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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 C/13/15/407F
Datum uitspraak 6 oktober 2015
Rechter-commissaris mr. W.F. Korthals Altes
Curator mr. M.N. de Groot
betrekking hebbend op verslag nrs. 1

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen
kas -€                       -€                       -€                       -€                         
bank -€                       10.999,04€            10.999,04€            -€                         
giro -€                       -€                       -€                       -€                         

2. opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen -€                       -€                       -€                       -€                         
kosten ivm verkoop -€                       -€                       -€                       -€                         

3. debiteuren
prae-faillissement debiteuren -€                       -€                       -€                       -€                         
boedeldebiteuren -€                       -€                       -€                       -€                         

4. overige baten
boedelbijdrage -€                       -€                       -€                       -€                         
restitutie belastingdienst -€                       -€                       -€                       -€                         
rente -€                       -€                       -€                       -€                         
Montclair Groep -€                       37,90€                   37,90€                   -€                         
Allianz Nederland Schade -€                       2.652,85€              2.652,85€              -€                         
MCS Marine Claims Service -€                       9.023,29€              9.023,29€              -€                         

5. totaal -€                      22.713,08€           22.713,08€            -€                        

B.

REEDS BETAALDE 
VERSCHOTTEN / 
BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal 

 Terug te 
ontvangen BTW 

salaris curator -€                       -€                       -€                       -€                         
verschotten curator -€                       -€                       -€                       -€                         
publicatiekosten -€                       -€                       -€                       -€                         
uittreksel -€                       -€                       -€                       -€                         
gas / water / electra -€                       -€                       -€                       -€                         
verzekeringen -€                       -€                       -€                       -€                         
fiscus -€                       -€                       -€                       -€                         
bedrijfsvereniging -€                       -€                       -€                       -€                         
Nivre -€                       3.249,13€              3.249,13€              -€                         
onkostenvergoeding Y.L. Schulp -€                       1.149,92€              1.149,92€              -€                         
SolidQ IT -€                       90,75€                   90,75€                   15,75€                     
voorgeschoten kosten curator -€                       192,39€                 192,39€                 33,39€                     
AON -€                       298,52€                 298,52€                 -€                         
Brantjes Data Vernietiging -€                       380,65€                 380,65€                 66,06€                     



6. totaal -€                      5.361,36€             5.361,36€              -€                        

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A -€                       -€                       22.713,08€            
totaal B -€                       -€                       5.361,36€              

7. saldo boedelrekening -€                       -€                       17.351,72€            
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