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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Betreft

Algemene gegevens

Polyprofiel B.V. 01-05-2018
 6

Vervaardiging van kunststof producten voor de bouw 01-05-2018
 6

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

€ 3.000.000,00

25 01-05-2018
 6

Verslagnummer 6
Datum verslag 01-05-2018
Insolventienummer F.17/12/102
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000011373:F001
Datum uitspraak 27-03-2012

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr. C. Grondsma



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Directie en organisatie

Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

€ 23.100,25 01-05-2018
 6

van
18-1-2018

t/m
17-4-2018

01-05-2018
 6

Verslagperiode Bestede uren

6 2,30 uur

totaal 2,30 uur

1. Inventarisatie

Zie vorig verslag nr. 23 d.d. 20 februari 2018. 01-05-2018
 6



Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

2. Personeel

Datum Aantal Toelichting

totaal 0

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Verslag nr. 23 d.d. 20 februari 2018:
Over de aansprakelijkheidstelling en de nog eventueel te bespreken punten 
tussen de bestuurders en de curator vindt binnenkort overleg plaats.

Verslag nr. 24 d.d. 1 mei 2018:
Overleg duurt nog voort.

01-05-2018
 6



Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00



Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



Boekhoudplicht

Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Onbehoorlijk bestuur

Verwezen wordt naar paragraaf 3 onder "werkzaamheden bedrijfsmiddelen".

01-05-2018
 6



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

€ 156.199,28 01-05-2018
 6

€ 385.993,00 01-05-2018
 6

€ 122.972,58 01-05-2018
 6

€ 263,72

Hefpunt.

01-05-2018
 6

64 01-05-2018
 6

€ 527.379,92 01-05-2018
 6



Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

31-7-2018 01-05-2018 
 6
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