
Algemeen

Gegevens onderneming

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

Activiteiten onderneming

Stukadoren

Omzetgegevens

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

Personeel gemiddeld aantal

3

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

€ 23.823,08

€ 25.944,16

Verslagperiode

7 mei 2015 tot 4 juni 2015

4 juni 2015 tot 7 september 2015

7 september 2015 tot 7 december 2015

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000372:F001

07-05-2015

mr. J. Smit

Curator: mr. C. Grondsma

Insolventienummer: F.17/15/90
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Bestede uren in verslagperiode

60 uren en 5 minuten

51 uren en 55 minuten

9 uren en 50 minuten

Bestede uren totaal

60 uren en 5 minuten

112 uren en 0 minuten

121 uren en 50 minuten

Toelichting

-

1 Inventarisatie

1.1 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. 

1.2 Winst en verlies

Het bedrijf was al enige jaren verliesgevend: 

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

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

1.4 Lopende procedures

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

1.5 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). 

Alle verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.

1.6 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. 

Verhuurder heeft gedreigd om alle goederen/voertuigen op straat te zetten, indien de loods 
niet binnen één week/enkele dagen werd ontruimd. 

Uiteindelijk is het gehuurde is tijdig  en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.

1.7 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. 
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2 Personeel

2.1 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. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

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

2.3 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. 

2.4 Werkzaamheden

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

- contact met personeel gedurende de periode waarin werd voortgezet.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De failliet beschikt niet over onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.
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3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 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. 

De bank heeft een pandrecht op alle aanwezige activa. 

In overleg met de bank is door de curator een taxateur ingeschakeld om de activa te 
waarderen. 

Uit de taxatie is gebleken dat de activa een hogere waarde vertegenwoordigde dan door de 
bestuurder van de failliet geschat, waardoor de bestuurder niet meer geïnteresseerd was om 
de volledige activa over te nemen. Gelet daarop is er vervolgens een biedingsprocedure 
gestart (zie hoofdstuk 6 “doorstart/voortzetting” onder 6.4.)

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. 

De roerende activa is op 25 juni 2015 verkocht aan de hoogste bieder, zijnde een bod van € 
18.750,- (ex. BTW).

De verkoopopbrengst wordt als volgt onderverdeeld:
- bodemzaken: € 1.950,- (ex. BTW)
            - niet-bodemzaken: € 16.800,- (ex. BTW)

Het totale bedrag van € 22.687,50 (incl. BTW) is door de koper op de faillissementsrekening 
gestort. Het aan de bank toekomende gedeelte is vervolgens door de curator doorgestort. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

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

Gebleken is dat de bank zekerheden heeft gevestigd op alle activa. 

Ten aanzien van de opbrengst van de verkoop van de aan de bank verpande niet-
bodemzaken is conform de separatistenregeling een boedelbijdrage overeengekomen ter 
hoogte van 10% van de verkoopopbrengst, te vermeerderen met BTW, met een minimum van 
€ 3.500,- ex. BTW. 

De totale boedelbijdrage bedroeg € 4.235,- (incl. BTW).
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

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

Voornoemde boedelbijdrage is gestort op de faillissementsrekening.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

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

- afronden verkoop en overdracht activa.

3.11 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. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Het is nog onduidelijk wat de totale opbrengst zal zijn. 

Het is nog niet duidelijk wat de totale opbrengst is geweest. De voortzettingsperiode is niet 
vlekkeloos verlopen. De communicatie met de bestuurders van de failliet en tussen 
werknemers en de bestuurder van failliet verliep niet probleemloos, waardoor er meer kosten 
zijn gemaakt dan in eerste instantie begroot. De curator heeft op een gegeven moment de 
communicatie tussen de bestuurder en de werknemers overgenomen. 

Daarnaast is tijdens het factureren/ poging tot factureren gebleken dat tussen de bestuurder 
van de failliet en de partij waarvoor nog werkzaamheden hebben plaatsgevonden geen 
duidelijke afspraken zijn gemaakt, met als gevolg dat er minder werk te facturen blijkt dan in 
eerste instantie aan de curator werd gepresenteerd.

In de komende verslagperiode zal duidelijk worden wat de totale verkoopopbrengst is geweest. 
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3.13 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.

Met de bank is afgestemd dat de opbrengst van de nog te verrichten werkzaamheden aan de 
boedel toekomt.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

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

- overlag bank;
- overleg werknemers;
- overleg opdrachtgevers;
- overleg leveranciers;
- overleg bestuurders van failliet.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Nog niet bekend.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bedroeg het bedrag aan openstaande posten 
€ 115.333,20. 
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Gebleken is dat de debiteurenadministratie niet up-to-date is. De bestuurders van failliet is om 
een nadere toelichting gevraagd en deze is ook gedeeltelijk verkregen. Daarnaast zijn er 
diverse debiteuren die het niet eens zijn met het gefactureerde bedrag. Dit betreffen nieuwe 
kwesties maar ook kwesties die al langer dan een jaar spelen. 

De vorderingen op de debiteuren zijn verpand aan de bank. De bank is inmiddels op de hoogte 
van het feit dat het eerder genoemde bedrag aan openstaande posten in het geheel niet juist 
is. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre er nog bedragen geïncasseerd kunnen 
worden. De bestuurders van failliet zijn op de hoogte van de reacties van de verschillende 
debiteuren. Met behulp van de bestuurders van failliet zal de incasso van de debiteuren in de 
komende periode worden voortgezet.
 

4.2 Opbrengst

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

Zoals hiervoor genoemd zijn de debiteuren inmiddels aangeschreven. Er is inmiddels een 
bedrag van circa € 23.000,- ontvangen.

Op dit moment is er een bedrag van € 23.388,92 aan openstaande vorderingen 
geïncasseerd, waarvan een gedeelte op de oude rekening van de failliete vennootschap 
en een gedeelte op de faillissementsrekening is gestort. 

Op dit moment staat er nog een bedrag van ruim € 60.000,- aan vorderingen op 
debiteuren open. Het voornoemde bedrag is niet representatief, aangezien de 
debiteurenadministratie naar het oordeel van de curator niet op orde is. Gebleken is dat 
factuurbedragen niet overeenkomen met de bedragen in de administratie en dat diverse 
facturen in het verleden al zijn betaald, dan wel dat er een regeling is getroffen, waarbij 
het resterende gedeelte van de vordering niet is afgeboekt. In de komende 
verslagperiode zal opnieuw met behulp van de bestuurders van de failliet de incasso 
van de vorderingen op de debiteuren worden voortgezet. 

4.3 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%.

4.4 Werkzaamheden

- inventariseren debiteuren;
- overleg bestuurder;
- overleg bank.
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- aanschrijven debiteuren;
- correspondentie debiteuren;
- overleg bestuurders over reactie debiteuren;
- overleg bank. 

- contact debiteuren;
- contact bestuurders van failliet.

5 Bank / Zekerheden

5.1 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.

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen lopende leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

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

De ABN AMRO bank heeft ter zekerheid van haar vordering:

- pandrecht op voorraden;
- pandrecht op bedrijfsinventaris;
- pandrecht op vorderingen;
- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van mevrouw J.M. Flisijn-Poelsma;
- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer S.F. Flisijn;
- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van S.F. Flisijn B.V.;
- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van J.M. Flisijn B.V.;
- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van S.F. Flisijn Holding B.V.;

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

De ABN AMRO bank heeft een separatistenpositie.
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5.5 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.

- Boedelbijdrage met betrekking tot de roerende activa: € 4.235,- (incl. BTW);
- Boedelbijdrage met betrekking tot het pandrecht op de vorderingen op de debiteuren: 20% 
van de opbrengst (nog niet bekend).

5.6 Eigendomsvoorbehoud

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

De gedane beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld. Van één crediteur zijn de 
laatst geleverde goederen nog in dezelfde staat aangetroffen. Deze crediteur heeft deze 
goederen opgehaald. Van de andere crediteur zijn geen goederen aangetroffen zie zich in 
dezelfde staat bevonden. 

5.7 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op het retentierecht.

5.8 Reclamerechten

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

5.9 Werkzaamheden

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

- contact bank over de gevestigde zekerheden;
- onderzoek gevestigde zekerheden;
- afwikkelen eigendomsvoorbehouden.
 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 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. 
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De exploitatie van de onderneming is voor een periode van uiteindelijk circa vijf weken 
voortgezet. De afgesproken werkzaamheden zijn in die periode door de drie werknemers  
uitgevoerd. Zie ook onder 3.12. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Komt in het volgende verslag.

Het financiële en administratieve gedeelte is nog niet afgerond. Komt in het volgende verslag. 
Zie ook onder 3.12. 

In de periode van voortzetting is nog een aantal werken afgemaakt. Vanaf datum 
faillissement is door de curator nog een bedrag van totaal € 23.307,25 inclusief btw aan 
onderhanden werk gefactureerd. 

Op dit moment is een bedrag van € 6.102,05 daadwerkelijk geïncasseerd. Er zijn twee 
debiteuren die nog niet tot betaling zijn overgegaan. Hieraan zal in de komende 
verslagperiode wederom aandacht worden besteed. 

De kosten van de voortzettingsperiode bedragen € 1.899,25. Deze boedelvordering is 
reeds voldaan uit de opbrengst. Het resterende gedeelte van de opbrengst en het nog te 
ontvangen gedeelte komt volledig aan de boedel toe.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

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

- contact verzekeraars;
- contact leveranciers;
- contact/overleg bestuurders failliet;
- contact opdrachtgever(s);
- contact werknemers;
- afronden periode voortzetting.

- contact debiteuren.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Na afloop van de opzegtermijn van de werknemers zal de exploitatie van de onderneming 
gestaakt worden. Er zal ook geen doorstart plaatsvinden. 
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De bestuurder van failliet gaf aan zelf de activa van de failliete onderneming te willen kopen. 
De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om te onderzoeken tegen welk bod 
hij de activa wilde overnemen. 

Om een dergelijke verkoop te funderen heeft de curator een taxateur van foto’s en informatie 
over de activa voorzien en daarbij verzocht om op afstand een inschatting van de waarde van 
de activa te geven. Vervolgens bleek dat de activa mogelijk toch een veel hogere waarde 
vertegenwoordigde dan verwacht. 

De taxateur is daarom verzocht om ter plaatse een volledige taxatie te verrichten. De 
bestuurder van de failliet heeft vervolgens afgezien van de koop van de activa.

De curator heeft een verkoopmemorandum opgesteld en er is een biedingsprocedure 
geopend. Ook daaruit werd bevestigd dat een volledige doorstart geen mogelijkheid was. De 
gegadigden konden op het geheel, maar ook op afzonderlijke onderdelen bieden. Het 
verkoopmemorandum is op 10 juni jl. aan acht gegadigden verzonden. Een aantal van deze 
gegadigden heeft een afspraak gemaakt voor een bezichtiging. Deze bezichtigingen hebben 
plaatsgevonden op één dag. 

De uiterlijke termijn voor het uitbrengen van een bod liep af op 17 juni 2015 jl. om 12.00 uur. 
Er zijn uiteindelijk diverse biedingen uitgebracht. De biedingen waren echter allemaal lager 
dan de getaxeerde waarde. De twee hoogste bieders zijn in overleg met de bank in de 
gelegenheid gesteld om het gedane bod te verhogen, waarbij een richtlijn is gegeven. De 
overige biedingen weken te ver af van de taxatiewaarde.

Ook is aan de twee hoogste bieders met een nagenoeg gelijk bod, verzocht om aan te geven 
op welke termijn zij verwachten het pand bezemschoon op te kunnen leveren. Aangezien er 
problemen ontstonden met de verhuurder, zou bij een nagenoeg gelijk bod de termijn 
waarbinnen opgeleverd kon worden mogelijk de doorslag kunnen geven. De activa is 
vervolgens aan de hoogste bieder verkocht. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

De materiële activa is getaxeerd. Voorts is overleg geweest met de rechter-commissaris over 
de verkoop.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

De roerende activa is op 25 juni 2015 verkocht aan de hoogste bieder, zijnde een bod van € 
18.750,- (ex. BTW).

De verkoopopbrengst wordt als volgt onderverdeeld:
- bodemzaken: € 1.950,- (ex. BTW)
            - niet-bodemzaken: € 16.800,- (ex. BTW)

Het totale bedrag van € 22.687,50 (incl. BTW) is door de koper op de faillissementsrekening 
gestort. Het aan de bank toekomende gedeelte is vervolgens door de curator doorgestort. 
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6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

Ten aanzien van de opbrengst van de verkoop van de aan de bank verpande niet-
bodemzaken is conform de separatistenregeling een boedelbijdrage overeengekomen ter 
hoogte van 10% van de verkoopopbrengst, te vermeerderen met BTW, met een minimum van 
€ 3.500,- ex. BTW. 

De totale boedelbijdrage bedroeg € 4.235,- (incl. BTW).

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- inventariseren mogelijke doorstart;
- gesprekken met bestuurder.

- overleg met de bank;
- overleg met de rechter-commissaris;
- overleg met bestuurders van failliet;
- afronden biedingsprocedure;
- afhandelen verkoop; 
- contact en afspraak koper m.b.t. de oplevering bezemschoon pand;
- correspondentie koper en RDW ivm ontbrekende kentekenbewijzen.

- contact koper, RDW en fiscus aangaande de overdracht van de voertuigen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator dient de boekhouding nog nader te onderzoeken.

7.2 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.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

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

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Naar onbehoorlijk bestuur moet nog nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Naar paulianeus handelen moet nog onderzoek worden gedaan.

7.7 Werkzaamheden

- opvragen en beperkt onderzoek administratie;
- onderzoek jaarrekeningen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet exact bekend.

Vordering van het UWV ter hoogte van € 17.076,81.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend.

De totale vordering bedraagt € 9.790,-, ter zake loonheffingen (€ 9.266,-) en 
motorrijtuigenbelasting (€ 524,-). 

€ 10.220,-, ter zake loonheffingen (€ 9.331,-), omzetbelasting (€ 365,-) en 
motorrijtuigenbelasting (€ 524,-).

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

De vordering van het UWV bedraagt € 18.061,-.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

34 (inclusief de bank)

36 (inclusief de bank)

39 (inclusief de bank)

8.6 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.

€ 34.134,11 exclusief de vordering van de bank. De vordering van de bank bedroeg op datum 
faillissement € 213.360,85. Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren is op dit moment € 
247.494,96.

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren is op dit moment € 31.368,81.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

- aanschrijven crediteuren;
- contact bank.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De curator is niet op de hoogte van lopende procedures.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.
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10 Overig

10.1 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. 

10.2 Plan van aanpak

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

- incasso debiteuren.

10.3 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. 

Het tweede kwartaalverslag, betreffende de periode 7 september 2015 tot 7 december 2015 
zal enkele dagen na afloop van die periode worden ingediend.

15-9-2015
Het volgende verslag, betreffende de periode 7 december 2015 tot 7 maart 2016 zal 
enkele dagen na afloop van die periode worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Opstellen verslag.

Opstellen verslag.

Opstellen faillissementsverslag.

Pagina 16 van 
16

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

24-12-2015Datum:Nummer: 3


