
1. Algemeen

1.1 Gegevens onderneming

Stucadoorsbedrijf Flisijn B.V.
Piter Terpstrawei 30
8901 DH Leeuwarden

1.2 Activiteiten onderneming

Stukadoren

1.3 Omzetgegevens

2011: € 1.038.842,-
2012: € 454.102,-
2013: € 510.677,-

1.4 Personeel gemiddeld aantal

3

1.5 Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

1.6 Verslagperiode

7 mei 2015 tot 4 juni 2015

1.7 Bestede uren in verslagperiode

60 uren en 5 minuten

1.8 Bestede uren totaal

60 uren en 5 minuten

1.9 Toelichting

-

Faillissementsnummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000372:F001

07-05-2015

Curator: mr. Grondsma

mr. Jakob Smit
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2. Inventarisatie

2.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Stucadoorsbedrijf Flisijn B.V. is opgericht op 29 maart 2011. 
De handelsnaam is vastgelegd sinds 1993. De onderneming betreft een familiebedrijf en 
is al ongeveer 80 jaren actief. 

Enig aandeelhouder en bestuurder is S.F. Flisijn Holding B.V. Bestuurders van S.F. 
Flisijn Holding B.V. zijn S.F. Flisijn B.V. en J.M. Flisijn B.V. Enig aandeelhouder en 
bestuurder van S.F. Flisijn B.V. is de heer S.F. Flisijn. Enig aandeelhouder en 
bestuurder van J.M. Flisijn B.V. is mevrouw J.M. Flisijn – Poelsma. De heer Flisijn is 
rond 1990 als vennoot ingetreden, waarbij zijn vader de andere vennoot was. Mevrouw 
Flisijn is ruim 10 jaren geleden, bij het uittreden van de vader van de heer Flisijn als 
vennoot ingetreden. 

2.2 Winst en verlies

Het bedrijf was al enige jaren verliesgevend: 

2011: - € 5.189
2012: - € 218.522,-
2013: - € 18.325,-

2.3 Balanstotaal

2011: € 349.085,-
2012: € 166.504,-
2013: € 122.135,-

2.4 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend. Wel bekend is dat een ex-werknemer 
voornemens was om failliet te dagvaarden.

2.5 Verzekeringen

Bij het bedrijf liepen verschillende verzekeringen bij verschillende verzekeraars:

• Ziekteverzuimverzekering via ASR Verzekeringen - is reeds geroyeerd;
•      WA-Schadeverzekeringen via Aegon Schadeverzekeringen - is
        gedeeltelijk geroyeerd (i.v.m. voorzetten OHW);
•      WA-Schadeverzekering via ASR Verzekeringen - is geroyeerd;
• Inboedelverzekering via Noorderlinge - is geroyeerd;
•  Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via Reaal Schadeverzekeringen - nog     
        niet geroyeerd (i.v.m. voorzetten OHW). 
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2.6 Huur

De failliet huurde een gedeelte van een bedrijfspand – een loods – gelegen aan de Piter 
Terpstrawei 30 te Leeuwarden. De huur is met toestemming van de Rechter-
commissaris met een opzegtermijn van drie maanden opgezegd. 

2.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder failliet heeft het bedrijf te lijden gehad onder de economische 
crisis. Naast de algehele malaise in de bouw gingen diverse debiteuren failliet en is een 
aantal projecten erg verliesgevend gebleken. Er zat al ruim vier jaren geen rek meer in 
de liquiditeit van de onderneming. De privépersonen hebben in de afgelopen jaren op 
diverse momenten eigen gelden in de onderneming gestopt. Helaas bleek dit steeds 
onvoldoende te zijn en gaf het enkel op dat moment enige financiële ruimte. De bank 
heeft uiteindelijk de bankrekeningen bevroren. Dit leidde ertoe dat de bestuurder geen 
andere mogelijkheid zag dan het faillissement van de onderneming aan te vragen. 

3. Personeel

3.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er bij de failliet drie 
medewerkers in dienst met een vast contract en een medewerker met een 
oproepcontract. 

3.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement waren er ongeveer vijf medewerkers in dienst.

3.3 Datum ontslagaanzegging

Met toestemming van de Rechter-commissaris zijn alle nog in dienst zijnde 
medewerkers op 11 mei 2015 ontslagen. De medewerkers hebben persoonlijk de 
ontslagbrief overhandigd gekregen en zijn direct door het UWV geïnformeerd over de 
Loongarantieregeling. 

3.4 Werkzaamheden

- Besprekingen met de heer en mevrouw Flisijn;
- opvragen personeelsadministratie;
- opstellen ontslagbrieven;
- contact UWV;
- verzoek toestemming ontslag bij Rechter-commissaris;
- bijeenkomst personeel.

Pagina 3 van 11

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

04-06-2015Datum:Nummer: 1



4. Activa

4.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De failliet beschikt niet over onroerende zaken.

4.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

4.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

4.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

4.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

4.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van de failliet bestaan uit zo goed als geen inventaris, een kleine 
voorraad en rollend materieel.
 
Er is een taxateur ingeschakeld om de activa te waarderen. 

4.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. 

4.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk in hoeverre er door de bank geldige 
zekerheden zijn gevestigd.

4.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

In verband met het bodemvoorrecht van de fiscus, zal een eventuele opbrengst van de 
inventaris worden gestort op de faillissementsrekening.
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4.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- inventariseren bedrijfsmiddelen;
- taxatie op afstand;
- overleg bestuurder;
- bezichtiging bedrijf;
- onderhandelingen;
- taxatie op locatie;
- contact bank.

4.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De failliet beschikt over een kleine omvang voorraad.

De curator zet de onderneming gedurende de opzegtermijn van de werknemers voort. 
De opdrachten betreffen voornamelijk meerwerk van een grote opdrachtgever. 
Gedurende de opzegtermijn kunnen alle werkzaamheden afgerond worden. 

4.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Het is nog onduidelijk wat de totale opbrengst zal zijn. 

4.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Het is nog onduidelijk welke zekerheden de bank heeft gevestigd. 

Ondanks het voorgaande dienen de werkzaamheden voor de te factureren bedragen 
onderhanden werk nog verricht te worden. Gelet daarop vallen deze vorderingen wat de 
curator betreft in ieder geval niet onder een eventueel gevestigd pandrecht van de bank. 
De opbrengst komt toe aan de boedel.

4.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

- inventariseren onderhanden werk;
- overleg bestuurder;
- overleg werknemers;
- overleg opdrachtgevers;
- onderhandelingen;
- overleg Rechter-commissaris. 

4.15 Andere activa: Beschrijving

Nog niet bekend.

4.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.
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4.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

5. Debiteuren

5.1 Omvang debiteuren

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg het bedrag aan openstaande 
posten € 115.333,20. 

5.2 Opbrengst

De opbrengst is nog niet bekend. De debiteuren zijn nog niet aangeschreven.

5.3 Boedelbijdrage

Het is nog onduidelijk of de bank een geldig pandrecht op de debiteuren heeft 
gevestigd. Er bestaat een kans dat de debiteuren niet zijn verpand. 

De bank heeft in ieder geval aangegeven dat zij niet zelf tot het incasseren van de 
debiteuren wil overgaan. De curator zal de incassowerkzaamheden op zich nemen. Met 
de bank is afgesproken dat op het moment dat blijkt dat er door de bank een geldig 
pandrecht is gevestigd, zij akkoord gaat met een boedelbijdrage van 20%.

5.4 Werkzaamheden

- inventariseren debiteuren;
- overleg bestuurder;
- overleg bank.

6. Bank / Zekerheden

6.1 Vordering van bank(en)

De bank heeft haar vordering nog niet bij de curator ingediend. De curator heeft 
vernomen dat de vordering van de bank per faillissementsdatum waarschijnlijk € 
213.360,80 bedraagt.

6.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen lopende leasecontracten.

6.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met gevestigde zekerheden. Het is nog onduidelijk of de bank 
zekerheden heeft gevestigd.
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6.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

6.5 Boedelbijdragen

De debiteuren zullen door de curator worden geïncasseerd. Indien blijkt dat de bank een 
geldig pandrecht heeft gevestigd zal 20% van de opbrengst aan de boedel toekomen. 

Er zijn nog geen afspraken gemaakt ten aanzien van eventuele andere gevestigde 
zekerheden.

6.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn twee crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. 

6.7 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op het retentierecht.

6.8 Reclamerechten

Er is nog geen beroep gedaan op het recht van reclame.

6.9 Werkzaamheden

- contact bank;
- onderzoek eigendomsvoorbehouden;
- correspondentie crediteuren.

7. Doorstart / voortzetten onderneming

7.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming wordt gedurende de opzegtermijn van de 
werknemers voortgezet. De werknemers zijn namelijk nog in dienst voor minimaal zes 
weken vanaf faillissementsdatum. De werkzaamheden die uitgevoerd worden in deze 
periode zien voornamelijk op meerwerk bij een grote opdrachtgever. 

7.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Komt in het volgende verslag.
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7.3 Voortzetten: Werkzaamheden

- onderzoeken voortzetting;
- overleg bestuurder;
- overleg werknemers;
- overleg opdrachtgevers;
- overleg leveranciers;
- overleg verzekeraar;
- overleg en toestemming Rechter-commissaris.

7.4 Doorstart: Beschrijving

Na afloop van de opzegtermijn van de werknemers zal de exploitatie van de 
onderneming gestaakt worden. Er zal ook geen doorstart plaatsvinden. 

7.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

7.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

7.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

7.8 Doorstart: Werkzaamheden

- inventariseren mogelijke doorstart;
- gesprekken met bestuurder.

8. Rechtmatigheid

8.1 Boekhoudplicht

De curator dient de boekhouding nog nader te onderzoeken.

8.2 Depot jaarrekeningen

Op 30 januari 2013 is de voorlopige jaarrekening van 2011 gedeponeerd. De 
jaarrekening 2012 is niet gedeponeerd. De jaarrekening 2013 is op 22 april 2015 
gedeponeerd. De curator zal voornoemde handelswijze nader onderzoek verrichten.

8.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op de grootte van de onderneming is de jaarrekening samengesteld. Een 
goedkeuringsverklaring is niet vereist.
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8.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 

8.5 Onbehoorlijk bestuur

Naar onbehoorlijk bestuur moet nog nader onderzoek worden gedaan.

8.6 Paulianeus handelen

Naar paulianeus handelen moet nog onderzoek worden gedaan.

8.7 Werkzaamheden

- opvragen en beperkt onderzoek administratie;
- onderzoek jaarrekeningen.

9. Crediteuren

9.1 Boedelvorderingen

Nog niet exact bekend.

9.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend.

9.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

9.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

9.5 Aantal concurrente crediteuren

34 (inclusief de bank)

9.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.931,05 exclusief de vordering van de bank. De vordering van de bank bedraagt 
waarschijnlijk € 213.360,80. Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren zou in dat 
geval € 246.291,85 zijn.

9.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.
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9.8 Werkzaamheden

- aanschrijven crediteuren;
- contact bank.

10. Procedures

10.1 Naam wederpartij(en)

De curator is niet op de hoogte van lopende procedures.

10.2 Aard procedures

N.v.t.

10.3 Stand procedures

N.v.t.

10.4 Werkzaamheden

N.v.t.

11. Overig

11.1 Termijn afwikkeling faillissement

Aangezien dit een beginverslag betreft en er nog een aantal zaken moeten worden 
afgewikkeld en onderzoeken moeten worden gedaan, is over de termijn van afwikkeling 
van dit faillissement nog niets te zeggen. 

11.2 Plan van aanpak

- afronden voortzetting onderneming;
- afwikkeling eigendomsvoorbehoud;
- verkoop activa;
- incasseren debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- onderzoek paulianeus handelen.

11.3 Indiening volgend verslag

Het eerste kwartaalverslag, betreffende de periode 4 juni 2015 tot 7 september 2015 zal 
enkele dagen na afloop van deze periode worden ingediend. 
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11.4 Werkzaamheden

Opstellen verslag.
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