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Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Werkzaamheden op het gebied van
engineering, ontwikkeling, machinebouw,
constructie en verspanning in de metaalsector
alsmede advies en handel in diverse machines
en het maken van constructieberekeningen.
2008 € 363.445,2009 € 362.936,2010 € 321.349,2

Saldo einde verslagperiode

:

€ 17.169,86

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:

1 februari 2015 t/m 20 september 2015
6 uren en 18 minuten
135 uren 59 minuten

Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.
Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het vorige verslag zijn cursief
weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren gevoegd, zijn niet opnieuw bijgevoegd.
Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de curator.
Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

1.2

Winst en verlies

:

1.3

Balanstotaal

:

1.4

Lopende procedures

:

1.5

Verzekeringen

:

1.6

Huur

:

1.7

Oorzaak faillissement

:

Bestuurders en enig aandeelhouders van failliet
zijn M. van Esch Holding B.V. en S. van Esch
Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder
van M. van Esch Holding B.V. is de heer H.W.A.
van Esch. Enig aandeelhouder en bestuurder
van S. van Esch Holding B.V. is de heer S.A.H.
van Esch.
2008 verlies van € 22.745,2009 winst van € 41.866,2010 verlies van € 88.541,2008 € 217.971,2009 € 152.037,Embee en Schoenmakers B.V. is een crediteur,
die failliet heeft gedagvaard voor de roldatum
van 4 mei 2011. Inmiddels is er contact
opgenomen met de advocaat van deze
crediteur en zijn zij op de hoogte gebracht van
het faillissement. Voor zover bekend is de
dagvaarding door Embee en Schoenmakers B.V.
niet aangebracht.
Er zal een inventarisatie plaats vinden ter zake
de lopende verzekeringen en deze zullen waar
nodig worden opgezegd.
Het pand werd gehuurd van de heer P.G. de
Vos. Inmiddels is de huurovereenkomst
opgezegd.
Januari 2008 is de onderneming opgericht.
Failliet ging van start met een tweetal grote
projecten en er werd verwacht dat er spoedig
meer opdrachten zouden volgen. De
opdrachten bleven echter uit, door de
economische recessie. Tevens ging een van de
grote opdrachtgevers op een gegeven moment
zelf voor de machinebouw zorgen, in plaats van
dit uit te besteden aan failliet. April 2010 kwam
de heer M. van Esch thuis te zitten ten gevolge
van een burn-out. Failliet was op dat moment
net begonnen aan een opdracht die onder
begeleiding van de heer M. van Esch zou
worden uitgevoerd. Om het project toch te
behouden was failliet genoodzaakt om derden
in te schakelen, onder andere door deze
onvoorziene post zijn de kosten hoog
opgelopen.
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Doordat de opdrachten uitbleven kon failliet
niet meer aan de lopende financiële
verplichtingen voldoen en is het faillissement
aangevraagd.
2.

Personeel

2.1
2.2
2.3

Aantal ten tijde van faill.
Aantal in jaar voor faill.
Datum ontslagaanzegging:
Werkzaamheden

3.

Activa

:
:
:
:

2
2
20 april 2011

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
3.2
Verkoopopbrengst
3.3
Hoogte hypotheek
3.4
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:
:
:

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
3.6
Verkoopopbrengst
3.7
Boedelbijdrage

:
:
:

Kantoorinventaris en machines.
€ 11.420,29
N.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

Werkzaamheden

:

De fiscus heeft een substantiële vordering op
curanda uit hoofde van de omzet- en
loonbelasting. Op grond van art.21 lid 2 jo 22
lid 3 invorderingswet is het bodemvoorrecht
van de fiscus derhalve van toepassing.
Inventarisatie bedrijfsmiddelen en overleg met
Rabobank Drechtsteden.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving

3.10
3.11

:

Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:

Andere activa
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

:
:
:

Er is een kleine partij handelsvoorraad, onder
andere bestaande uit een partij ijzer, staal,
moeren en bouten.
€ 350,00.
Conform separatisten regeling.
Inventarisatie voorraad en contact opnemen
met geïnteresseerden.

n.v.t.
n.v.t.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

:

4.2
4.3

Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

5.2
5.3

Leasecontracten
Beschrijving zekerheden

:
:

5.4
5.5
5.6

Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud

:
:
:

5.7

Reclamerechten

:

5.8

Retentierechten
Werkzaamheden

:
:

Volgens failliet zou er voor een bedrag ad
€ 92.314,63 openstaan aan debiteuren. De
Rabobank stelt een pandrecht op de
debiteuren te hebben gevestigd. De
rechtsgeldigheid van het pandrecht is in
onderzoek.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat
pandrecht op de debiteuren rechtsgeldig
gevestigd is.
€ 37.679,34
€ 5.500,=
Nadere studie naar de rechtsgeldigheid van het
pandrecht van de Rabobank.
Afgewikkeld

Rabobank heeft een vordering ingediend van €
73.267,67.
Geen
Rabobank heeft een pandrecht gevestigd op de
inventaris, voorraad en debiteuren van failliet.
Er is een rechtsgeldig pandrecht gevestigd.
Zie punt 5.3
Nog onbekend.
Er hebben zich crediteuren gemeld die een
beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan. De rechtsgeldigheid van deze claim
wordt onderzocht.
De goederen van de crediteuren die een
beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud waren op datum
faillissement niet meer aanwezig.
Tot op heden is geen beroep gedaan op het
recht van reclame
n.v.t.
Overleg voeren met Rabobank over de
uitwinning van de pandrechten alsmede de
rechtsgeldigheid van de
eigendomsvoorbehouden onderzoeken.
Gezien het feit dat de lopende incasso van de
laatste debiteur is afgewikkeld, is de uitwinning
van de pandrechten voltooid. De Rabobank is
verzocht haar verlaagde vordering, na de
uitwinning van de pandrechten, in te dienen.
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Gezien het feit dat er, met uitzondering van de
gascilinders van Air-liquide, geen goederen
aanwezig waren, was het onderzoek naar de
rechtsgeldigheid van de ingeroepen
eigendomsvoorbehouden overbodig.
6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1
Exploitatie / zekerheden
6.2
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

:
:
:

n.v.t.
n.v.t.

Doorstart
6.3
Beschrijving
6.4
Verantwoording
6.5
Opbrengst
6.6
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:
:
:
:

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bestuurder van failliet heeft de administratie
afgegeven aan de curator. De administratie
dient nader bestudeerd te worden.
De administratie van failliet is bestudeerd en
geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen
aan de bestuurder.
2008: gedeponeerd 20 oktober 2009
2009: gedeponeerd 28 juli 2010
2010: gedeponeerd 5 april 2011
N.v.t.
Aan voldaan.
Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn
van onbehoorlijk bestuur.
Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn
van paulianeus handelen.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

7.2

Depot jaarrekeningen

:

7.3
7.4
7.5

Goedk. Verkl. Accountant
Stortingsverpl. aandelen
Onbehoorlijk bestuur

:
:
:

7.6

Paulianeus handelen

:

Werkzaamheden

:

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

Salaris p.m.;
Huurvordering € 9.994,73.
Het UWV heeft tot op heden een vordering
ingediend ten bedrage van € 13.416,31.
De fiscus heeft tot op heden een vordering
ingediend ten bedrage van € 4.285,00.
Daarnaast is er nog een door curanda
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8.3

Pref. vord. van het UWV

:

8.4

Andere pref. crediteuren

:

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Werkzaamheden

:
:

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

:

9.2
9.3

Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

:
:
:

10.

Overig

10.1
10.2

Termijn afwikkeling faill.
Plan van aanpak

:
:

10.3

Indiening volgend verslag

:

onbetaalde aanslag omzetbelasting van
€ 13.899,=. Tot op heden heeft de fiscus
vorderingen ingediend ten bedrage van
€ 18.476,=.
Het UWV heeft een vordering ingediend ten
bedrage van totaal € 7.688,38.
MN Services heeft een vordering ingediend ten
bedrage van € 1.292,92.
Volgens opgave van failliet 63. Tot op heden
hebben 30 crediteuren op correcte wijze een
vordering ingediend.
Volgens opgave van failliet staat een bedrag
open van € 160.785,67. Tot op heden zijn er
vorderingen tot een bedrag van € 152.304,90
bij de curator ingediend en een bedrag van €
16.510,22 welk bedrag door de curator wordt
betwist.
Nog onduidelijk.
Beoordelen vorderingen crediteuren.

Op dit moment heeft de boedel geen
procedures aanhangig gemaakt.
n.v.t.
n.v.t.

Nog onduidelijk.
Aangifte omzetbelasting indienen bij de
Belastingdienst en na ontvangst van de
teruggaaf een verzoek tot opheffing wegens de
toestand van de boedel indienen.
Niet van toepassing
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