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Gegevens onderneming
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

RFL Servicedienst B.V. 17-05-2018
 5

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RFL Servicedienst 
B.V.

17-05-2018
 5

Interieurreiniging van gebouwen. Exploitatie van de schoonmaakbedrijf. 
Huismeesterdiensten, parkeerbeheer, receptiediensten.

17-05-2018
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

Verslagnummer 5
Datum verslag 17-05-2018
Insolventienummer F.05/17/216
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000012929:F001
Datum uitspraak 02-05-2017

R-C mr. Schippers
Curator Mr. A.A. Dooijeweerd



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

2014: netto omzet € 675.099,- minus kostprijs van de omzet € 22.558,- is 
een brutomarge € 652.541,-. Na aftrek van de kosten resteert voor  
belastingen en rente een resultaat van € 29.417,-
2015: netto omzet € 636.541,- minus kostprijs van de omzet € 17.062,- 
brengt een brutomarge van € 619.479,-. Na aftrek van de kosten resteert 
voor belastingen en rente een resultaat van € 39.303,-.
Op basis van kolommenbalans 2016: netto omzet € 591.457,- minus kostprijs 
van de omzet € 44.057,- brengt een brutomarge van € 547.400,-. Na aftrek 
van de kosten resteert voor belastingen en rente een resultaat (bij 
benadering daar uit de kolommenbalans betreft) negatief € 15.307,-.

17-05-2018
 5

18 17-05-2018
 5

€ 48.420,60 17-05-2018
 5

van
28-2-2018

t/m
16-5-2018

17-05-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

5 3,24 uur

totaal 3,24 uur

Totaal bestede uren: 160,06 uren. 17-05-2018
 5



Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

1. Inventarisatie

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

totaal 0

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00



Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

gemeente Ridderkerk € 44,94

totaal € 0,00 € 44,94

Het bedrag van € 44,94 is inmiddels door gemeente Ridderkerk op de 
boedelrekening bijgeschreven.

17-05-2018
 5

Zie hiervoor, verder geen. 17-05-2018
 5



Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Bank/Zekerheden



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Te zijner tijd zal nog volgen berekening en aangifte btw over deze post-
faillissementsdebiteuren.

17-05-2018
 5

Doorstarten onderneming

€ 5.380,60

De curator heeft inmiddels van de doorstartende partij de door de accountant 
opgemaakte en goedgekeurde verlies- en w instrekening ontvangen voor wat 
betreft de periode 1 juni tot en met 31 december 2017. 

Het resultaat bedraagt € 53.806,00. 10% daarvan, een bedrag ad € 5.380,60 
komt de boedel toe.

Na ontvangst van voormeld bedrag op de boedelrekening zal tot opheffing 
van het faillissement worden overgegaan.

17-05-2018
 5

(nadere) incasso (restant) koopprijs. 17-05-2018
 5



Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Paulianeus handelen

Zie hiervoor, verder geen.

17-05-2018
 5

Zie hiervoor, verder geen. 17-05-2018
 5



Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 45.126,39

Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend 
Huurtermijn over de maand mei: € 85,00.
UWV loonvordering ex. art. 66 lid WW: € 35.781,32
UWV premie werkgeversdeels SV ex. art. 66 lid 3 WW: € 6.651,02
UWV pensioenpremie ex. art. 66 lid 2 WW: € 2.609,05

17-05-2018
 5

€ 57.398,00 17-05-2018
 5

€ 46.648,26

Loonvordering ex. art. 66 lid 1 WW (pref) € 39.334,68
Premie werkgeversdeel SV ex. art. 66 lid 3 WW: € 7.313,58

17-05-2018
 5

27 17-05-2018
 5

€ 185.529,65

€ 185.529,65 (incl btw), waarvan ingediend € 178.711,64 (incl BTW).

17-05-2018
 5



Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

- Nadat het laatste deel van de kooprijs (€ 5.380,60) op de boedelrekening is 
bijgeschreven, zal tot afronding van werkzaamheden worden gekomen. De 
curator zal dan een verzoek doen tot opheffing van het faillissement, waarbij 
in het kader van afsluiting ook aangifte bij de belastingdienst zal worden 
gedaan terzake de over post faillissementsdebiteuren nog af te dragen btw.

17-05-2018
 5

Nadat het laatste deel van de kooprijs (€ 5.380,60) op de boedelrekening is 
bijgeschreven, zal tot afronding van werkzaamheden worden gekomen. De 
curator zal dan een verzoek doen tot opheffing van het faillissement, waarbij 
in het kader van afsluiting ook aangifte bij de belastingdienst zal worden 
gedaan ter-zake de over post faillissementsdebiteuren nog af te dragen btw.

17-05-2018
 5

indiening volgend verslag zo spoedig mogelijk.

verder zie hiervoor.

17-05-2018
 5
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