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1.

VOORAF
Dit is het eerste
e
gecom
mbineerde oppenbaar versslag van de curator
c
in dee faillissemeenten van
A.J.J. van den
d Andel, Schulp
S
Beheeer en Schulp Pensioen.
Het verslagg bestrijkt dee periode vann 6 oktober 2015
2
tot en met
m 18 decem
mber.
Gelet op de sterke onderlinge
o
vverwevenheid
d vindt de openbare vverslagleggin
ng in de
faillissemennten van A.JJ.J. van den A
Andel, Schulp Beheer en
n Schulp Pennsioen in de vorm
v
van
gecombineeerde openbare verslagen plaats.
In dit verslag geeft dee curator op vereenvoudiigde wijze de
d huidige sttand van zak
ken weer
volgens de in Nederland geldende rrichtlijnen vo
oor faillissem
mentsverslagllegging.
d de inform
matie in dit verslag
v
onderwerp is vann nader ondeerzoek en
De curator benadrukt dat
(in belangrrijke mate) is gebaseerdd op haar door
d
de besttuurder ter bbeschikking gestelde
informatie en gedane mededelinge
m
en. In een laater stadium kan blijkenn dat deze in
nformatie
moet wordden aangepaast. Omtrentt de volled
digheid en juistheid vann de in ditt verslag
opgenomenn gegevens kan
k dan ook nnog geen uitspraak worden gedaan.
Aan dit oppenbare versllag en/of voolgende open
nbare verslag
gen kunnen geen rechten
n worden
ontleend. Niets
N
in dit openbare veerslag kan worden
w
geïnteerpreteerd alls een erken
nning van
aansprakeliijkheid noch als afstand vvan enig rech
ht.

2.

ARISATIE
INVENTA

2.1

Directie en
n organisatiee
De heer Scchulp is enig aandeelhoudder en tevenss enig (alleen
n/zelfstandigg bevoegd) bestuurder
van Schulpp Beheer. Schulp Beheeer is op haaar beurt enig aandeelhoouder en tev
vens enig
(alleen/zelffstandig bevo
oegd) bestuuurder van Scchulp Pensioen. Schulp B
Beheer is tev
vens enig
aandeelhouuder in het kapitaal vvan A.J.J. van
v
den An
ndel. De hheer Schulp is enig
(alleen/zelffstandig) bev
voegd bestuuurder van A.JJ.J. van den Andel.
A

11502704/55381291.1

2

2.2

Achtergrond en omsschrijving vvan de (voo
ormalige) acctiviteiten vvan A.J.J. van den
Andel, Sch
hulp Beheer en Schulp P
Pensioen
(a) A.J.J.. van den An
ndel
A.J.J. van den An
ndel is een W
Werktuig en
n Scheepbouwkundig Exxpertise Bureeau sinds
1887. Vanaf de op
prichting verrrichtte A.J.J. van den Andel
A
met nname werkzaaamheden
voor Amsterdams
A
e en Rotterddamse verzek
keringsmaatschappijen. Sinds de jarren 50/60
bestaaan de opdrach
htgevers ookk uit internatiionale verzek
keringsmaatsschappijen, en
e richten
de werrkzaamheden
n zich op de zogenoemdee "non-marin
ne" markt.
(b) Schulp
p Beheer
Schulpp Beheer is een beheerrmaatschappij van de werkmaatscha
w
appij A.J.J. van den
Andell.
(c) Schulp
p Pensioen
Blijkeens de inschrrijving in heet handelsregister, besto
onden de acttiviteiten van Schulp
Pensiooen uit het aangaan vaan pensioenovereenkomsten en lijffrenteovereen
nkomsten
alsmedde het medeewerken aann de uitvoeriing daarvan,, het belegggen van verm
mogen in
schulddvorderingen
n, effecten enn andere verm
mogenswaard
den.

2.3

Winst en verlies
v
Volgens dee jaarrekenin
ng 2014 heefft A.J.J. van den Andel over het boeekjaar 2014 een netto
verlies geleeden van EU
UR 21.392,-.
Volgens dee concept-jaaarrekening 20014 heeft Scchulp Beheerr over het boeekjaar 2014 een netto
verlies geleeden van EU
UR 32.365,-.
Volgens dee concept-jaarrekening 22014 heeft Schulp
S
Pensiioen over heet boekjaar 2014
2
een
netto verliees geleden vaan EUR 24.5588,-.

2.4

Balanstotaaal
Volgens dee jaarrekenin
ng 2014 vann A.J.J. van den Andel bedroeg hett balanstotaaal per 31
december 2014
2
EUR 81.689,-.
Volgens dee concept-jaaarrekening 22014 van Schulp Beheerr bedroeg heet balanstotaal per 31
december 2014
2
EUR 3..596,Volgens dee concept-jaarrekening 22014 heeft Schulp
S
Pensiioen over heet boekjaar 2014
2
een
netto verliees geleden vaan EUR 494..656,-.

2.5

Financiëlee kerngegeveens
Hieronder volgt een overzicht
o
vann de financiële kerngegevens van A
A.J.J. van deen Andel
blijkens de jaarrekening
g 2014 over de jaren 2013 en 2014:
Financiëlee kerngegeveens in EUR
Netto-omzzet
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2013

2014

316.896

255.593
2

Bedrijfsresultaat voorr belastingen
n

21.743

Bedrijfsresultaat na belastingen
b

10.018

16
6.471-/21.392-/-

Hieronder volgt
v
een ov
verzicht van dde financiëlee kerngegeveens van Schuulp Beheer bllijkens de
concept- jaaarrekening 2014
2
over dee jaren 2013 en
e 2014:
Financiëlee kerngegeveens in EUR

2013

2014

6.405-/-

10
0.978-/-

Som der fiinanciële baten en lasten
n

17.217-/-

17
7.736-/-

Resultaat

19.982-/-

32
2.354-/-

Bedrijfsresultaat

Hieronder volgt een ov
verzicht van de financiëlee kerngegeveens van Schuulp Pensioen
n blijkens
de concept--jaarrekening
g 2014 over de jaren 2013 en 2014:
Financiëlee kerngegeveens in EUR

2013
118.017

Pensioenlaasten

118.017-/-

Bedrijfsresultaat

99.022-/-

Resultaat
2.6

2014
43.612
4
43
3.612-/24.588-/-

Financiëlee gegevens ov
ver 1 januarri tot en mett 20 novemb
ber 2015
Uit nog nieet gecontroleeerde cijfers over 1 januaari tot en meet 20 novembber 2015 blijjkt dat in
die periodee een omzet is gerealiseeerd van EUR
R 191.686,23. De totale kosten bedrroegen in
die periodee EUR 144.273,90.

2.7

Lopende procedures
p
Voor zoverr de curator bekend,
b
zijn er geen lopeende procedu
ures.

2.8

Verzekerin
ngen
A.J.J. van den Andel heeft een brrandverzekerring en een transportverrzekering. De curator
heeft zorgggedragen voo
or betaling vvan de prem
mies tot 1 december 20155 in verband
d met het
tijdelijk vooortzetten van de ondeerneming (w
waarover meeer in hoofddstuk 7), waarna
w
de
verzekeringgen per 1 deccember 20155 zijn beëindigd.
Daarnaast heeft de curator zorg
rg gedragen
n voor betaaling van dde premie voor de
beroepsaannsprakelijkheeid verzekerin
ing, waardoo
or A.J.J. van den Andel, dde heer Schu
ulp en alle
werknemerrs van A.J.JJ. van den A
Andel voor het kalendeerjaar 2015 verzekerd zijn
z
voor
beroepsaannsprakelijkheeid.

2.9

Huurovereeenkomsten
A.J.J. van den
d Andel houdt
h
kantoorr aan het adrres IJburglaaan 173 in Am
msterdam. In
n verband
met een reorganisatie
r
e, heeft de bestuurderr de huurov
vereenkomstt reeds voo
or datum
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faillissemennt tegen 1 ok
ktober 2015 opgezegd. Als
A gevolg vaan het tijdelijijk voortzetteen van de
activiteitenn van de ond
derneming (w
waarover meer in hoofdstuk 7) is de kantoorruim
mte medio
december 2015
2
opgelev
verd.
Teneinde zoveel
z
mogelijk kosten tte besparen, heeft de besstuurder (meet behulp van
n derden)
zorggedraggen voor ontrruiming van de kantoorru
uimte.
Er is met de verhuurder overeenngekomen daat de borg zal worden aangewend voor de
verschuldiggde huurpenn
ningen. Daarrnaast is de verhuurder
v
bereid geweesst afstand te doen van
zijn restvoordering beetreffende dde verschulldigde huurrpenningen over novem
mber en
(gedeeltelijjk) decemberr 2015.
2.10

Omstandiggheden voorrafgaand aaan en oorzak
ken van de fa
aillissementten
Volgens mededelingen
m
n van de besttuurder van A.J.J. van den
d Andel heebben de naavolgende
omstandighheden zich voorgedaan vvoorafgaand aan
a de faillisssementen.
Tot begin 2008 bedien
nde A.J.J. vaan den And
del als scheeeps- en werkktuigkundig expertise
bureau mett zes experts zowel de Neederlandse alls de buitenlaandse verzekkeringsmarktten.
In februari 2008 is een vertrouwenssbreuk ontstaaan met tweee grote Nedeerlandse verzzekeraars.
Hierdoor iss een groot deel
d van de oopdrachten, met name het internationnale maritiem
me werk,
weggevalleen.
Als gevolgg van de terug
glopende om
mzet zijn er bezuinigingsm
maatregelen ggetroffen, waaarbij het
personeelsbbestand van zes schade--experts is teeruggebrachtt naar twee schade-expeerts en er
tevens een secretariaat medewerkerr is afgevloeiid.
RO Bank N.V
V. had een krredietfaciliteeit van EUR 250.000
2
aan A.J.J. van den
d Andel
ABN AMR
verstrekt. Deze
D
kredietffaciliteit wass noodzakelijjk in verband
d met de ruim
me betalingsttermijnen
en lange dooorlooptijden
n van de dosssiers.
Als gevolg van de algeh
hele kredietccrisis in 2008
8 is de positiee van A.J.J. vvan den And
del verder
verslechterrd.
Aangezien de kredietfaaciliteit van EUR 250.000,- niet in verhouding (meer) stond met de
gerealiseerde omzet, heeft
h
ABN A
AMRO Bank
k N.V. aangedrongen opp versnelde aflossing
van de kreddietfaciliteit.
Door midddel van verdeere bezuinigiingen, waaro
onder een veerhuizing naaar een anderr pand en
het reducerren van het aantal
a
medew
werkers, is A.J.J. van den Andel erin ggeslaagd hett bij ABN
AMRO Baank N.V. opeenstaande rekkening-couraant saldo teru
ug te brengenn van EUR 250.000,2
naar ongevveer EUR 24..000,-.
In het derdde kwartaal van
v 2013 wa s er een achtterstand in het
h afdragen vvan de loonh
heffingen
en omzetbbelasting ontstaan,
o
waaardoor er een meld
ding betalinngsonmacht aan de
belastingdiienst is gedaaan.
In decembeer 2014 is dee bestaande kkredietovereeenkomst tusssen A.J.J. vaan den Andell en ABN
AMRO Baank N.V. in die zin gew
wijzigd dat eeen nieuw kreedietlimiet vvan EUR 30.000 was
overeengekkomen voor de rekeningg-courantfacciliteit. Verder was overreengekomen
n dat per
1 juni 20115 het krediietlimiet maaandelijks meet EUR 5.000,- euro zoou worden verlaagd.
Hierdoor zoou de kredietfaciliteit perr 1 novembeer 2015 eindigen.
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Begin 2015 bleven heet aantal oppdrachten acchter uit, mede
m
als gevvolg van heet slechte
vaarseizoenn. In verban
nd met de acchterblijvend
de omzet, heeeft de bestu
tuurder ABN
N AMRO
Bank N.V
V. verzocht in te stemm
men met eeen korte aaanhouding vvan de maaandelijkse
aflossingenn van de kred
dietlimiet vann EUR 5.000
0,-, teneinde voldoende ttijd te hebben
n om nog
meer bezuiinigingsmaattregelen te ttreffen waard
door er weeer voldoendee financiële middelen
zouden zijnn om de kred
dietfaciliteit aaf te lossen.
Deze bezzuinigingsmaaatregelen bbestonden onder
o
meerr uit het opzeggen van de
huurovereeenkomst, onttslag via het UWV van een secretariiaat medeweerker en pensionering
van een schhade-expert.
Nadat ABN AMRO Bank N.V. aanvankelijjk hiermee had ingesteemd, heeft zij deze
instemmingg twee weken
n later alsnogg herroepen..
Als gevolgg van de maandelijkse
m
aflossingen
n van EUR 5.000,-, waaren er onv
voldoende
financiële middelen
m
om
m aan de lopeende verplich
htingen jegen
ns de belastinngdienst te voldoen.
v
In verbandd met het voo
orgaande heeeft de belastiingdienst besslag gelegd oop de roeren
nde zaken
van A.J.J. van den An
ndel en een datum geplaand om dezee roerende zzaken execu
utoriaal te
verkopen op
o donderdag 8 oktober 2015. Derh
halve zag de bestuurder zich genood
dzaakt op
2 oktober 2015
2
het failllissement aaan te vragen van A.J.J. van
v den Anddel, Schulp Beheer
B
en
Schulp Pennsioen.
In de kom
mende verslag
gperiode zall de curator nader onderrzoek doen naar de voo
ornoemde
A.J.J. van deen Andel, Schulp Beheerr en Schulp Pensioen.
oorzaken van
v het faillisssement van A
P

3.

EEL
PERSONE

3.1

Aantal ten
n tijde van fa
aillissement
Op datum faillissement was er 1 w
werknemer in
n dienst bij A.J.J.
A
van deen Andel. Bij Schulp
Beheer en Schulp
S
Pensiioen zijn geeen werknemeers in dienst.

3.2

Aantal in jaar
j
voor fa
aillissement
Gedurendee het jaar 201
14 waren gem
middeld 2 werknemers
w
in dienst bij A.J.J. van den
d Andel
op basis vaan een fulltim
me dienstverbband.

3.3

Ontslagaanzegging va
an personeell werkzaam in Nederlan
nd
De curator heeft – na daartoe
d
van dde rechter-co
ommissaris ex
e artikel 68 lid 2 Fw machtiging
te hebben verkregen – de door A.J.J. van den Andel met het peersoneelslid gesloten
arbeidsoverreenkomst op
o 15 oktobber 2015 opg
gezegd met inachtneminng van de wettelijke
w
opzegtermiijn.
Na de opzeegging van de
d arbeidsoveereenkomst is de gebruik
kelijke afwikkkeling via het
h UWV
in gang gezzet.
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4.

ACTIVA

4.1

de zaken
Onroerend
A.J.J. van den Andel, Schulp Behheer en Schu
ulp Pensioen
n hadden opp datum failllissement
geen onroeerende zaken in eigendom
m.

4.2

Bedrijfsmiiddelen
A.J.J. van den Andel bezit een zeeer geringe (kantoor)inv
(
entaris (enke
kele bureaus en PC's)
welke werkkplekken boo
od aan de beestuurder en een secretariieel medeweerker. Aangezzien deze
bureau's, stoelen,
s
kasteen en PC's dusdanig zijjn verouderd
d, vertegenw
woordigen deze
d
geen
enkele waaarde meer. Daarnaast iss gebleken dat de kosten voor hett laten ontru
uimen en
bezemschoool opleveren
n van het kaantoorpand EUR
E
1.500,-- zou bedraggen. Teneind
de zoveel
mogelijk kosten
k
te besp
paren, heeft de bestuurdeer zelf (met behulp
b
van dderden) zorg
ggedragen
voor de onttruiming en bezemschon
b
e oplevering
g van het pand.

4.3

Verkoopop
pbrengst bedrijfsmiddeelen
Geen.

4.4

Boedelbijd
drage
Niet van tooepassing.

4.5

Bodemvooorrecht fiscu
us
Niet van tooepassing.

5.

UREN
DEBITEU

5.1

Omvang debiteuren
d
Per 11 deceember 2015 bestaat de tootale debiteu
urenportefeuiille uit in tota
taal 8 vorderingen die
gezamenlijk EUR 21.570,19 beddragen. Dezze vordering
gen vloeienn voort uit facturen
gezonden in
i de period
de 19 oktobeer 2015 tot en met 20 november
n
20015 en betreeffen dus
"jonge" voorderingen. De
D curator vverwacht dan
n ook, medee omdat de bbestuurder te kennen
heeft gegevven dat dezee debiteuren vaste handelsrelaties zijn
n met een gooede reputattie, dat in
de komendde periode deeze vorderinggen alsnog zu
ullen worden
n voldaan.

5.2

Opbrengstt
Nog onbekkend.

5.3

Boedelbijd
drage
Thans is noog onduidelijjk of een boeedelbijdrage overeen gek
komen dient te worden, aangezien
a
de vorderinng van ABN AMRO Bannk N.V. naar verwachting
g volledig kaan worden vo
oldaan uit
de opbrenggst van de deb
biteuren.

5.4

Werkzaam
mheden
Gezamenlijjk met de beestuurder zaal de curator de debiteurren aanschrijjven met hett verzoek
alsnog zo spoedig
s
mogeelijk voor beetaling zorg te
t dragen.
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6.

BANK/ZE
EKERHEDE
EN

6.1

Vorderingg van de ban
nk
ABN AMR
RO Bank N.V. heeft aann A.J.J. van den Andel een
e krediet vverstrekt in rekeningr
courant vann EUR 30.00
00,-. Tot zekkerheid voor de betalingsverplichtingeen uit hoofd
de van het
verstrekte krediet zoud
den de navoolgende zek
kerheden aan
n ABN AM
MRO Bank N.V.
N
zijn
verstrekt:
-

panddrecht op vorrderingen; enn
hooffdelijke verbondenheid vvan de heer Schulp.
S

De vorderinng van ABN
N AMRO Bannk N.V. bedrraagt per datu
um faillissem
ment EUR 11
1.134,47.
6.2

Leasecontrracten
Er was spprake van één lease overeenkom
mst betreffen
nde een koopieermachin
ne. Deze
leaseovereeenkomst is in
nmiddels opggezegd en heet kopieerapp
paraat is gereetourneerd.

6.3

Beschrijving van de zeekerheden
Er zijn de navolgende
n
zekerheden
z
aaan ABN AM
MRO Bank N.V.
N verstrekkt:

6.4

(a)

pandrecht op voorraden; een,

(b)

h
hoofdelijke
mede-aanspra
m
akelijkheid van de bestuu
urder.

Eigendomsvoorbehoud
Niet van tooepassing.

6.5

Reclamereechten en retentierechteen
Niet van tooepassing.

7.

ART/VOOR
RTZETTEN
N ONDERNE
EMING
DOORSTA
Voortzettenn

7.1

Exploitatiee/zekerheden
Ten tijde van
v het faillissement wass sprake van een aantal lopende
l
expeertise opdracchten. Na
het faillisseement is ond
derzocht of het opportuu
un voor de boedel is om
m de activiteeiten van
A.J.J. van den
d Andel tijjdelijk voort te zetten.
Gebleken is
i dat er nog een aantal loopende opdrrachten zijn die
d op relatieef korte term
mijn (4 tot
6 weken) kunnen
k
worden afgerond.. Daarnaast was
w sprake van
v een debitteurenportefeeuille van
ruim EUR 10.000,- ten
n tijde van heet faillissemeent. Gelet op het feit dat dde verwachting is dat
met het afm
maken van heet onderhandden werk ong
geveer EUR 18.000,- kann worden gerrealiseerd
en tevens de
d debiteuren
n door de onnderneming zelf kunnen
n worden geïïnd, achtte de
d curator
het van bellang om de onderneming
o
g van A.J.J. van den Andel tot 1 deccember 2015
5 voort te
zetten. Tem
meer nu de kosten vooor het voorzzetten ongev
veer EUR 6..000 bedrag
gen en er
derhalve eeen winst van EUR 12.0000 kan worden
n gerealiseerrd.
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Nadat de curator
c
de toestemming hhad ontvang
gen van de reechter-comm
missaris op grond
g
van
artikel 98 Fw, is de onderneminng van A.JJ.J. van den
n Andel tijddelijk voortg
gezet tot
1 decemberr 2015.
7.2

Financiëlee verslaglegg
ging
De financiëële verslaglegging is tot eind novemb
ber 2015 doo
or een medew
werker van A.J.J.
A
van
den Andel verzorgd. Daaarna is de fi
financiële adm
ministratie aaan de curatorr overgedrag
gen.

Doorstart
7.3

Beschrijving
Niet van tooepassing.

7.4

Opbrengt en boedelbiijdrage
Niet van tooepassing.

8.

MATIGHEID
D
RECHTM

8.1

Boekhoudplicht
De adminisstratie oogt goed
g
op ordee te zijn.
De curatorr zal in dee komende verslagperio
ode onderzo
oek doen naaar de vraaag of de
boekhoudpplicht bij A.J..J. van den A
Andel, Schulp
p beheer en Schulp
S
Pensiioen is nagek
komen.

8.2

Depot jaarrrekeningen
n
De jaarrekeeningen van over de jarenn 2011 – 201
13 zijn gedep
poneerd op dde navolgend
de data:

Deponerings
D
sdata

Deeponeringsd
data

Depooneringsdatta

Jaarrekenin
J
ng 2011

Ja
aarrekening 2012

Jaarrrekening 20
013

A.J.J. van den
d Andel 25-06-2012
2

26-02-2014

24-009-2014

Schulp Behheer

29-06-2012
2

26-02-2014

24-1 1-2014

Schulp Pennsioen

29-06-2012
2

26-02-2014

24-1 1-2014

Vennootscchap

8.3

Accountan
ntsverklarin
ng, volstortiing aandeleen, onbeho
oorlijk bestu
tuur en pa
aulianeus
handelen
Deze onderrwerpen zullen in de kom
mende verslagperiode doo
or de curatorr worden ond
derzocht.
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9.

CREDITE
EUREN

9.1

Crediteureenlast
Blijkens dee eigen failliissementsaanngifte bedraaagt de totalee schuldenlasst van A.J.J. van den
Andel ongeeveer EUR 100.000,-.

9.2

Verificatiee van crediteeurenvorderringen
Het indieneen van crediteurenvorderringen, alsm
mede het toestturen van onnderliggendee stukken,
kan via hett online form
mulier door ggebruik te maaken van de 'indienen voordering' buttton op de
website ww
ww.cms-dsb.com/ajjvanddenandel.

9.3

Fiscus en UWV
U
A.J.J. van den Andell en Schulpp beheer vo
ormen samen een fiscaale eenheid voor de
vennootschhapsbelasting
g.
Het UWV zal uit hoo
ofde van de Loongaranttieregeling naar
n
verwachhting relatieff geringe
(boedel) voordering indiienen in het ffaillissementt van A.J.J. van
v den Andeel.

10.

PROCEDU
URES
Ten tijde van de faillisssementen waaren er geen procedures
p
aanhangig.
a

11.

OVERIG

11.1

Saldo failliissementsrekening
Per 18 deccember 2015
5 bedraagt heet saldo op de faillissem
mentsrekening
ng van A.J.J. van den
Andel EUR
R 17.351,72
2. Het saldoo op de failllissementsrek
keningen vaan Schulp Beheer
B
en
Schulp Pennsioen bedraaagt nihil.

11.2

Vooruitzicchten voor crediteuren
c
een termijn voor
v
afwikkeling
Omtrent dee vooruitzichten voor ccrediteuren op
o enige uitk
kering in dee faillissemeenten van
A.J.J. van den
d Andel, Schulp
S
Beheeer en Schulp
p Pensioen kaan de curatorr nog geen uitspraken
u
doen.

11.3

Urenbesteding
In de perioode waarop dit verslag bbetrekking heeft,
h
heeft de curator inn totaal 67u
u en 44m
besteed aann de afwikkeeling van de faillissemen
nten van A.J..J. van den A
Andel, Schullp Beheer
en Schulp Pensioen.
P

11.4

Plan van aanpak
a
In de komeende verslag
gperiode zal de curator zich
z
bezig ho
ouden met hhet incassereen van de
debiteurenvvorderingen.
Daarnaast zal
z de curato
or de oorzakeen van de faillissementen
n nader onderrzoeken.

11.5

Indiening volgend verrslag
Een volgennd verslag zal,
z behoudeens indien biijzondere on
ntwikkelingen
en een eerdeer verslag
noodzakelij
ijk mochten maken,
m
mediio maart 2016 worden geepubliceerd.
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12.

PUBLICA
ATIE OP DE
E WEBSITE
E

12.1

Voor verddere informaatie over diit faillissement verwijstt de Curatoor naar de openbare
verslagen en andere berichten
b
diee op de web
bsite van CM
MS zullen w
worden gepubliceerd
(www.cms-dsb.com/ajjvandenandell), waar ook
k dit verslag
g alsmede aalle andere openbare
verslagen in
i de faillisseementen vann A.J.J. van den
d Andel, Schulp Beheeer en Schulp Pensioen
zullen wordden gepublicceerd.

Amsterddam, 18 deceember 2015

M.N. de Groot,
Curator
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TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG d.d. 18 december 2015
in het faillissement van:

A.J.J. van den Andel B.V.

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Rechter-commissaris
Curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

C/13/15/407F
6 oktober 2015
mr. W.F. Korthals Altes
mr. M.N. de Groot
1

A.

BATEN

subtot. incl. BTW

mutaties

totaal

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
giro

€
€
€

-

€
€
€

€
€
€

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

€
€

-

€
€

-

€
€

debiteuren
prae-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

€
€

-

€
€

-

€
€

overige baten
boedelbijdrage
restitutie belastingdienst
rente
Montclair Groep
Allianz Nederland Schade
MCS Marine Claims Service

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

37,90
2.652,85
9.023,29

€
€
€
€
€
€

5.

totaal

€

-

€

22.713,08

€

B.

REEDS BETAALDE
VERSCHOTTEN /
BOEDELSCHULDEN

subtot. incl. BTW

2.

3.

4.

salaris curator
€
verschotten curator
€
publicatiekosten
€
uittreksel
€
gas / water / electra
€
verzekeringen
€
fiscus
€
bedrijfsvereniging
€
Nivre
€
onkostenvergoeding Y.L. Schulp €
SolidQ IT
€
voorgeschoten kosten curator €
AON
€
Brantjes Data Vernietiging
€

-

10.999,04
-

mutaties
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Af te dragen BTW

10.999,04
-

€
€
€

-

-

€
€

-

-

€
€

-

37,90
2.652,85
9.023,29

€
€
€
€
€
€

-

22.713,08

€

-

Terug te
ontvangen BTW

totaal
3.249,13
1.149,92
90,75
192,39
298,52
380,65

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.249,13
1.149,92
90,75
192,39
298,52
380,65

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,75
33,39
66,06

6.

totaal

C.

THANS NOG BESCHIKBAAR

7.

€

-

€

totaal A
totaal B

€
€

-

€
€

saldo boedelrekening

€

-

€

5.361,36

€

5.361,36

-

€
€

22.713,08
5.361,36

-

€

17.351,72

€

-

