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

3

Datum:

26-07-2016

Faillissementsnummer:

NL:TZ:0000000705:F001

Datum uitspraak:

08-09-2015

Curator:

Mr. E. Douma

R-C:

mr. Carla Lunter

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Sentinal Security B.V. (hierna: ³de vennootschap´
Vestigingsadres: Simon van Collemstraat 132
1325 PR Almere
KvK-nr: 56154690
Datum uitspraak : 8 september 2015

Activiteiten onderneming
de vennootschap drijft een onderneming die zich ±volgens opgave in het Handelsregister ±
bezig houdt met het beveiligen van panden, winkels, evenementen en de ondersteuning van
overheidsdiensten en dergelijke.
Omzetgegevens
2015: EUR 39.476,= (tot en met 8 september 2015)
2014: EUR 67.682,=
2012/2013: EUR 46.919,= (verlengd boekjaar)
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

Personeel gemiddeld aantal
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld
aantal personeelsleden 3.
Saldo einde verslagperiode
Nihil.
EUR 13.187,89
€ 14.698,19
€ 15.082,38
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26-07-2016

Verslagperiode
8 september 2015 t/m 5 oktober 2015.
6 oktober 2015 t/m 4 januari 2016.
5 januari 2016 t/m 1 april 2016
2 april 2016 t/m 26 juli 2016
Bestede uren in verslagperiode
13,1 uren
13,3 uren.
6,6 uren
8,2 uren
Bestede uren totaal
13,1 uren.
24,4 uren.
33,0 uren
41,2 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

Pagina 2 van 14

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

3

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

26-07-2016

De vennootschap is opgericht op 1 oktober 2012 en in het Handelsregister ingeschreven
sedert 2 oktober 2012. De aandelen van de vennootschap worden voor 100% gehouden door
de heer Harm Dommerholt. Bestuurder van de vennootschap is de heer Dommerholt,
voornoemd. Mevrouw Gisela Ellen Sabine Brouwer staat ingeschreven als gevolmachtigde,
met een volledige volmacht.
1.2

Winst en verlies
2015: -/- EUR 5.058,= (negatief)
2014: -/- EUR 7.057,= (negatief)
2012/2013: -/- EUR 24.819,= (negatief)
Het jaar 2012/2013 betreft een verlengd boekjaar, welke periode van 1 oktober 2012 tot en
met 31 december 2013 betreft.
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers

1.3

Balanstotaal
2015: EUR 31.759,=
2014: EUR 23.366,=
2012/2013: EUR 19.927,=
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.4

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

1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van de directie is ten behoeve van de vennootschap een OndernemersPakket
afgesloten bij Zicht volmachtbedrijf B.V. Het OndernemersPakket omvat een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een autoverzekering.
9RRU]RYHUGH]HYHU]HNHULQJHQQLHWUHHGVYRRUIDLOOLVVHPHQWZDUHQJHsLQGLJGGRRUPLGGHOYDQ
royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd. De curator
YHUZDFKWJHHQSUHPLHUHVWLWXWLHLQYHUEDQGPHWGHEHsLQGLJLQJYDQGHYHU]HNHULQJHQ

1.6

Huur
Er zijn geen huurovereenkomsten door de vennootschap aangegaan. Het bedrijf is gevestigd
op het woonadres van de bestuurder.
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Oorzaak faillissement
Sentinal Security B.V. dreef een beveiligingsbedrijf dat zich met name richtte op het beveiligen
van winkels. Voordat de vennootschap werd opgericht was de bestuurder, de heer
Dommerholt, reeds als beveiliger (in loondienst) werkzaam in de branche. Het oprichten van
een eigen bedrijf middenin de crisisjaren werd door de bestuurder mogelijk geacht doordat
GLYHUVHSRWHQWLsOHNODQWHQLQWHUHVVHKDGGHQRPVDPHQWHJDDQZHUNHQPHW6HQWLQDO6HFXUWL\
B.V. Gebleken is dat deze interesse deels niet concreet is geworden. De vennootschap had
tevens te kampen met de concurrentie van enkele grote beveiligingsbedrijven en een
opkomende groep ZZP¶ers. Deze partijen zijn volgens de heer Dommerholt onder kostprijs
gaan werken waardoor Sentinal Security B.V. niet in staat was met deze partijen te
concurreren, hetgeen heeft geleid tot teruglopende omzetten waardoor de (personeels)kosten
niet meer voldaan konden worden. Op 2 september 2015 is eigen aangifte faillissement
gedaan.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
3.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
3.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 16 september 2015.

2.4

Werkzaamheden
Het personeel was werkzaam op basis van nul-urencontracten. De curator heeft ±voor zover
noodzakelijk ±het personeel ontslag aangezegd. De werkzaamheden van de curator zijn
afgerond

3

Activa

3.1

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

3.2

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

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een computer, fotocamera, bedrijfskleding, een viertal fietsen
HQppQYRHUWXLJ SHUVRQHQDXWR 

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd
De pandhouder heeft haar zekerheden op de niet-bodemzaken (voertuig en fietsen)
uitgewonnen. De curator heeft de pandhouder verzocht om de stand van zaken door te geven.
De bodemzaken (camera, computer en tablet) zijn aan de curator afgegeven. De curator heeft
de computer verkocht voor € 200,= (inclusief BTW). Voornoemd bedrag is inmiddels
bijgeschreven op de boedelrekening.
De curator heeft getracht de overige bodemzaken (camera en tablet) te verkopen, hetgeen tot
op heden niet is gelukt. De curator zal de komende verslagperiode een laatste poging
ondernemen deze activa te verkopen.

De curator heeft de resterende bodemzaken (camera en tablet) onderhands ±met
toestemming van de rechter-commissaris ±verkocht voor € 300,= (exclusief BTW). De
verkoopopbrengst moet nog aan de boedel worden afgedragen.
De pandhouder heeft de curator een overzicht verstrekt van de opbrengsten van de door de
pandhouder middels een openbare veiling uitgewonnen activa (niet-bodemzaken). Na aftrek
van de kosten bedraagt de opbrengst in totaal € 3.449,01, welk bedrag in mindering strekt op
de vordering van de pandhouder.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Voor wat betreft de zogenaamde µ¶niet-bodemzaken¶¶heeft de curator de pandhouder een
voorstel gedaan. De curator is nog in afwachting van een reactie van de pandhouder.
De pandhouder heeft aangegeven haar rechten zelf uit te oefenen zodat er geen
boedelbijdrage aan de boedel zal toekomen.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met
het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990
juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening worden gehouden.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
'HFXUDWRUKHHIWGHEHGULMIVPLGGHOHQJHwQYHQWDULVHHUGHQGHSDQGKRXGHUHHQYRRUVWHOJHGDDQ
inzake de µ¶niet-bodemzaken¶¶
De curator heeft de computer verkocht. De overige activa zijn tot op heden niet verkocht.
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht, met dien verstande dat de verkoopopbrengst van de tablet
en de camera nog aan de boedel moet worden voldaan. De werkzaamheden van de curator
zijn afgerond.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is geen voorraad en/of onderhanden werk 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
Geen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De curator is (nog) niet bekend met andere activa.
De andere activa bestaan uit enkele (summiere) rentebijschrijvingen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is (nog) geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
In totaal is er tot op heden € 11,26 aan rente op de boedelrekening bijgeschreven.
Tot op heden is er in totaal € 34,71 aan rente bijgeschreven. Voorts heeft de bank diverse
storneringen verricht waardoor er nog een bedrag van € 347,10 aan de boedel is
overgemaakt, zie voorts hoofdstuk 4 van dit verslag.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Geen.
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De werkzaamheden van de curator zijn beperkt gebleven tot het maken van een uitsplitsing in
de bedragen die door de bank aan de boedel zijn overgemaakt

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de
debiteurenvorderingen € 14.120,25 bedraagt. Kort na de datum van het faillissement is er op
de zakelijke rekening van de vennootschap een betaling ontvangen van € 6.676,66, zodat het
restant van de debiteurenvorderingen € 7.443,59 bedraagt.
De debiteuren zijn verpand aan Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (zie voorts punt
5.3 van dit verslag)

Uit de bankafschriften van de geblokkeerde (zakelijke) rekening van de gefailleerde
vennootschap is gebleken dat er na de datum van het faillissement nog diverse betalingen
(waaronder betalingen van debiteuren) van in totaal € 6.299,97 zijn ontvangen. De bank heeft
dit saldo overgemaakt op de faillissementsrekening.
De afgelopen periode is er een factuur ad € 1.490,72 voldaan op de geblokkeerde (zakelijke)
rekening van de gefailleerde vennootschap. Dit bedrag is door de bank overgemaakt op de
faillissementsrekening. In totaal heeft de bank een bedrag van € 14.467,35 overgemaakt op
de faillissementsrekening. Van dit bedrag maakt deel uit het totaalbedrag aan openstaande
debiteurenvorderingen ad € 14.120,25, zodat alle openstaande debiteurenvorderingen zijn
voldaan.
Het verschil van € 347,10 betreft enkele storneringen die door de bank op de
faillissementsdatum zijn uitgevoerd en die tezamen met enkele debiteurenbetalingen door de
bank op de faillissementsrekening zijn overgemaakt. In het financieel verslag zal dit bedrag
van € 347,10 worden geboekt bij de overige activa.

4.2

Opbrengst
Er is nog geen opbrengst uit de debiteurenincasso gerealiseerd.
De bank heeft tot op heden in totaal € 12.976,63 overgemaakt naar de faillissementsrekening
uit hoofde van (debiteuren)betalingen die na datum van het faillissement op de geblokkeerde
zakelijke rekening zijn bijgeschreven.
De openstaande debiteurenvorderingen ad € 14.120,25 zijn door de debiteuren voldaan door
middel van betalingen op de geblokkeerde (zakelijke) rekening van de gefailleerde
vennootschap.

4.3

Boedelbijdrage
De curator heeft de pandhouder een voorstel gedaan voor een boedelbijdrage inzake de
incasso van de debiteuren. De curator is nog in afwachting van een reactie van de
pandhouder.
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De pandhouder heeft aangegeven zelf haar rechten uit te gaan oefenen en heeft vervolgens
de debiteuren aangeschreven. Er zal derhalve geen boedelbijdrage worden afgedragen.
4.4

Werkzaamheden
De curator heeft de pandhouder een voorstel gedaan voor een boedelbijdrage voor het
incasseren van de nog openstaande debiteuren. Voor wat betreft de betaling na datum van het
faillissement op de zakelijke rekening van de vennootschap heeft de curator het standpunt
ingenomen dat door deze betaling het pandrecht van Stichting Qredits Microfinanciering
1HGHUODQGWHQLHWLVJHJDDQ'HSDQGKRXGHUEHKRXGWZHOKDDUYRRUUDQJVUHFKWRSKHWJHwQGH
na bijdrage in de algemene faillissementskosten.
De curator heeft de afgelopen periode de betalingen ontvangen die na de datum van het
faillissement op de geblokkeerde rekening van de gefailleerde vennootschap waren
overgemaakt.
De openstaande vorderingen zijn voldaan. De pandhouder heeft de debiteuren tevergeefs
aangeschreven daar de vorderingen reeds waren betaald op de zakelijke rekening van de
gefailleerde vennootschap, waardoor het pandrecht van de pandhouder teniet is gegaan.
Zoals in het eerste verslag opgemerkt behoudt de pandhouder wel haar voorrangsrecht op het
JHwQGHQDELMGUDJHLQGHDOJHPHQHIDLOOLVVHPHQWVNRVWHQ'HFXUDWRU]DOGDDUUHNHQLQJPHH
houden bij de afwikkeling van het faillissement.
De curator heeft de omslag van de algemene faillissementskosten voorlopig vastgesteld
op (afgrond) 52,94%. Nadat het salaris van de curator definitief is vastgesteld zal de
curator het definitieve omslagpercentage kunnen vaststellen zodat ±met inachtneming
van het voorrangsrecht van de pandhouder ±het restant van de debiteurenopbrengst
na omslag van de algemene faillissementskosten aan de pandhouder kan worden
overgemaakt

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De vordering van de bank bedraagt totaal € 814,66.

5.2

Leasecontracten
De vennootschap heeft geen leaseovereenkomsten gesloten.
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Beschrijving zekerheden
De vennootschap heeft een tweetal leningen afgesloten met Stichting Qredits
Microfinanciering Nederland. Het totaal aan openstaande leningen bedraagt € 19.844,56.
In verband met de hiervoor genoemde vorderingen van Stichting Qredits Microfinanciering
Nederland zijn ten laste van de vennootschap de navolgende zekerheden gesteld:
- pandrecht, eerste in rang, op de roerende zaken van de vennootschap.
- pandrecht, eerste in rang, op de vorderingen van de vennootschap.
- pandrecht, eerste in rang, op de voorraad van de vennootschap.
- borgtocht van € 10.000,= plus rente en kosten van de heer H. Dommerholt en mevrouw
G.E.S. Brouwer

De pandhouder heeft een aangepaste vordering ingediend van € 16.395,55.
5.4

Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft Stichting Qredits
Microfinanciering Nederland de positie van separatist.

5.5

Boedelbijdragen
Verwezen wordt naar respectievelijk 3.7 en 4.3 van dit verslag.
Aangezien de pandhouder haar zekerheden zelf wenst uit te winnen zal er geen
boedelbijdrage worden afgedragen. De curator heeft de pandhouder verzocht de stand van
zaken door te geven ten aanzien van het uitwinnen van haar zekerheden. De curator is in
afwachting van een reactie van de pandhouder.

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 overleg gevoerd met de pandhouder over de wijze waarop de zekerheden
worden uitgewonnen. Voor het overige zijn de werkzaamheden van de curator beperkt
gebleven.
De curator heeft de pandhouder verzocht om de voortgang ten aanzien van het uitwinnen van
haar zekerheden inzichtelijk te maken.
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De pandhouder heeft haar zekerheden uitgewonnen, zie onderdeel 3.6 van dit verslag. De
opbrengst is in mindering gebracht op de vordering van de pandhouder.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Van een voortzetten of doorstart is geen sprake zodat hoofdstuk 6 van dit verslag niet aan de
orde is.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Van een voortzetten of doorstart is geen sprake zodat hoofdstuk 6 van dit verslag niet aan de
orde is.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Van een voortzetten of doorstart is geen sprake zodat hoofdstuk 6 van dit verslag niet aan de
orde is.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Van een voortzetten of doorstart is geen sprake zodat hoofdstuk 6 van dit verslag niet aan de
orde is.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Van een voortzetten of doorstart is geen sprake zodat hoofdstuk 6 van dit verslag niet aan de
orde is.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Van een voortzetten of doorstart is geen sprake zodat hoofdstuk 6 van dit verslag niet aan de
orde is.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De aangeleverde administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Aan de
boekhoudplicht is derhalve voldaan.
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Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap over 2012/2013 en
2014 tijdig gedeponeerd.

7.3

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

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De stortingsverplichting bedraagt EUR 100,=. De curator acht het niet opportuun hier nader
onderzoek naar te doen.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Hiervan is tot op heden niet gebleken.
Er zijn geen aanwijzingen voor het doen van nader onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen
Hiervan is tot op heden niet gebleken.
De curator heeft geen aanwijzingen dat er paulianeuze handelingen hebben plaatsgevonden.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft geen aanwijzingen om het rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten zodat dit
hoofdstuk is afgerond.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de
verschotten van de curator.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 13.074,--, ter
zake loonheffingen, omzetbelastingen en motorrijtuigenbelastingen.
De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 20.147,23, ter
zake [loonheffingen, omzetbelastingen en motorrijtuigenbelastingen].
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De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 20.365,23, ter
zake [loonheffingen, omzetbelastingen en motorrijtuigenbelastingen].
8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft tot dusverre nog geen vordering ingediend.
Het UWV heeft tot dusverre een vordering ingediend tot een bedrag ad € 4.570,59.

8.4

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

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden zijn 7 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
Tot op heden zijn 8 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
Tot op heden zijn 10 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 23.447,23.
€ 24.303,98.
€ 20.950,46

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verwacht dat het faillissement te zijner tijd zal worden voorgedragen voor opheffing
vanwege de toestand van de boedel (artikel 16 Fw).
Na omslag van de algemene faillissementskosten zal er van het totale bedrag aan vrij
actief enkel een bedrag aan de preferente schuldeiser (Belastingdienst) worden
uitgekeerd, zodat er geen uitkering aan de concurrente schuldeisers zal plaatsvinden.
Het faillissement zal vereenvoudigd worden afgewikkeld.

8.8

Werkzaamheden
De bekende crediteuren zijn aangeschreven. Diverse crediteuren hebben zich gemeld en de
vorderingen zijn op de crediteurenlijst geplaatst.
De curator heeft het omslagpercentage van de algemene faillissementskosten voorlopig
berekend zodat het faillissement kan worden afgewikkeld.
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

26-07-2016

Niet van toepassing.
9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
De curator verwacht het faillissement binnen zes tot negen maanden af te kunnen wikkelen.
Het faillissement zal binnen drie tot zes maanden worden afgewikkeld.
Het faillissement zal binnen vier tot acht weken worden afgewikkeld.
De curator draagt het faillissement voor opheffing voor op grond van artikel 137a Fw.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- verkoop activa;
- incasso van de debiteuren;
- voortzetten/afronden rechtmatigheidsonderzoek.

De komende verslagperiode zal de curator trachten de nog resterende activa te verkopen en
zal de curator in overleg treden met de pandhouder omtrent de afwikkeling van de
debiteurenincasso en het uitwinnen van haar zekerheden op de (overige) activa.
De curator verwacht op korte termijn de verkoopopbrengst van de resterende activa te
ontvangen. Verder zal de curator in overleg treden met de pandhouder over de afwikkeling van
de debiteurenincasso.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

26-07-2016

De werkzaamheden van de curator zijn afgerond
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal worden ingediend op 5 januari 2016.
Het volgende verslag zal worden ingediend op 4 april 2016.
Het volgende verslag, tevens eindverslag, zal binnen vier tot zes weken worden ingediend,
derhalve uiterlijk op 17 mei 2016.
Er zal geen volgend verslag worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
Geen.
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