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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Oving Special Products B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (9462 PD) Gasselte, aan het adres J. Hugeslaan 11-13.
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Activiteiten onderneming
De failliete vennootschap houdt zich bezig met het uitoefenen van een
metaalbew erkings- en constructiebedrijf op het gebied van staal, roestvrij
staal en aluminium.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2012

€ 2.634.215,00

€ -67.315,00

€ 1.507.013,00

2013

€ 1.440.669,00

€ -188.761,00

€ 1.105.633,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
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Gemiddeld aantal personeelsleden
10
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Boedelsaldo
11-04-2018
7

Boedelsaldo
€ 146.281,66

26-07-2018
8

Boedelsaldo
€ 152.532,45

Verslagperiode
11-04-2018
7

van
1-12-2017
t/m
31-3-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

14,80 uur

8

14,20 uur

totaal

29,00 uur

Toelichting bestede uren
LET OP: dit is het tw aalfde verslag.
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LET OP: dit is het dertiende verslag. In totaal is er 483,3 uren besteed aan
dit faillisssement
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder en tevens 50% aandeelhouder van de failliete vennootschap is
de besloten vennootschap Hulshof Beheer B.V. Enig aandeelhouder en
bestuurder van Hulshof Beheer B.V. is de heer M. Hulshof. De andere 50% van
de aandelen w ordengehouden door de besloten vennootschap Kw ant Beheer
B.V.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend niet van toepassing.
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1.3 Verzekeringen
In overleg met de betrokken financier, de ABN AMRO Bank, zijn de premies voor
de relevante verzekeringen betaald.
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Nadat de boedelexploitatie w as geëindigd en de roerende zaken w aren
verkocht zijn alle polissen, behalve de polis inzake de verzekering van de
onroerende zaak, beëindigd. Ter zake van de afrekening is een bedrag van €
3.545,47 ontvangen. (Verslag 2)
De verzekeringspolis m.b.t. de onroerende zaak bleek abusievelijk ook te zijn
geëindigd. In overleg met de tussenpersoon is deze verzekering w eer
gereactiveerd. (Verslag 3)
van de afrekening is een bedrag van € 3.545,47 ontvangen. (Verslag 2)

1.4 Huur
Niet van toepassing.
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1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap heeft de activa en de ondernemingsactiviteiten
enkele jaren geleden overgenomen uit het faillissement van Mennega
Metaalconstructies B.V. De bestuurder heeft aangegeven dat de failliete
vennootschap het eerste jaar na die doorstart met een positief resultaat heeft
afgesloten. De jaren daarna zijn verliezen geleden. Eind 2014 leek het erop
dat 2014 met een redelijk resultaat (positief) zou kunnen w orden afgesloten.
In december 2014 bleek echter een omvangrijk project in Delft voor een te laag
bedrag te zijn aangenomen. Het betreft een project w aarbij in het centrum van
Delft diverse staalconstructies (leuningen van loopbruggen etc.) zouden
w orden gerealiseerd door de failliete vennootschap, zulks in onderaanneming.
Duidelijk w erd dat het verlies op dat w erk ongeveer € 185.000,00 zou gaan
belopen. Getracht is tot aangepaste voorw aarden te komen met de
opdrachtgever, hetgeen niet is gelukt. Vervolgens is het eigen faillissement
aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
10
In het jaar voor faillissementsdatum had de failliete vennootschap meer
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-2-2015

10

Op 2 februari 2015 heeft een ontslagbijeenkomst plaatsgevonden
w aarbij ook het UW V w as.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Het bedrijfspand aan de J. Hugeslaan 1113 te Gasselte

€ 300.000,00

totaal

€ 300.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek
€ 800.000,00

Boedelbijdr.
€ 4.000,00

€ 4.000,00

Toelichting onroerende zaken
De curator is in gesprek met een gegadigde voor overname van het
bedrijfspand.
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De curator heeft de betreffende gegadigde van alle beschikbare informatie
voorzien. Deze gegadigde is vervolgens aan de gang gegaan met w ijziging van
bestemming, een verbouw ingsplan en het verkrijgen van een financiering. De
laatste stand van zaken is de curator niet exact bekend. De hypotheekhouder
is evenw el van mening dat de onroerende zaak bij een makelaar in de verkoop
gezet dient te w orden. Recentelijk heeft de hypotheekhouder daarom een
verkoopopdracht aan MVGM gegeven.
De boedel verhuurt een deel van het bedrijfspand aan een derde voor de duur
van w aarschijnlijk zes maanden tegen een maandelijkse huursom van
€2.000,00, excl. BTW . De huurder heeft inmiddels €6.050,00 betaald. (Verslag
2)
De genoemde gegadigde is afgehaakt. Inmiddels heeft de makelaar contact
met een andere gegadigde. In dat verband w ordt eerst in opdracht van de
gegadigde een bodemonderzoek uitgevoerd.
De huurder heeft per medio september het pand van de failliet verlaten. Deze
huurder heeft in totaal €8.470,00 inclusief BTW aan huur betaald en dient nog
een bedrag van €6.050,00 te voldoen. (Verslag 3)
De voormalige huurder heeft het restant van de verschuldigde huur ad
€6.050,00 betaald. Gebleken is echter dat, nadat de boedel de contracten met
de energiemaatschappij had beëindigd, de huurder niet een contract voor het
netw erk w as aangegaan. De curator heeft de netw erkbeheerder en de
huurder met elkaar in contact gebracht.
Het bedrijfspand is inmiddels met instemming van de Rechter-commissaris
verkocht voor een koopsom van €300.000,00 k.k. De levering zal binnenkort
plaatsvinden. De boedel ontvangt terzake een boedelbijdrage van €4.000,00,
excl. BTW . (Verslag 4)
De levering van het bedrijfspand heeft eind 2015 plaatsgevonden. De
boedelbijdrage is door de hypotheekhouder betaald. (Verslag 5)

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Incasso huur, overleg Enexis, makelaar en bank.
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Verkoop en levering bedrijfspand.
Afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

divers inventariszaken en rollend materieel
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliete vennootschap heeft diverse inventariszaken en rollend materieel in
eigendom. Het Nederlands Taxatie en Adviesbureau B.V. heeft op 28 januari
2015 een inventarisatie en taxatie uitgevoerd. De getaxeerde onderhandse
w aarde van de inventariszaken bedraagt € 200.940,00 en van het rollend
materieel € 10.900,00.
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Tw ee gegadigden hebben interesse getoond in overname van de
inventariszaken, de voorraden en het rollend materieel. De totale onderhandse
w aarde van die zaken beloopt €226.840,00. De totale executiew aarde beloopt
€130.545,00. De betreffende roerende zaken zijn verkocht voor een koopsom
ad €142.500,00. De overeenstemming daaromtrent dient nog te w orden
vastgelegd in een activaovereenkomst w aaraan vervolgens uitvoering dient te
w orden gegeven.
Na ontvangst van de koopsom voor de roerende zaken zijn de betreffende
zaken aan de koper overgedragen. (Verslag 2)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De koopsom voor de inventariszaken valt onder het bodemrecht van de fiscus
en komt de boedel toe tot het beloop van de schuld aan de fiscus. De
relevante belastingschulden zijn nog niet exact bekend en zijn onderw erp van
overleg.
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De opbrengst voor de inventariszaken is vooralsnog volledig aan de boedel
toegekomen. De omvang van de fiscale schuld staat nog niet exact vast. De
fiscus heeft doorgegeven dat per datum faillissement de fiscus een vordering
van in totaal €59.440,00 aan Loonheffing en BTW op Oving had. Daar komen
de (nog op te leggen) aanslag art 29 lid 2 OB groot circa € 40.000,00 á
50.000,00 en de BTW in de facturen over januari 2015 ad €19.800,00 nog bij.
Verder dient de BTW in onbetaalde facturen van Oving aan haar klanten
daarop in aftrek gebracht te w orden, voor zover daarvan sprake is. Al met al
komt de fiscale schuld, w aarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus geldt,
nagenoeg overeen met de (toegerekende) koopsom voor de bodemzaken. De
fiscale positie zal nog nader beoordeeld w orden. (Verslag 2)
Het de ABN Amro Bank toekomende bedrag uit hoofde van deze (voorlopige)
afrekening is overgemaakt. (Verslag 3)

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afw ikkelen verkoop.
Afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Naast het hiervoor onder 1.7 genoemde project in Delft zijn er een aantal
kleinere lopende projecten. Het is gebleken dat het voor de boedel niet
interessant is om deze projecten (tijdens het faillissement) af te ronden.
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De failliete vennootschap is eigenaar van diverse voorraden materialen, w elke
door het NTAB zijn getaxeerd op een onderhandse verkoopw aarde van
€15.000,00.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie 3.7 en 3.8
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Afw ikkeling verkoop.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Andere activa van de failliete vennootschap bestaan uit de immateriële activa,
w aaronder de handelsnaam, het klantenbestand, de w ebsites, de telefoon- en
faxnummers, de goodw ill etc.
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Aangezien er geen gegadigden zijn voor het voortzetten van de activiteiten
van de failliete vennootschap in de huidige vorm is er geen bieding uitgebracht
op de immateriële activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 146.020,01
totaal

€ 146.020,01

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement had de failliete vennootschap in totaal een bedrag van
€118.262,00 van debiteuren te vorderen.
Er is door de boedel reeds voor het faillissement verricht onderhanden w erk
uitgefactureerd, w aardoor het bedrag aan te incasseren vorderingen op
€146.020,01 is uitgekomen. (Verslag 2)
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Opbrengst:
De curator zal in overleg met de bestuurder en de ABN AMRO Bank bezien op
w elke w ijze de debiteurenincasso in gang zal w orden gezet.
De ABM Amro Bank heeft de curator verzocht de debiteurenvorderingen te
incasseren tegen een boedelbijdrage van 10%. Inmiddels is in totaal een
bedrag van €43.013,70 geïncasseerd w aarvan een bedrag van €15.894,42 op
de bij de ABN Amro Bank aangehouden bankrekening is voldaan. (Verslag 2)
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van €5.075,41 geïncasseerd. Het
totaalbedrag aan geïncasseerde debiteurenvorderingen bedraagt 48.089,11.
De incasso van de debiteurenvorderingen w ordt voortgezet. (Verslag 3)
In de afgelopen periode is gekeken of de debiteurenportefeuille aan een derde
verkocht kan w orden. Dat bleek evenw el niet mogelijk. Daarnaast is de incasso
voortgezet. De thans nog openstaande vorderingen betreffen voornamelijk
vorderingen die door de betreffende debiteur w orden betw ist. De curator zal
de incasso continueren (Verslag 4).
In overleg met de pandhouder w ordt de incasso van vijf grote(re) posten
voortgezet. In totaal dienen deze debiteuren circa €79.000,00 te betalen. De
verw eren van de betreffende debiteuren variëren van het niet kunnen betalen
tot de mededeling dat de door Oving geleverde kw aliteit niet voldoende zou
zijn. Getracht w ordt regelingen te treffen. (Verslag 5)
De debiteurenincasso is de afgelopen periode voortgezet. Na overleg en
toestemming van de pandhouder is er met tw ee debiteuren een
betalingsregeling afgesproken. Vooralsnog w ordt deze regeling nagekomen.
Tw ee debiteuren hebben zich verw eerd met de mededeling dat de kw aliteit
van het geleverde product door Oving onvoldoende zou zijn. De curator is in
gesprek met deze partijen over het gestelde. Voorts is de curator in gesprek
met een buitenlandse debiteur (Verslag 6).
In de afgelopen periode is gebleken dat een van de tw ee debiteuren niet in
staat is aan de eerder getroffen betalingsregeling te voldoen. De curator heeft
met hem overleg gevoerd over een nieuw e regeling. Dit overleg heeft nog niet
geresulteerd in een nieuw e betalingsregeling. Indien niet tot een nieuw e
betalingsregeling zal kunnen w orden gekomen, zal de curator mogelijk het
faillissement van deze debiteur aanvragen.
Ten aanzien van de buitenlandse debiteur is gebleken dat een minnelijke
regeling definitief niet tot de mogelijkheden zal behoren. De komende periode
zal w orden overw ogen of een procedure in Ierland zal moeten w orden
gevoerd of dat een dergelijke procedure ook bij een Nederlandse rechter
aanhangig gemaakt kan w orden.
De conceptdagvaarding voor de derde debiteur zal aan deze debiteuren
w orden gezonden om te pogen alsnog tot een minnelijke regeling te komen.
Bij gebreke daarvan zal deze dagvaarding aanhangig w orden gemaakt.
(Verslag 7)
De debiteur die de betalingsregeling niet is nagekomen is gesommeerd het
volledige bedrag te betalen.
Met betrekking tot de buitenlandse debiteur is de curator met de pandhouder
in overleg over de vervolgstappen.

ten aanzien van de debiteur die de conceptdagvaarding heeft ontvangen geldt
het volgende; Na het uitbrengen van de conceptdagvaarding heeft de adviseur
van de debiteur zich bij de curator gemeld en een voorstel gedaan om de
kw estie alsnog te schikken tegen finale kw ijting. De curator is thans in overleg
met zow el de pandhouder als de debiteur om de vervolgstappen te bespreken.
Daarnaast is gebleken dat er nog een vierde debiteur met een relatief klein
bedrag nog niet heeft betaald, ondanks eerdere toezeggingen. De curator
heeft deze debiteur w ederom gesommeerd te betalen. (Verslag 8)
In de afgelopen periode heeft de debiteur, die haar betalingsregeling niet is
nagekomen, zich gemeld bij de curator. De debiteur heeft aangegeven dat de
schuld op de failliete vennootschap niet kan w orden voldaan vanw ege de
verslechterde financiële positie. Na bestudering van de aangeleverde financiële
stukken, en een toelichting van de accountant van de debiteur is, in overleg
met de pandhouder besloten om het voorstel van de debiteur om de 50% van
de vordering te accepteren.
De buitenlandse debiteur is, in overleg met de pandhouder, aangeschreven
door een advocaat ter plaatse (Ierland), om de vordering te voldoen.
Met de debiteur die een conceptdagvaarding heeft ontvangen is de curator
thans nog in overleg om de kw estie te schikken.
De debiteur w aarop de failliete vennootschap een relatief geringe vordering
heeft, heeft inmiddels betaald. (Verslag 9)
Het bedrag van de door de debiteur gedane voorstel om 50% van de vordering
te voldoen is ontvangen op de faillissementsrekening.
Met behulp van een Ierse advocaat is getracht een vordering op een Ierse
debiteur ad circa € 40.000,00 te incasseren. Na gevoerde onderhandelingen is
overeengekomen dat de betreffende debiteur een bedrag van €12.708,75
tegen finale kw ijting van het restant dient te betalen. Deze betaling is nog niet
ontvangen. (verslag 10)
Daarnaast is de curator nog in overleg met de debiteuren die een
conceptdagvaarding hebben ontvangen. (Verslag 10)
Ondanks de toezegging om €12.708,75 te betalen tegen finale kw ijting is het
bedrag niet ontvangen van de debiteur uit Ierland. De curator zal met de
pandhouder en de Ierse advocaat gaan overleggen om de vervolgstappen te
bespreken.
De curator is nog in overleg met de debiteuren die een conceptdagvaarding
hebben ontvangen. (Verslag 11)
Ten aanzien van de debiteur die een conceptdagvaarding heeft ontvangen
heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris en instemming
van de pandhouder, een minnelijke regeling getroffen, inhoudende de betaling
van een bedrag van € 6.000,00. Na ontvangst van de betaling is deze
debiteurenvordering afgew ikkeld.
De curator heeft de incassow erkzaamheden met betrekking tot de Ierse
debiteur voortgezet. (Verslag 12)
Met de ontvangst van het bedrag ad € 6.000,00 op de boedelrekening is de
incasso van de betreffende debiteurenvordering afgerond. Ondanks
herhaalde aanmaning heeft de curator geen reactie ontvangen van de Ierse
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debiteur. In de komende verslagperiode zal de curator met de rechtercommissaris in overleg treden over het nemen van nadere
(rechts)maatregelen. (Verslag 13)

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteurenvorderingen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 719.000,00
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De ABN AMRO Bank heeft een vordering van € 719.000,00 exclusief rente en
kosten.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

11-04-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Hypotheek op bedrijfspand, pandrechten op de inventariszaken, voorraden,
onderhanden w erk en vorderingen.
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5.4 Seperatistenpositie
De ABN AMRO Bank zal naar verw achting niet volledig ingelost kunnen w orden
uit de opbrengsten van de bezw aarde activa.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een tiental crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken zullen door de curator w orden
afgehandeld.
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De leveranciers zijn uitgenodigd om hun aanspraken geldend te maken,
w aarbij een tiental leveranciers op de terughaaldag is verschenen. Deze
aanspraken zijn afgew ikkeld. De leveranciers hebben de curator vervolgens
laten w eten w elke restantvordering zij op Oving hebben. (Verslag 2)
Enkele maanden na de verkoop van de roerende zaken heeft zich een partij
gemeld die meldde eigenaar van een container te zijn. Deze container had de
koper van de roerende zaken reeds door middel van een (internet)veiling
verkocht, zo is recentelijk gebleken. De betreffende container w as overigens
niet aan deze koper verkocht bij de verkoop van de roerende zaken. De
curator is in overleg met de betrokken partijen om tot een oplossing te komen.
(Verslag 3)
De curator heeft de container (kosteloos) laten taxeren aan de hand van
fotomateriaal w elke is aangeleverd door de koper van de roerende zaken. In
gezamenlijk overleg tussen de curator, de eigenaar van de container en de
koper van de roerende zaken is overeenstemming bereikt over een minnelijke
regeling. De koper van de roerende zaken zal aan de eigenaar van de
container een vergoeding betalen tegen finale kw ijting over en w eer. Voor de
boedel zijn hieraan geen kosten verbonden. (Verslag 4)

5.6 Retentierechten
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
retentie.
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afhandeling kw estie "container"
Afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Het hierboven in 1.7 genoemde project in Delft w as ten tijde van het
faillissement onderhanden. Dit betreft een project w aarbij in het centrum van
Delft diverse staalconstructies (leuningen van loopbruggen etc.) zouden
w orden gerealiseerd door de failliete vennootschap, zulks in onderaanneming.
Dit project kan w orden ingedeeld in drie onderdelen. Het eerste deel w as
reeds opgeleverd, het tw eede deel w as onderhanden en het derde deel w as
nog niet of nauw elijks aangevangen.
Het tw eede onderdeel van het project bestaat uit het vervaardigen en
plaatsen van brugleuningen aan een tw eetal bruggen. Dit onderdeel van het
project moest uiterlijk op 28 februari 2015 w orden opgeleverd en bevond zich
ten tijde van het faillissement reeds in een redelijk vergaand stadium. Het
materiaal lag grotendeels al klaar en hoefde alleen nog maar te w orden
geschuurd en geconserveerd, w aarna de montage ter plaatse door de
medew erkers van de failliete vennootschap kon plaatsvinden.
In overleg met de opdrachtgever heeft de curator besloten het tw eede
onderdeel van het project af te ronden tegen betaling door de opdrachtgever
van €100.000,00, w aarvan voorafgaande aan het starten van de activiteiten
een bedrag van €50.000,00 door de opdrachtgever (aan de boedel) is betaald.
De materialen zijn onder eigendomsvoorbehoud geleverd en vervolgens door
de failliete vennootschap verder bew erkt. De ABN AMRO Bank heeft een
pandrecht op alle voorraden. De leverancier van de materialen en de ABN
AMRO Bank stelden allebei aanspraak te maken op het materiaal uit hoofde
van eigendomsvoorbehoud respectievelijk pandrecht. Met deze tw ee partijen
heeft de curator afgesproken dat het project door de curator zou w orden
afgemaakt en dat naderhand zou w orden uitgemaakt of er sprake is van een
eigendomsvoorbehoud of van een pandrecht. De boedel zal in dit kader, los
van de uitkomst van de discussie tussen de leverancier en de ABN AMRO Bank,
50% van het exploitatieresultaat ontvangen en de overige 50% komt toe aan
de leverancier en/of de ABN AMRO Bank, dit afhankelijk van de uitkomst van de
discussie hieromtrent. Deze discussie w as ten tijde van het opmaken van dit
verslag nog niet afgerond. Het w erk in Delft is op 15 februari 2015 afgerond.
Thans dienen nog een aantal opleverpunten te w orden hersteld w aarna de
opdrachtgever zal w orden verzocht om de tw eede €50.000,00 te voldoen.
Tevens zal een afrekening w orden vervaardigd. De kosten met betrekking tot
het afmaken van het w erk lijken redelijk overeen te komen met de prognose
daaromtrent.
Het derde onderdeel van het project w as ten tijde van het faillissement nog
niet of nauw elijks aangevangen. De boedel tracht het recht om deze
w erkzaamheden af te ronden aan een derde te verkopen. De koper voor de
roerende zaken (zie 3.7) zal een vergoeding betalen voor het recht om het
w erk in Delft af te maken indien ter zake overeenstemming w ordt bereikt met
de opdrachtgever in Delft. De vergoeding beloopt 5% van de overeen te
komen projectsom.
De opdrachtgever heeft aan al haar verplichtingen jegens de boedel voldaan.
De koper van de roerende zaken en de opdrachtgever hebben geen
overeenstemming bereikt over het afronden van het project. De boedel zal
aldus geen aanvullende koopsom voor de goodw ill tegemoet kunnen zien.
(Verslag 2)

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
In overleg met de medew erkers en de bestuurder van Oving is een begroting
voor het afronden van het tw eede onderdeel van het project gemaakt, w aaruit
bleek dat op kasbasis een positief resultaat te realiseren viel. In het komende
verslag zal de afrekening van de
boedelexploitatie behandeld w orden, nu de activiteiten nog niet zijn afgerond
en de boedel nog in overleg is met de medew erkers van Oving alsmede de
opdrachtgever omtrent de (financiële) afronding van de desbetreffende
w erkzaamheden.
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De opdrachtgever heeft de slotbetaling overgemaakt en heeft zelfs €1.600,00
meer overgemaakt dan aanvankelijk w as overeengekomen, omdat de
opdrachtgever het w aardeerde dat de w erknemers van de failliete
vennootschap in het w eekend hadden doorgew erkt om een deadline te halen.
Een overzicht van zow el de prognose als de realisatie met betrekking tot het
project staan vermeld in de vorige verslagen alsmede de verdeling van het
nettoresultaat tussen de leverancier (Snij Noord B.V.), de ABN Amro Bank N.V.
en de boedel.
Met Snij Noord B.V. en de ABN Amro Bank N.V. zijn de hen toekomende
bedragen, zoals uit het overzicht blijkt, reeds afgerekend in het kader van een
definitieve afrekening. Bepaalde kosten die relatief gezien van (zeer) geringe
omvang zijn, zijn in dat kader geschat. Naar het zich laat aanzien w ijken de
daadw erkelijke kosten niet of nauw elijks af van deze schattingen. (Verslag 2)
Voor zover de curator kan nagaan zijn alle exploitatiekosten betaald en w ijkt
het uiteindelijke resultaat nauw elijks af van (het voor een klein deel geschatte)
resultaat, zoals in verslag 2 w eergegeven. (Verslag 3)

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft te kennen gegeven geen interesse te hebben in een
doorstart. De curator heeft onderhandeld met een gegadigde voor overname
van de roerende zaken (zie 3.7) en het recht om het w erk in Delft af te maken
(zie 6.1). Ter zake is overeenstemming bereikt. Indien het de betreffende
koper lukt om het w erk in Delft af te mogen maken, zal die koper ook aan een
aantal w erknemers een dienstverband aanbieden, zulks in eerste instantie
voor de duur van het betreffende w erk.
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6.5 Verantwoording
Zie 3.7 en 6.1 hiervoor.

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie geeft een verzorgde indruk. De administratie zal de komende
verslagperiode verder w orden onderzocht.
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De curator verw acht het onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.
De curator is van mening dat in beginsel aan de boekhoudplicht is voldaan. Het
onderzoek van de curator spitst zich met name toe op de vraag of sprake is
van onbehoorlijk bestuur in verband met een aangenomen (groot) project,
w elk project verkeerd is gecalculeerd (verslag 8).

7.2 Depot jaarrekeningen
W ordt nog onderzocht.
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Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd (verslag 8).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gaande. (Verslag 1 t/m 3)
De curator heeft overleg met de Belastingdienst gehad in de afgelopen
verslagperiode. In de komende verslagperiode w ordt hierop teruggekomen.
(verslag 6)
De curator verw acht het onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.
De curator heeft de financiële informatie nader beoordeeld en zal in overleg
treden met de bestuurder over de bevindingen (verslag 8).
Het onderzoek, ten aanzien van het verkeerd gecalculeerde project, is in de
afgelopen periode afgerond. Alhoew el het project (indirect) tot het
faillissement heeft geleid is de curator van mening dat dit niet de bestuurder
kan w orden verw eten, althans het is de curator niet gebleken van
onzorgvuldig of onbehoorlijk handelen. Van enige aansprakelijkheidstelling is
dan ook geen sprake. (Verslag 10)

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gaande. (Verslag 1 t/m 3).
De curator verw acht het onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.
De curator heeft geen paulianeuze rechtshandelingen w aargenomen (verslag
8).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.
Afw ikkelen onderzoek administratie. (Verslag 10)

11-04-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 66.146,06
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UW V: € 66.146,06

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 107.459,26
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 51.127,10
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€ 47.200,80 (overgenomen loonverplichtingen) en € 3.926,30 (premies).

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 595,70
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Hefpunt: € 595,70

8.5 Aantal concurrente crediteuren
45
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 138.762,60
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldenlast zal w orden geïnventariseerd.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-04-2018
7

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-04-2018
7

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

11-04-2018
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Inventarisatie schulden;
- Incasso debiteurenvorderingen;
- levering bedrijfspand;
- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Afw ikkeling.
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- Inventarisatie schulden;
- Incasso debiteurenvorderingen;
- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Afw ikkeling.
- Incasso debiteurenvorderingen;
- Afw ikkeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
25-10-2018

26-07-2018
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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