo
€ 35.395,21

Boedelsaldo
€ 35.716,06
1. NL29 RABO 0321 9435 03 saldo € 35.395,45
2. NL71 RABO 0322 4864 32 saldo € 318,78
3. NL94 RABO 0322 4855 33 saldo € 1,83

Verslagperiode

26-04-2018
3

12-07-2018
4

09-10-2018
5

14-01-2019
6

08-04-2019
7

Verslagperiode
26-04-2018
3

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

12-07-2018
4

van
5-4-2018
t/m
4-8-2018

09-10-2018
5

van
5-7-2018
t/m
4-10-2018

14-01-2019
6

van
5-10-2018
t/m
4-1-2019

08-04-2019
7

van
5-1-2019
t/m
4-4-2019

11-07-2019
8

van
5-4-2019
t/m
4-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

9,10 uur

4

10,50 uur

5

8,30 uur

6

20,00 uur

7

25,70 uur

8

3,90 uur

totaal

77,50 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
zie urenspecificaties

12-07-2018
4

totaal aantal uren niet correct na update rechtspraak
zie urenspecificaties

09-10-2018
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

12-07-2018
4

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
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is een lijst met (dubieuze) debiteuren. Bestuurder heeft inspanningen
verricht teneinde betaling ten behoeve van de boedel te realiseren. Dit heeft
nog geen resultaat gehad. De curator zal de incassow erkzaamheden
vervolgen.

09-10-2018
5

Op 2 november 2018 zijn de bevindingen met de bestuurder besproken. Er zal
een vervolgbespreking komen.

14-01-2019
6

Op 14 februari 2019 heeft de bespreking met bestuurder plaatsgevonden. Er
zijn met bestuurder afspraken gemaakt over het aanleveren van informatie
t.b.v. het inventariseren van de debiteuren, de gevoerde correspondentie met
debiteuren en ontvangen betalingen.

08-04-2019
7

De verzochte informatie is nog niet ontvangen. In de volgende
verslagperiode zal het overleg met bestuurder en de inventarisatie van
debiteuren w orden voortgezet.

11-07-2019
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Er is geen bankfinanciering.

09-10-2018
5

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Afgew ikkeld.

12-07-2018
4

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-07-2018
4

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-07-2018
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
De boekhouding is onvolledig en niet bijgew erkt. De curator beschikt enkel
over bankafschriften, grootboekmutatiekaarten, een debiteurenlijst en een
crediteurenlijst. Een administratieve scheiding tussen de vennootschappen is
moeilijk aan te brengen.

09-10-2018
5

Op 2 november 2018 zijn de bevindingen met de bestuurder besproken. Er zal
een vervolgbespreking komen.

14-01-2019
6

Op 14 februari 2019 heeft een bespreking met bestuurder plaatsgevonden.
Het overleg w ordt voortgezet.

08-04-2019
7

Het overleg w ordt voortgezet.

11-07-2019
8

7.2 Depot jaarrekeningen
2015 is een gebroken jaar voor curanda 1 tot en met 3 voor een periode van
slechts 1 maand.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

12-07-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

09-10-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-07-2018
4

Er is niet voldaan aan de verplichting tot tijdige deponering en de
boekhoudplicht. Er is derhalve o.g.v. artikel 2:248 BW sprake van onbehoorlijk
bestuur. De curator gaat met de bestuurder hierover in gesprek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-10-2018
5

Bestuurder is uitgenodigd voor een bespreking op 29 oktober 2018.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-01-2019
6

De bespreking heeft plaatsgevonden op 2 november 2018. Er zal een
vervolgbespreking komen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-04-2019
7

Op 14 februari 2019 heeft een bespreking met bestuurder plaatsgevonden.
Inzet is om te komen tot een minnelijke regeling. Bestuurder zal hiertoe
nadere informatie aanleveren.
Het overleg w ordt voortgezet.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
De verzochte informatie is nog niet ontvangen. In de volgende
verslagperiode zal het overleg met bestuurder w orden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

11-07-2019
8

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

09-10-2018
5

Bestuurder is uitgenodigd voor een bespreking op 29 oktober 2018.

7.6 Paulianeus handelen

14-01-2019
6

De bespreking heeft plaatsgevonden op 2 november 2018. Er zal een
vervolgbespreking komen.

7.6 Paulianeus handelen

08-04-2019
7

Op 14 februari 2019 heeft een bespreking met bestuurder plaatsgevonden.
Met de bestuurder zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van informatie
met betrekking een aantal transactie die nader onderzocht zullen w orden.
Het overleg w ordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen
De verzochte informatie is nog niet ontvangen. In de volgende
verslagperiode zal het overleg met bestuurder w orden voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

11-07-2019
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Herman’s Dakbedekkingsbedrijf € 6.606,36 (UW V)

26-04-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Herman’s Klussenbedrijf € 77.831,83
Herman’s Dakbedekkingsbedrijf € 101.975,00
Herman’s Beheer € 20.925,00

26-04-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
Herman’s Klussenbedrijf € 77.831,83
Herman’s Dakbedekkingsbedrijf € 3.245,81

26-04-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Herman’s Klussenbedrijf 39
Herman’s Dakbedekkingsbedrijf 14
Herman’s Beheer
3

26-04-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Herman’s Klussenbedrijf € 47.422,73
Herman’s Dakbedekkingsbedrijf € 38.503,31
Herman’s Beheer € 7.705,04

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

26-04-2018
3

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
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
•
•
•
•

vragenlijst faillissementen doornemen (stukken innemen)
inventarisatie activa
taxatie activa
inventarisatie eigendommen derden / eigendomsvoorbehouden
verkoop activa
levering activa
afw ikkelen doorstart (contractovernames, etc.)
verzekeringen (inventarisatie en opzeggingen)
inventarisatie zekerheden
afw ikkelen met separatisten
inventarisatie crediteuren
ontslag w erknemers
onderzoek rechtmatigheid
onderzoek administratie
onderzoek onbehoorlijk bestuur
gebruikelijke w erkzaamheden

26-04-2018
3

De aangekruiste taken zijn afgerond.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
•
•
•
•

vragenlijst faillissementen doornemen (stukken innemen)
inventarisatie activa
taxatie activa
inventarisatie eigendommen derden / eigendomsvoorbehouden
verkoop activa
levering activa
afw ikkelen doorstart (contractovernames, etc.)
verzekeringen (inventarisatie en opzeggingen)
inventarisatie zekerheden
afw ikkelen met separatisten
inventarisatie crediteuren
ontslag w erknemers
onderzoek rechtmatigheid
onderzoek administratie
onderzoek onbehoorlijk bestuur
gebruikelijke w erkzaamheden

12-07-2018
4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
•
•
•
•
•

vragenlijst faillissementen doornemen (stukken innemen)
inventarisatie activa
taxatie activa
inventarisatie eigendommen derden / eigendomsvoorbehouden
verkoop activa
levering activa
afw ikkelen doorstart (contractovernames, etc.)
verzekeringen (inventarisatie en opzeggingen)
inventarisatie zekerheden
afw ikkelen met separatisten
inventarisatie crediteuren
ontslag w erknemers
onderzoek rechtmatigheid
onderzoek administratie
onderzoek onbehoorlijk bestuur
gebruikelijke w erkzaamheden
debiteuren

09-10-2018
5

De aangekruiste taken zijn afgerond.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
4-10-2019

11-07-2019
8

10.4 Werkzaamheden overig
indiening binnen uiterlijk één w eek na bovengenoemde datum

12-07-2018
4

Het volgende verslag zal per 5 januari 2019 w orden uitgebracht en binnen
uiterlijk één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

09-10-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

