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

13
21-12-2021
F.18/18/210
NL:TZ:0000078923:F001
06-11-2018

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr Y .H. Talstra

Algemene gegevens
Naam onderneming
Systeembouw Noord Nederland B.V.

06-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Systeembouw Noord Nederland B.V. statutair
gevestigd te Diever en kantoorhoudende te (7891 EC) Diever aan de
Koelgoorn 12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
37879618.

06-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Systeembouw Noord Nederland B.V. is opgericht op 5 september 2017 en is
een (systeem)bouw bedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 177.293,12

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

06-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens zijn afgeleid uit de ontvangen verkoopfacturen. Aangezien
de vennootschap nauw elijks een jaar oud w as ten tijde van de uitspraak van
het faillissement zijn - conform opgave van de bestuurder - nog geen
jaarstukken opgemaakt.

06-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

06-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 30,95

06-12-2018
1

€ 380,53

14-03-2019
2

€ 715,80

19-09-2019
4

€ 715,80

18-12-2019
5

€ 715,80

17-03-2020
6

€ 715,80

18-06-2020
7

€ 715,80

17-12-2020
9

€ 715,80

17-03-2021
10

€ 715,80

21-06-2021
11

€ 715,80

21-09-2021
12

Verslagperiode
van
6-11-2018

06-12-2018
1

t/m
30-11-2018
van
1-6-2019

19-09-2019
4

t/m
31-8-2019
van
1-9-2019

18-12-2019
5

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

17-03-2020
6

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

18-06-2020
7

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

16-09-2020
8

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020

17-12-2020
9

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

17-03-2021
10

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021

21-06-2021
11

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

21-09-2021
12

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021
t/m
30-11-2021

Bestede uren

21-12-2021
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 36 min

2

30 uur 30 min

4

24 uur 54 min

5

22 uur 0 min

6

12 uur 18 min

7

6 uur 48 min

8

6 uur 18 min

9

11 uur 48 min

10

16 uur 48 min

11

12 uur 36 min

12

18 uur 30 min

13

7 uur 42 min

totaal

187 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en enig aandeelhouder van Systeembouw Noord Nederland B.V.
(hierna: de failliete vennootschap) is Linar B.V. De bestuurder van Linar B.V. is
de heer H.H. Obst (hierna: de heer Obst).

06-12-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend niet van toepassing. (Verslag 1)

06-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
De failliete vennootschap heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij
Nationale Nederlanden afgesloten. Deze verzekering is beëindigd. (Verslag 1)

06-12-2018
1

Restitutie van de vooruitbetaalde premie is ontvangen op de
faillissementsrekening (afgew ikkeld).

14-03-2019
2

1.4 Huur

1.4 Huur
De onderneming w erd geëxploiteerd vanuit de privéw oning van de bestuurder.
Er is geen sprake van een huurovereenkomst.
Daarnaast huurde de failliete vennootschap een opslagruimte in W olvega. Er
dient nog nader overleg te w orden gevoerd met de verhuurder omtrent de
beëindiging van de huur. (Verslag 1)
Daarnaast heeft de curator een bericht ontvangen van een machineverhuur
bedrijf omtrent de verhuur van gevelklemmen. De curator heeft de heer Obst
om nadere informatie verzocht.

06-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Tijdens een aangenomen (timmer) opdracht is de heer Obst in aanraking
gekomen met EBA B.V. (handelend onder de naam 123aabouw .eu) Deze
onderneming produceert en levert zelfdragende geïsoleerde sandw ich panelen
(zogenaamde INOV-8 panelen) w aarmee, in een relatief kort tijdsbestek, een
uitbouw van een w oning gerealiseerd kan w orden.
Na het realiseren van een aanbouw met deze panelen heeft de heer Obst
besloten om meer opdrachten uit te gaan voeren met deze constructie via EBA
B.V. De opdrachten die de failliete vennootschap binnen kreeg liepen via EBA
B.V. onder betaling van commissiepercentage aan EBA B.V
De failliete vennootschap sluit vervolgens een overeenkomst af met de
opdrachtgever voor het uitvoeren van de aanbouw .
Bij tw ee aangenomen opdrachten heeft de failliete vennootschap een
(aan)betaling ontvangen van de opdrachtgevers en deze (aan)betaling
aangew end om de panelen van EBA B.V. te verkrijgen middels een betaling
aan EBA B.V. De levering van de panelen heeft echter nooit plaatsgevonden.
De opdrachtgevers hebben de failliete vennootschap aansprakelijk gesteld
vanw ege het uitblijven van de aanbouw en uiteindelijk het faillissement
aangevraagd. (Verslag 1)

06-12-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

06-12-2018
1

Toelichting
Conform opgave van de bestuurder w aren er op datum faillissement geen
w erknemers in dienst van de vennootschap (Verslag 1).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

06-12-2018
1

Toelichting
In het jaar voor datum faillissement had de failliete vennootschap eveneens
geen w erknemers in dienst (Verslag 1).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-6-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen (Verslag 1).

06-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom (Verslag
1)

06-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

06-12-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft in het gehuurde bedrijfspand een (zeer) beperkt aantal
bedrijfsmiddelen aangetroffen.

06-12-2018
1

Naar opgave van de bestuurder heeft Linar B.V., de holding van de bestuurder,
tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van een geldlening ad EUR
6.000 een pandrecht verkregen op de inventaris en gereedschappen van de
failliete vennootschap.
De curator heeft nog in onderzoek of dit pandrecht rechtsgeldig is gevestigd.
Zie hierna onder paragraaf 7; het rechtmatigheidsonderzoek.

20-06-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bezoek gebracht aan het bedrijfspand en de
bedrijfsmiddelen geïnventariseerd.

06-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Naar opgave van de bestuurder zou dit niet van toepassing zijn.

06-12-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Naar opgave van de bestuurder zou dit niet van toepassing zijn.

06-12-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Naar opgave van de bestuurder zou dit niet van toepassing zijn.

3.9 Werkzaamheden andere activa

06-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.760,70
totaal

€ 27.760,70

Toelichting debiteuren
Het openstaande saldo zou, volgens opgave van de bestuurder, enkel
betrekking hebben op één debiteur.

06-12-2018
1

De debiteur is door de curator aangeschreven maar uit gegevens van de
Kamer van Koophandel is evenw el gebleken dat deze debiteur is
uitgeschreven uit het handelsregister. De curator zal nagaan in hoeverre het
openstaande saldo nog geïncasseerd kan w orden.
De curator ziet vooralsnog geen mogelijkheden om het saldo te incasseren. Dit
gelet op het ontbreken van verhaalsmogelijkheden.

20-06-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incassow erkzaamheden.

06-12-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De zakelijke bankrekening van de failliete vennootschap toont een (minimaal)
positief saldo en is overgemaakt op de faillissementsrekening.

06-12-2018
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend niet van toepassing. Er zijn geen leaseovereenkomsten
afgesloten.

06-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een gesteld pandrecht op de inventaris en gereedschappen.

06-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend zijn er geen andere separatisten.

06-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich tot nu toe één crediteur gemeld met een beroep op het recht van
eigendomsvoorbehoud. De goederen zijn niet aangetroffen bij de failliete
vennootschap, w aarmee het eigendomsvoorbehoud is afgew ikkeld.

06-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van retentie.

06-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van reclame.

06-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie.

06-12-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden w orden niet door de curator voortgezet.

06-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

06-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de (fysieke) administratie (deels) ontvangen en nog in
onderzoek.

06-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn boekenonderzoek verricht
en (voorlopige) conclusies getrokken. In de komende verslagperiode zal de
curator de bestuurder informeren over de voorlopige bevindingen en deze indien mogelijk - bespreken.

14-03-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen
gedeeld met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De curator is
thans in afw achting van een reactie.

20-06-2019
3

De bestuurder heeft een uiterst summiere reactie gegeven op enkele door de
curator gestelde vragen. Deze reactie w as verre van volledig. Ondanks
herhaald rappel is deze reactie evenmin aangevuld. Gelet hierop zal de curator
met de rechter-commissaris in overleg treden voor het oproepen van de
bestuurder voor een faillissementsverhoor.

19-09-2019
4

In de afgelopen verslagperiode heeft het faillissementsverhoor
plaatsgevonden. Tijdens het faillissementsverhoor zijn afspraken gemaakt over
het aanleveren van de ontbrekende administratie en informatie.

18-12-2019
5

Vervolgens heeft de curator ook (enige) informatie mogen ontvangen. Naar
aanleiding van deze informatie heeft de curator de correspondentie met de
bestuurder ter hand genomen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bespreking gehad met de
bestuurder. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de bestuurder de
administratie van de failliete vennootschap meegenomen en toegezegd deze
compleet te zullen maken. De curator is thans in afw achting van de (complete)
administratie.

17-03-2020
6

De bestuurder is door de curator gerappelleerd om de (complete) administratie
aan te leveren. De curator is in afw achting daarvan. (Verslag 7)

18-06-2020
7

Ondanks herhaald verzoek is de (complete) administratie van de failliete
vennootschap niet bij de curator aangeleverd. De curator zal in de komende
periode in overleg treden met de rechter-commissaris om nadere
(rechts)maatregelen te treffen jegens de bestuurder.

16-09-2020
8

In de afgelopen verslagperiode is – ondanks herhaald rappel van de curator –
niets vernomen van de bestuurder. Gelet hierop heeft de curator de rechtercommissaris verzocht om nadere rechtsmaatregelen te mogen treffen.

17-12-2020
9

De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris verkregen om een
procedure jegens de bestuurder te voeren. De curator is thans bezig met het
opstellen van een dagvaarding.

17-03-2021
10

De (concept) dagvaarding is opgesteld en de procedure zal na goedkeuring
van de rechter-commissaris ingang w orden gezet.

21-06-2021
11

De curator heeft de concept dagvaarding toegezonden aan de bestuurder. De
bestuurder heeft aangegeven dat zijn advocaat met inhoudelijke reactie zal
komen. De curator is hiervan in afw achting.

21-09-2021
12

Naar aanleiding van de toegezonden concept dagvaarding heeft de
bestuurder aangegeven in overleg te w illen treden met de curator en is er
een bespreking ingepland. Deze bespreking is door bestuurder op het laatste
moment afgezegd vanw ege een Covid-19 besmetting. Sindsdien heeft de
bestuurder niets meer van zich laten horen. Reden voor de curator om de
dagvaarding te betekenen. Dit is onlangs gedaan.

21-12-2021
13

7.2 Depot jaarrekeningen
Aangezien de vennootschap is opgericht op 4 september 2017, heeft de
vennootschap nog geen jaarrekening gedeponeerd (afgew ikkeld).

06-12-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap w as niet controleplichtig (afgew ikkeld).

06-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
(Nog) niet onderzocht.

06-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de administratie is gaande.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn boekenonderzoek verricht
en (voorlopige) conclusies getrokken. In de komende verslagperiode zal de
curator de bestuurder informeren over de voorlopige bevindingen en deze indien mogelijk - bespreken.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

06-12-2018
1

14-03-2019
2

20-06-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek naar de administratie is gaande.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn boekenonderzoek verricht
en (voorlopige) conclusies getrokken. In de komende verslagperiode zal de
curator de bestuurder informeren over de voorlopige bevindingen en deze indien mogelijk - bespreken.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1 van dit verslag.

06-12-2018
1

14-03-2019
2

20-06-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de administratie is gaande.

06-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn boekenonderzoek verricht
en (voorlopige) conclusies getrokken. In de komende verslagperiode zal de
curator de bestuurder informeren over de voorlopige bevindingen en deze indien mogelijk - bespreken.

14-03-2019
2

Zie hiervoor onder 7.1 van dit verslag.

20-06-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie opgevraagd, geïnventariseerd en een
aanvang gemaakt met het boekenonderzoek.

06-12-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn boekenonderzoek verricht
en (voorlopige) conclusies getrokken. In de komende verslagperiode zal de
curator de bestuurder informeren over de voorlopige bevindingen en deze indien mogelijk - bespreken.

14-03-2019
2

Zie hiervoor onder 7.1 van dit verslag.

20-06-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 251,37

14-03-2019
2

Toelichting
boedelvordering betreft de verhuurder van gehuurde bedrijfspand.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.864,00

17-12-2020
9

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

06-12-2018
1

10

14-03-2019
2

12

17-12-2020
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.729,20

06-12-2018
1

€ 74.027,53

14-03-2019
2

€ 78.198,96

17-12-2020
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven, de aanspraken
geïnventariseerd en de crediteuren bevestigd.

06-12-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend w aren er ten tijde van de uitspraak van het
faillissement geen lopende procedures.

06-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-12-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- incasso debiteurenvordering;
- onderzoek boekhouding;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen.

06-12-2018
1

In de komende verslagperiode zal de curator:
- de bestuurder informeren over zijn bevindingen met betrekking tot het
boekenonderzoek;
- de afw ikkeling van het faillissement.

14-03-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator:
- het boekenonderzoek voortzetten;
- de afw ikkeling van het faillissement bew erkstelligen.

20-06-2019
3

- uitbrengen (concept) dagvaarding;
- de afw ikkeling van het faillissement bew erkstelligen

17-03-2021
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-12-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-3-2022

21-12-2021
13

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

06-12-2018
1

