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

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Linde B.V.

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55124674,
statutair gevestigd te Amsterdam,
vestigingsadres 5212 XA 's-Her

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

16-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Niet bekend. De curator heeft de bestuurder nog niet getraceerd.

16-10-2019
1

Vrij snel na het vorige verslag is het contact met de bestuurder op gang
gekomen. De curator heeft de stamgegevens van de financiële administratie
aangeleverd gekregen. Er is discussie met de boekhouder over het
verstrekken van de zich daar nog bevindende administratie.

21-04-2020
2

Dit is niet bekend gew orden.

11-09-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Niet bekend.

Toelichting
Er is sprake gew eest van enkele personeelsleden, maar de dienstverbanden
zijn geruime tijd voorafgaand aan de faillietverklaring geëindigd. Die
beëindigingen stonden in direct verband met de beëindiging van de relatie
door de enig opdrachtgever.

Toelichting
Er is de afgelopen verslagperiode niet gebleken dat er nog personeel in
dienst zou zijn.

16-10-2019
1

21-04-2020
2

11-09-2020
3

Boedelsaldo
€ 0,00

16-10-2019
1

€ 0,00

11-09-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-9-2019

16-10-2019
1

t/m
16-10-2019
van
21-5-2020

21-04-2020
2

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020

11-09-2020
3

t/m
11-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 6 min

2

20 uur 36 min

3

14 uur 0 min

totaal

48 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren periode 1:
curator: 7:06 uren
faill.mdw .: 7:42 uren

21-04-2020
2

Bestede uren periode 2:
curator: 13:18 uren
faill.mdw : 7:18 uren.
Totaal bestede uren 35:24:
curator: 20:24 uren
faill.mdw .: 15:00 uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer S.K. Goedhart.

1.2 Lopende procedures

16-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

16-10-2019
1

Niet van toepassing.

21-04-2020
2

1.3 Verzekeringen
Niet bekend.

16-10-2019
1

Niet van toepassing.

21-04-2020
2

1.4 Huur
Niet bekend.

16-10-2019
1

Failliet is geen huurder.

21-04-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Niet bekend.

16-10-2019
1

De curator is naar het vestigingsadres gegaan. Dit bleek het voormalige adres
van Stichting Juvans (voor maatschappelijk w erk). De curator is naar het
huidige adres van Stichting Juvans gegaan en heeft daar medew erkers
gesproken. Failliet heeft hier in het verleden een postbus afgenomen. Het
adres is zonder toestemming gebruikt als vestigingsadres. Zij krijgen bezoek
van deurw aarders, etc. Op grond van privacyregelgeving mag de stichting
geen informatie over de bestuurder delen.
De curator heeft informatie opgevraagd bij de Gemeente Den Bosch. De
bestuurder is geregistreerd als niet-ingezetene (RNI). De curator heeft
informatie ingew onnen bij de Gemeente Eindhoven, die een RNI-loket hebben.
Er zijn echter geen actuele gegevens bekend.
De curator tracht de komende verslagperiode in contact te komen met de
bestuurder om zo in bezit van de administratie te komen en een onderzoek te
kunnen doen naar de oorzaken van het faillissement.
Er w erd een pakketbezorgservice verricht voor één opdrachtgever. Deze
opdrachtgever heeft, vanw ege zijn eigen financiele problemen, de relatie met
al haar opdrachtnemers, w aaronder dus failliet, moeten beeindigen. Dit heeft
de curator kunnen nagaan. Die opdrachtgever had compensatie toegezegd,
maar is later failliet gegaan. In afw achting van de compensatie heeft de
bestuurder de B.V. in de lucht gehouden, omdat hij hoopte met die te
ontvangen compensatie de schulden alsnog te kunnen voldoen. Toen het
faillissement van deze opdrachtgever is uitgesproken, w as een oplossing voor
de schulden van failliet niet meer haalbaar. De bestuurder heeft nog een
periode allerlei uitzendklussen aangenomen en uitgevoerd via failliet, maar is
daar later mee gestopt. Toen is hij de klussen als privé persoon gaan
aannemen (afw assen, bezorging, etc.) en zijn alle activiteiten in deze B.V.
gestaakt. Het faillissement zou er vervolgens vroeg of laat komen.

21-04-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Niet bekend. Volgens KvK is sprake van 4 personeelsleden, maar de curator
tw ijfelt aan de juistheid.

16-10-2019
1

21-04-2020
2

Toelichting
Geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-10-2019
1

Toelichting
Niet bekend.
Personeelsleden
3

21-04-2020
2

Toelichting
Drie personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-11-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet bekend.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
In ieder geval volgt uit de gevraagde opgave van RDW dat er geen voertuigen
zijn te naam gesteld op De Linde B.V.

16-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet bekend.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet bekend.
laptop en mobiele telefoon

€ 250,00

totaal

€ 250,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De heer Goedhart heeft de laptop en de mobiele telefoon overgenomen.
Hiervoor diende een bedrag van € 250,= te w orden voldaan de boedel. De
heer Goedhart heeft echter tot op heden geen betaling verricht.

21-04-2020
2

De koopsom is niet ontvangen. Incasso is niet opportuun.

11-09-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet bekend.
totaal

Toelichting debiteuren
Tot heden is niet gebleken van debiteuren.

21-04-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w orden een lopende en een spaarrekening aangehouden bij Knab. Deze
bank heeft geen vordering op de B.V., voor zover nu bekend. De rekeningen
w orden opgeheven.

16-10-2019
1

5.2 Leasecontracten
Een leasemaatschappij heeft een restantvordering ingediend op grond van
enkele medio 2018 beëindigde leaseovereenkomsten.

16-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend.

16-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

16-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

5.6 Retentierechten

16-10-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

16-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

16-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

16-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft alle banken aangeschreven en onderzoekt eventuele
vorderingen en/of zekerheden.

16-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

16-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

16-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de bestuurder nog niet getraceerd en heeft dus nog geen
boekhouding ontvangen.

16-10-2019
1

De curator heeft alle stamgegevens van de administratie ontvangen. Ondanks
dat de curator nog geen jaarstukken en andere zich nog onder de boekhouder
bevindende stukken in zijn bezit heeft, kunnen hieruit al w el de rechten en
verplichtingen van de B.V. w orden opgemaakt, al kan dat nog niet erg
eenvoudig en snel.

21-04-2020
2

Het is gebleven bij de overhandigde stamgegevens. Een helemaal compleet
beeld is daaruit niet te herleiden. Ook is er een boekenonderzoek uitgevoerd
door de Belastingdienst. Zij concludeert dat er niet is voldaan aan de
boekhoudverplichting, omdat o.a. een grootboekadministratie,
loonadministratie en kasadministratie ontbreekt, althans niet aan de curator
is overhandigd.

11-09-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2015 is gedeponeerd op 21 november 2016. Dat is de
enige deponering die heeft plaatsgevonden.

16-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

16-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet bekend.

16-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

16-10-2019
1

11-09-2020
3

Toelichting
Hier is alleen al sprake van op grond van de ontbrekende administratie.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Tot heden is er niet gebleken van paulianeus handelen.

16-10-2019
1

11-09-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Stap één is het opsporen van de bestuurder, eventueel middels
paspoortsignalering. Daarna zal de administratie w orden gevorderd en kan het
rechtmatigheidsonderzoek w orden uitgevoerd.

16-10-2019
1

In de komende verslagperiode w ordt het rechtmatigheidsonderzoek verder
uitgevoerd.

21-04-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd, voor zover dat überhaupt
mogelijk w as. De curator sluit zich voor w at betreft de conclusies aan bij de
Belastingdienst, die ook de grootste crediteur is. Er is sprake van
bestuurdersaansprakelijkheid, maar het instellen van (civielrerechtelijke)
vorderingen op de bestuurder is voor nu niet opportuun.

11-09-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
N.v.t.

16-10-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 168.172,00

16-10-2019
1

€ 315.859,00

21-04-2020
2

€ 318.489,00

11-09-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

16-10-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
N.v.t.
€ 31.973,74

16-10-2019
1

21-04-2020
2

Toelichting
Er zijn tw ee personeelsleden die nog een loonvordering hebben. Er is één
crediteur die de aanvraagkosten voor het faillissement heeft ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

16-10-2019
1

Toelichting
Tot heden dienden vier concurrente crediteuren een vordering in. Deze lijken
allen verbonden aan een taxi- of vervoersonderneming.
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

21-04-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 24.609,50

16-10-2019
1

€ 42.013,97

21-04-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Niet bekend.

16-10-2019
1

opheffing bij gebrek aan baten.

11-09-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse crediteuren melden zich uit eigen bew eging. Zodra de curator
informatie heeft over het bestaan van crediteuren, w orden die uiteraard
uitgenodigd hun vordering in te dienen.

16-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet bekend.

16-10-2019
1

Niet van toepassing.

21-04-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator tracht de bestuurder op te sporen. Daarna kan de administratie
w orden gevorderd en zal onderzoek w orden gedaan naar de aanw ezigheid
van activa, de omvang van de schulden en aan de hand daarvan voert de
curator het rechtmatigheidsonderzoek uit.

16-10-2019
1

De curator incasseert de koopsom van de oude telefoon en laptop en verricht
het rechtmatigheidsonderzoek.

21-04-2020
2

Afgerond. Dit is het eindverslag.

11-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

16-10-2019
1

Dit is het eindverslag.

11-09-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

11-09-2020
3

