Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 734 Fw.)

Nummer:

Datum:

2

Insolventienummer:

F.16t171169

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:000001 2368: F00

Datum uitspraak:

04-04-2017

Curator:

mr. D.H. de Haan

R-C:

mr. van Vugt

02-08-2017

1

Algemeen
Gegevens onderneming
De Bas Metselwerken 8.V., gevestigd aan de
Touwslager 9a te (3861 SP) Nijkerk
Kamer van Koophandel: 65541588

Activiteiten onderneming
Metselwerken

Omzetgegevens

2016:€672.613
Personeel gemiddeld aantal
0

Saldo einde verslagperiode

€ 15.949,46
€ 17.207,10
Verslagperiode
4 april2017 tot en met 30 april2017
1 mei 2017 tot en met 31 juli 2017
Bestede uren in verslagperiode
23 uren en '12 minuten
22 uren en 19 minuten
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Nummer:

2

Datum:

02-08-2017

Bestede uren totaal
23 uren en 12 minuten

45 uren en 30 minuten
Toelichting
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op
aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan
dat ðeze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogel'rjk niet alle informatie beschikbaar is
en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan worden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet,
worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal
insolveniieregister) en op de website van mijn kantoor (www.cms-dsb.com, online
se rvi ces/fa

iII

issementen ).

1

lnventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van De Bas Metselwerken B.V. is De Bas Beheer B.V
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van De Bas Beheer B.V. is de heer F.M. de Bas.
De irennootschap is opgericht bij akte van 10 maarl2016. De Bas Metselwerken B.V. hield
zich bezig met het uitvoeren van metsel, lijn- en voegwerk. Per faillissementsdatum waren er
twee lopãnde projecten, die thans (gedeeltelijk) worden uitgevoerd door De Bas Gevelwerken
B.V. De curator zal dit nader onderzoeken.

1.2

Winst en verlies
2016: € 62.098 (negatief resultaat na belastingen)

1.3

Balanstotaal

2016:€ 176.679
1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedures

1.5

Verzekeringen
Eventueie nog iopencie verzekeringen zuiierl cioor de curator woiden opgezegd.
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Nummer:
1.6

2

Datum:

02-08-2017

Huur
Er was geen huurovereenkomst. Het pand waarin De Bas Metselwerken B.V. was gevestigd
werd gehuurd door De Bas Gevelwerken B.V. (zustermaatschappijvan De Bas Metselwerken
B V.).

1.7

Oorzaak faillissement
Als voornaamste oorzaak van het faillissement wijst de heer De Bas naar de tarieven in de
metselbranche, die enorm onder druk zouden staan. Er zou weinig tot geen marge te behalen

zijn.
De Bas Metselwerken B.V. is op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard. De curator
zal nader ondezoek instellen naar de oorzaken van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantalten tijde van faillissement
0
De heer De Bas verklaarde dat De Bas Metselwerken B.V. in de periode voorafgaande aan het
faillissement twee werknemers in dienst had, maar dat deze werknemers enkele weken voor
faillissementsdatum in dienst zijn getreden bij een aan De Bas Metselwerken gelieerde
vennootschap, te weten De Bas Gevelwerken B.V. Dit hield verband met nijpende financiële
situatie bij De Bas Metselwerken. De curator heeft dit in onderzoek.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
2

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Er zijn geen onroerende zaken op naam van gefailleerde aangetroffen.

3.2

Onroerende zaken : Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Nummer:
3.3

2

Datum:

02-08-2017

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken : Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen : Beschrijving
De inventaris bestaat uit een machine, welke onder eigendomsvoorbehoud zou ziin geleverd
aan De Bas Metselwerken B.V. De curator zal dit nader ondezoeken'

Tweede verslag: de curator heeft de machine vriigegeven.
3.7

Bedrijfsmiddelen : Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.8

Bedrijfsmiddelen : Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedr'rjfsmiddelen : Werkzaamheden
De curator heeft ondezoek gedaan naar eventuele bedrijfsmiddelen

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar de voorraden en/of onderhanden werk'
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Nummer:
3.15

2

Datum

02-08-2017

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie volgt dat er bedrag ad € 49.170,20 openstaat aan vorderingen op derden.
De curator heeft partijen gesommeerd het openstaande bedrag te voldoen.
Tot op heden is een bedrag ad€8.762,75 op de boedelrekening ontvangen.

Tweede verslag:
Afgelopen verslagperiode heeft de curator de incassowerkzaamheden voortgezet. De
íncasso van de openstaande vorderingen verloopt moeizaam, als gevolg van diverse
o pgewo rpe n (verreken i ngs)venÂteren.
Er is een bedrag ad € 1.254,56 op de bankrekening van De Bas Metselwerken voldaan.
Op verzoek van de curator is dit bedrag op de boedelrekening voldaan.
Een debiteur heeft een betaling ad € 6.233,77 toegezegd, zodra duidelijk is dat de
Belastingdienst geen vordering uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid zal
instellen. De curator heeft de Belastingdienst verzocht om hierover een verklaring af te

leggen.

Een debiteu r heeft een bu itengerechtel ij k sch u ideisersakkoord aangeboden.
Na verkregen instemming van de rechter-commrcsaris is de curator hiermee akkoord
gegaan. De boedel kan een bedrag ad € 300,00 tegemoet zien.

4.2

Opbrengst
€ 8.762,75

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft ondezoek gedaan naar de debiteuren.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum

02-08-2017

De Bas Metselwerken B.V. bankiert b'lj Rabobank. De zakenrekening vertoonde per
faillissementsdatum een creditstand van €7186,71. Dit bedrag is op de boedelrekening
voldaan.

5.2

Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leaseovereenkomsten

5,3

Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft er zich één partij bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator inventariseert deze claim.

Tweede verslag: alle bekende claims ziin afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen

5.8

Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van De Bas Metselwerken B.V. en diverse
crediteuren.
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Nummer:

2

Datum:

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

02-08-2017

De activiteiten van De Bas Metselwerken B.V. waren per faillissementsdatum gestaakt.
6.2

Voortzetten : Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten : Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoord

i

n

g

Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft een groot gedeelte van de administratie van De Bas Metselwerken B.V.
ontvangen. Het resterende gedeelte is opgevraagd. ln de komende verslagperiode zal de
curator de ter beschikking gestelde administratie nader onderzoeken.

Tweede verslag: De curator heeft de gehele administratie ontvangen en heeft in het
tweede verslag het boekenonderzoek opgestart. De curator streeft ernaar om het
onderzoek komende verslagperiode af te ronden.
7.2

Depot jaarrekeningen
2016: 16 februari 2017.
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2

Datum

02-08-2017

Goedk. Verkl. Accountant
ls niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator heeft dit punt in onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft dit punt in onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft dit punt in ondezoek.

7.7

Werkzaamheden
De curator zal onderzoek instellen naar de administratie van De Bas Metselwerken

I

Crediteuren

8,1

Boedelvorderingen
P.M.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
P.M.

€ 2.962,00

8.3

Pref. vord. van het UWV
P.M.

8.4

Andere pref. crediteuren
P.M.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
17

23
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Nummer:
8.6

2

Datum

o2-o8-2017

Bedrag concurrente crediteuren
€247.456,82

€ 312.862,95
8.7

Venrvachte w'ljze van afwikkeling
Over de wijze van afiruikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak
worden gedaan.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de crediteurenadministratie opgevraagd.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Van lopende procedures is niet gebleken.
9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing

9.4

Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke procedures.

10

Overig

10.1

Termij n afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld

10.2

Plan van aanpak
- onderzoek crediteurenvorderingen ;
- incasso debiteuren;
- afwikkelen claims derden;
- onderzoek rechtmatigheid ;
- overige gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.
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Nummer:
10.3

2

Datum:

02-08-2017

lndiening volgend verslag
Het volgende verslag zal circa drie maanden na heden worden uitgebracht.

10.4

Werkzaamheden
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Nummer:

Datum:

2

02-08-2017

Insolventienummer:

F.161171169

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:00000 1 2368: F00 I

Datum uitspraak:

04-04-2017

Curator:

mr. D.H. de Haan

R.G:

mr. van Vugt

Algemeen
Gegevens onderneming
De Bas Metselwerken B.V., gevestigd aan de
Touwslager 9a te (3861 SP) Nijkerk
Kamer van Koophandel: 65541588

Activiteiten onderneming
Metselwerken

Omzetgegevens

2016:€672.613
Personeel gemiddeld aantal
0

Saldo einde verslagperiode

€ 15.949,46
€ 17.207,10
Verslagperiode

4 april2017 tot en met 30 april 2017
1

mei 2017 tot en met

31

juli 2017

Bestede uren in verslagperiode
23 uren en 12 minuten

22 uren en 19 minuten
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

2

Datum:

02-08-2017

Bestede uren totaal
23 uren en 12 minuten

45 uren en 30 minuten
Toelichting
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op

aangetroffen en dool derden ter Oesòfiiru<ing gestelde informatie en kan er niet voor instaan
dat ðeze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is
en/of er onjuiste infórmatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan worden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet,
worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal
insolveniieiegister) en op de website van mijn kantoor (www.cms-dsb.com, online
services/fai llissementen ).

1

lnventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van De Bas Metselwerken B.V. is De Bas Beheer B'V
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van De Bas Beheer B.V. is de heer F.M. de Bas.
De iennootschap is opgericht bij akte van 10 maart 2016. De Bas Metselwerken B.V. hield
zich bezig met het uitvoeren van metsel, lijn- en voegwerk. Per faillissementsdatum waren er
twee lopðnde projecten, die thans (gedeeltelijk) worden uitgevoerd door De Bas Gevelwerken
B.V. De curator zal dit nader ondezoeken.

1.2

Winst en verlies
2016: € 62.098 (negatief resultaat na belastingen)

1.3

Balanstotaal

2016:€ 176.679
1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedures.

1.5

Verzekeringen
Eventuele nog lopende verzekeringen zuiien cioor cie curaior worcien opgezegci.

Pagina 2van 10
f

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Nummer:
1.6

2

Datum:

02-08-2017

Huur
Er was geen huurovereenkomst. Het pand waarin De Bas Metselwerken B.V. was gevestigd
werd gehuurd door De Bas Gevelwerken B.V. (zustermaatschappijvan De Bas Metselwerken
B.V )

1.7

Oorzaak faillissement
Als voornaamste oorzaak van het faillissement wijst de heer De Bas naar de tarieven in de
metselbranche, die enorm onder druk zouden staan. Er zou weinig tot geen marge te behalen

zijn.
De Bas Metselwerken B.V. is op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard. De curator

zal nader ondezoek instellen naar de oorzaken van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantalten tijde van faillissement
0

De heer De Bas verklaarde dat De Bas Metselwerken B.V. in de periode voorafgaande aan het
faillissement twee werknemers in dienst had, maar dat deze werknemers enkele weken voor
faillissementsdatum in dienst zijn getreden bij een aan De Bas Metselwerken gelieerde
vennootschap, te weten De Bas Gevelwerken B.V. Dit hield verband met nijpende financiële
situatie bij De Bas Metselwerken. De curator heeft dit in onderzoek.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
2

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Er zijn geen onroerende zaken op naam van gefailleerde aangetroffen.

3.2

Onroerende zaken : Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Nummer:
3.3

2

Datum:

02-08-2017

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken : Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken : Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsm iddelen : Beschr'living
De inventaris bestaat uit een machine, welke onder eigendomsvoorbehoud zou z$n geleverd
aan De Bas Metselwerken B.V. De curator zal dit nader onderzoeken.

Tweede verslag: de curator heeft de machine vriigegeven.
3.7

Bedrijfsm iddelen : Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.8

Bedr'rjfsmiddelen: Boedelbiidrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar eventuele bedrijfsmiddelen

3.fi

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.r3

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft ondezoek gedaan naar de voorraden en/of onderhanden werk.
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Nummer:
3.15

2

Datum:

02-08-2017

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.r6

Andere activa : Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie volgt dat er bedrag ad € 49.170,20 openstaat aan vorderingen op derden
De curator heeft partijen gesommeerd het openstaande bedrag te voldoen.
Tot op heden is een bedrag ad€8.762,75 op de boedelrekening ontvangen.

Tweede verslag:

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de lncassowerkzaamheden voortgezet. De
incasso van de openstaande vorderingen verloopt moeizaam, als gevolg van diverse
o pgeworpe n (verre ken i n gs)venveren.
Er is een bedrag ad € 1.254,56 op de bankrekening van De Bas Metselwerken voldaan.
Op verzoek van de curator is dit bedrag op de boedelrekening voldaan.
Een debiteur heeft een betaling ad € 6.233,77 toegezegd, zodra duidelijk is dat de

Belastingdiensf geen vordering uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid zal
instellen. De curator heeft de Belastingdienst verzocht om hierover een verklaring af te
leggen.
Een debiteu r heeft een bu itengerechtelijk sch u ldeisersakkoord aangeboden.
Na verkregen instemming van de rechter-comrnrssaris is de curator hiermee akkoord
gegaan. De boedel kan een bedrag ad € 300,00 tegemoet zien.

4.2

Opbrengst
€ 8.762,75

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft ondezoek gedaan naar de debiteuren
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum

02-08-2017

De Bas Metselwerken B.V. bankiert bij Rabobank. De zakenrekening vertoonde per
faillissementsdatum een creditstand van €7.186,71. Dit bedrag is op de boedelrekening
voldaan.

5.2

Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leaseovereenkomsten

5.3

Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt'

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft er zich één Parti bij de curator gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator nventariseert deze claim.

Tweede verslag: alle bekende claims ziin afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen part'rjen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen

5.8

Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van De Bas Metselwerken B.V. en diverse
crediteuren.
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Nummer:

2

Datum:

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten : Exploitatie / zekerheden

02-08-2017

De activiteiten van De Bas Metselwerken B.V. waren per faillissementsdatum gestaakt.

6.2

Voortzetten : Financiële verslagleggin g
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten : Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft een groot gedeelte van de administratie van De Bas Metselwerken B.V.
ontvangen. Het resterende gedeelte is opgevraagd. ln de komende verslagperiode zal de
curator de ter beschikking gestelde administratie nader onderzoeken.

Tweede verslag: De curator heeft de gehele administratie ontvangen en heeft in het
tweede verslag het boekenonderzoek opgestart. De curator streeft ernaar om het
onderzoek komende verslagperiode af te ronden.
7.2

Depot jaarrekeningen
2016: 16 februari 2017
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Nummer:
7.3

2

Datum:

02-08-2017

Goedk. Verkl. Accountant
ls niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator heeft dit punt in ondezoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft dit punt in ondezoek.

7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft dit punt in onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
De curator zal onderzoek instellen naar de administratie van De Bas Metselwerken.

I

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
P.M.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
P.M.

€ 2.962,00
8.3

Pref. vord. van het UVìíV
P.M.

8.4

Andere pref. crediteuren
P.M.

8,5

Aantal concurrente crediteuren
17

23
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Nummer:
8.6

2

Datum

02-08-2017

Bedrag concurrente crediteuren
€,247.456,82

€ 312.862,95

8.7

Venvachte wijze van afwikkeling
Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak

worden gedaan.
8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de crediteurenadministratie opgevraagd

I

Procedures

Ll

Naam wederpart'lj(en)

Van lopende procedures is niet gebleken.
9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke procedures.

10

Overig

l0.l

Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn dit faillissement zal worden afgewíkkeld

10.2

Plan van aanpak
- onderzoek crediteurenvorderingen;
- incasso debiteuren;
- afwikkelen claims derden;
- onderzoek rechtmatigheid;
- overi ge gebru ikel ijke faillissementswerkzaamheden.
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Nummer:
r0.3

2

Datum

02-08-2017

lndiening volgend verslag
Het volgende verslag zal circa drie maanden na heden worden uitgebracht.

10.4

Werkzaamheden
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