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

1

Datum:

05-12-2017

Insolventienummer:

F.16/17/464

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000014007:F002

Datum uitspraak:

25-10-2017

Curator:

Mr. E. Douma

R-C:

mr. C.P. Lunter

Algemeen
Gegevens onderneming
Gegevens gefailleerde 1 : de besloten vennootschap B.O.N.O. Beheer B.V. (hierna:
µde vennootschap´
Statutair gevestigd te Zeewolde
Vestigingsadres:
Plein 2000 125
1271 KN Huizen
KvK-nr: 67371744
Faillissementsnummer : F 16/17/463
Gegevens gefailleerde 2 : de besloten vennootschap B.O.N.O. Projecten B.V.
Statutair gevestigd te Zeewolde
Vestigingsadres:
Ambachtsweg 16 B
1271 AM Huizen
KvK-nr: 67373119
Faillissementsnummer : F 16/17/464

Activiteiten onderneming
gefailleerde 1EHKHHUPDDWVFKDSSLMILQDQFLsOHKROGLQJV
gefailleerde 2: het uitoefenen van een bouwbedrijf, met name op gebied van villabouw,
monumentenrestauratie en (grote) bouwprojecten.
Omzetgegevens
gefailleerde 1 : € 0,00
gefailleerde 2 : € 70.287,49 (cijfers tot en met 25 oktober 2017)
Personeel gemiddeld aantal
gefailleerde 1 : 0
gefailleerde 2 : 6
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Nummer:

1

Datum:

05-12-2017

Saldo einde verslagperiode
gefailleerde 1 : nihil
gefailleerde 2: € 398,30
Verslagperiode
25 oktober 2017 t/m 4 december 2017
Bestede uren in verslagperiode
14,5 uren
Bestede uren totaal
14,5 uren
Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over
de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie
van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs
gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen
geen rechten worden ontleend

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschappen B.O.N.O. Beheer B.V. en B.O.N.O Projecten B.V. zijn opgericht op
29 november 2016 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 29 november 2016.
De aandelen van B.O.N.O. Projecten B.V. µ¶Projecten¶¶ worden gehouden door B.O.N.O.
Beheer B.V. µ¶Beheer¶¶ en het bestuur van Projecten wordt eveneens gevormd door
Beheer. Enig aandeelhouder van Beheer is de heer M.J.W. Bonarius. De bestuurders
van Beheer zijn de heer M.J.W. Bonarius (voornoemd) en mevrouw G.H.J. van Stijn.
Naast B.O.N.O Projecten B.V. is tevens de besloten vennootschap B.O.N.O Bouw B.V.
een dochtervennootschap van B.O.N.O. Beheer B.V. Deze vennootschap µ¶Bouw¶¶ is
reeds op 13 juni 2017 failliet verklaard (faillissementsnummer: F 16/17/274). In het
faillissement van Bouw wordt afzonderlijk verslag gelegd door de curator.

1.2

Winst en verlies
2017: € 25.399,47 (verlies), cijfers tot en met 25 oktober 2017 van Projecten.
Volgens opgave van de directie werden er in Beheer nog geen activiteiten uitgeoefend
en zijn er voor Beheer dan ook geen cijfers te vermelden. Indien de curator andere
aanwijzingen heeft dan zal daar nader onderzoek naar worden gedaan.
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Nummer:

1.3

1

Datum:

05-12-2017

Balanstotaal
2017: € 128.338,31, cijfers tot en met 25 oktober 2017 van Projecten.

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende
procedures.

1.5

Verzekeringen
9RRU]RYHUGH]HYHU]HNHULQJHQQLHWUHHGVYRRUIDLOOLVVHPHQWZDUHQJHsLQGLJGGRRU
middel van royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen
opgezegd.

1.6

Huur
De vennootschap (Projecten) heeft een bedrijfsruimte gehuurd aan het adres
Ambachtsweg 16C te Huizen. De huurovereenkomst is in onderling overleg tussen de
KXXUGHUHQYHUKXXUGHUEHsLQGLJGSHURNWREHU'HFXUDWRULVQLHWEHNHQGPHW
andere huurovereenkomsten.

1.7

Oorzaak faillissement
Het verzoekschrift (eigen) aangifte tot faillietverklaring van zowel Beheer als projecten
is op 20 oktober 2017 bij de rechtbank ingediend. De rechtbank heeft het faillissement
van de vennootschappen uitgesproken op 25 oktober 2017 uitgesproken.
Als verklaring voor het faillissement van de vennootschappen heeft de directie de
curator gemeld dat nieuwe opdrachten uitbleven door het faillissement van B.O.N.O
Bouw B.V. Daar waar is getracht om de (bouw)werkzaamheden (deels) voort te zetten in
Projecten is dit niet gelukt vanwege diverse betalingsgeschillen met opdrachtgevers
over de uitgevoerde werkzaamheden en ±zoals hiervoor gememoreerd ±het ontbreken
van nieuwe opdrachten zodat de directie eigen aangifte tot faillietverklaring heeft
gedaan.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
gefailleerde 2: 2

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
gefailleerde 2: gemiddeld 6

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 31 oktober 2017.
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Nummer:
2.4

1

Datum:

05-12-2017

Werkzaamheden
De curator heeft de werknemers het ontslag aangezegd. Vervolgens heeft het UWV de
werknemers benaderd voor het vervolgtraject. Dit geldt ook voor de werknemers die in
de periode voor de faillietverklaring reeds uit dienst zijn getreden, maar mogelijk nog
wel aanspraken geldend kunnen maken uit hoofde van de loongarantieregeling. Dit
onderdeel is afgerond.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

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 curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Er zouden enkele
handgereedschappen zijn welke mogelijk een beperkte waarde vertegenwoordigen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De activa zijn niet verpand.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
'HFXUDWRUKHHIWGHEHGULMIVPLGGHOHQJHwQYHQWDULVHHUG,QGLHQGHEHGULMIVPLGGHOHQHHQ
waarde vertegenwoordigen dan zal de curator tot verkoop overgaan.
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3.11

1

Datum:

05-12-2017

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
'HFXUDWRUKHHIWYLHUERXZSURMHFWHQDDQJHWURIIHQZDDUYDQppQSURMHFWLVRYHUJHGUDJHQ
DDQHHQGHUGHSDUWLMHQppQSURMHFWLVVWLOJHOHJG'HFXUDWRUKHHIWGHORSHQGHSURMHFWHQ
JHwQYHQWDULVHHUG$IKDQNHOLMNYDQGHVWDQGYDQKHWZHUNHQGHEHWDDOGH
aanneemsommen zal de curator met de opdrachtgevers gaan afwikkelen. De boedel zal
de werkzaamheden niet afronden.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator is doende met de inventarisatie van de bouwprojecten en de afwikkeling
daarvan.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er zijn tot op heden geen andere activa aangetroffen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal
YDQGHGHELWHXUHQYRUGHULQJHQ¼+HWEHWUHIWppQGHELWHXU

4.2

Opbrengst
Tot op heden is er nog geen opbrengst uit de debiteurenincasso gerealiseerd.

4.3

Boedelbijdrage
De debiteuren zijn niet verpand.
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4.4

1

Datum:

05-12-2017

Werkzaamheden
'HFXUDWRUKHHIWGHGHELWHXUHQSRUWHIHXLOOHJHwQYHQWDULVHHUG'HFXUDWRUPHUNWGDDUELMRS
dat de openstaande factuur ziet op een openstaande termijn van de aanneemsom. De
curator heeft ondertussen een tegenvordering ontvangen in verband met de niet
(correct) uitgevoerde werkzaamheden. Deze vordering overstijgt de openstaande
factuur ruimschoots. De curator zal de komende periode beoordelen of het opportuun is
om de incasso voort te zetten.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er zijn nog geen vorderingen ingediend.

5.2

Leasecontracten
De curator is niet bekend met leaseovereenkomsten.

5.3

Beschrijving zekerheden
De curator is niet bekend met gestelde zekerheden.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.7

Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.8

Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.
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Nummer:

1

Datum:

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

05-12-2017

De curator heeft de exploitatie gestaakt.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
De onderneming wordt niet voortgezet.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Direct na aanvang van faillissement is de curator gebleken dat er in de markt geen
belangstelling bestaat voor een mogelijke doorstart van de onderneming.

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
Er wordt geen doorstart gemaakt. De curator is doende met de afwikkeling.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie grotendeels aangeleverd gekregen. De curator heeft
de administratie in onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen
Hiertoe bestond nog geen verplichting.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.
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7.4

1

Datum:

05-12-2017

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris
en de verschotten van de curator, alsmede het loon vanaf de datum van het
faillissement.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend, ter zake loonheffingen en
omzetbelasting:
B.O.N.O. Projecten B.V.
B.O.N.O. Beheer B.V.

8.3

€ 47.661,00
€ 14.493,00

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft tot dusverre geen vorderingen ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Er zijn geen vorderingen ingediend door andere preferente crediteuren.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
B.O.N.O. Projecten B.V.: 9

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
B.O.N.O Projecten B.V. € 76.761,48
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8.7

1

Datum:

05-12-2017

Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vorderingen
geverifieerd.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing

9.4

Werkzaamheden
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s).

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende
werkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- nadere inventarisatie en afwikkeling lopende bouwprojecten;
- vervolg rechtmatigheidsonderzoek.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend op 5 februari 2018.

10.4

Werkzaamheden
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