Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
07-01-2021
F.02/20/213
NL:TZ:0000146434:F001
23-06-2020

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr J.A.M. de Kerf

Algemene gegevens
Naam onderneming
Agrarisch Loonbedrijf Heslinga B.V.

13-07-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

13-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Loonbedrijf in de tuinbouw

13-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 445.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 43.000,00

€ 500.000,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

13-07-2020
1

Toelichting
Zie paragraaf 2, Personeel

Boedelsaldo
€ 750,00

13-07-2020
1

€ 15.045,49

12-10-2020
2

€ 6.670,31

07-01-2021
3

Verslagperiode
van
23-6-2020

13-07-2020
1

t/m
12-7-2020
van
13-7-2020

12-10-2020
2

t/m
11-10-2020
van
12-10-2020

07-01-2021
3

t/m
6-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 24 min

2

10 uur 3 min

3

5 uur 18 min

totaal

29 uur 45 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een
boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke bevindingen die na
verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden bijgesteld. Derhalve
kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag w orden ontleend jegens de
curator.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.

13-07-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
DGA van failliet is de heer W .B. Heslinga. Hij exploiteert het bedrijf al meer dan
10 jaar, in de beginfase als eenmanszaak. Het bedrijf w as actief als loonbedrijf
in met name de kassenbouw . In de hoogtijdagen had men veel personeel,
maar uiteindelijk w as daar nog maar één iemand van overgebleven. En die
heeft het faillissement aangevraagd vanw ege achterstallig salaris.

13-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

13-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Niet meer van toepassing.

13-07-2020
1

1.4 Huur
Niet van toepassing, men had geen bedrijfsruimte.

13-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
In het verleden behaalde men w isselende resultaten, maar in 2019 w as dat
kommer en kw el en w erd men bovendien geconfronteerd met dubieuze
debiteuren. Naast de DGA is er toen nog één w erknemer overgebleven die op
de nominatie stond voor ontslag. Vanw ege zijn ziekte ging dat toen niet meer.
Aangezien er inmiddels geen inkomsten meer w aren (de directeur zelf sukkelde
ook met gezondheidsproblemen), kon het salaris van die w erknemer niet meer
betaald w orden, met faillissement als gevolg.

13-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

13-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

13-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-6-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
afgehandeld

13-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

zie toelichting
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing

13-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld

3.3 Bedrijfsmiddelen

13-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsauto

€ 1.119,70

totaal

€ 1.119,70

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Met machtiging van de rechter-commissaris is de bedrijfsauto verkocht voor €
750,--. Dit bedrag valt geheel in de boedel. Er is namelijk geen sprake van
verpanding.

13-07-2020
1

Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
Er is nog een bedrag ontvangen van € 369,70 inzake brandstofvergoeding.

12-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
geen, afgehandeld

12-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing

13-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen, afgehandeld

13-07-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting andere activa
niet van toepassing

12-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
geen, afgehandeld

12-10-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Er zijn vier debiteuren bekend volgens de
administratie van failliet

€ 23.038,99

€ 13.925,79

totaal

€ 23.038,99

€ 13.925,79

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn nog maar onlangs aangeschreven.

13-07-2020
1

Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
Per heden is van één debiteur ontvangen € 13.925,79. De andere debiteuren
betw isten hun vorderingen. Dit dient nog uitgezocht te w orden. Voormeld
bedrag valt overigens in de boedel, debiteuren w aren namelijk niet verpand.

12-10-2020
2

Aanvulling derde verslag, 07-01-2021:
Er staat nog een bedrag aan handelsdebiteuren open, maar dat is niet
inbaar vanw ege verrekeningen en/of disputen. W el is er blijkens de
jaarcijfers nog sprake van een substantiële vordering op de
directeur/aandeelhouder en op een vennootschap van hem. Betrokkene zelf
biedt geen verhaal, al zou het nog kunnen zijn dat hij in aanmerking komt
voor een belastingrestitutie. Ik krijg hier nog stukken van. Aan de hand
daarvan kan het verdere verloop van dit faillissement w orden bezien.

07-01-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Men bankierde op creditbasis. De bank heeft geen vordering van betekenis.

13-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
geen, afgehandeld

13-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
geen, afgehandeld

13-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
niet van toepassing

13-07-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen, afgehandeld

13-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog na te gaan. Overigens oogt de administratie overzichtelijk.

13-07-2020
1

Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
De administratie is in orde. W el is het zo dat er sprake is van een substantiële
vordering op de directeur/groot aandeelhouder die door betrokkene betw ist
w ordt. Dit zou te maken hebben met een vroegere compagnon die met de
noorderzon vertrokken zou zijn. Ik ben dit nog aan het uitzoeken.

12-10-2020
2

Aanvulling derde verslag, 07-01-2021:
Er staat nog een bedrag aan handelsdebiteuren open, maar dat is niet
inbaar vanw ege verrekeningen en/of disputen. W el is er blijkens de

07-01-2021
3

jaarcijfers nog sprake van een substantiële vordering op de
directeur/aandeelhouder en op een vennootschap van hem. Betrokkene zelf
biedt geen verhaal, al zou het nog kunnen zijn dat hij in aanmerking komt
voor een belastingrestitutie. Ik krijg hier nog stukken van. Aan de hand
daarvan kan het verdere verloop van dit faillissement w orden bezien.

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog na te gaan.

13-07-2020
1

Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
Geen bijzonderheden; jaarrekeningen w erden gedeponeerd.

12-10-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

13-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
geen bijzonderheden

13-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
nog na te gaan
Nee

13-07-2020
1

12-10-2020
2

Toelichting
niet van toepassing

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-07-2020
1

Toelichting
nog na te gaan
Nee

12-10-2020
2

Toelichting
niet van toepassing

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
afgehandeld

07-01-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator
€ 4.170,12

13-07-2020
1

12-10-2020
2

Toelichting
Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
Het UW V heeft boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
4.170,12.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 38.187,00

12-10-2020
2

Toelichting
Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad €
38.187,--.
€ 52.215,18

07-01-2021
3

Toelichting
Aanvulling derde verslag, 07-01-2021:
De Belastingdienst heeft een aantal vorderingen ingediend voor een
totaalbedrag ad € 52.215,18.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 6.934,45

12-10-2020
2

Toelichting
Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
Het UW V heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
6.934,45; loonvordering van € 5.804,84 en een premie w g-deel van € 1.129,61
(van gelijke rangorde fiscus).

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 970,00
Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend van € 970,--.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

13-07-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van failliet zijn er 18 schuldeisers bekend.
7

12-10-2020
2

Toelichting
Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
Tot nu toe hebben 7 schuldeisers hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 36.178,77

13-07-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van failliet staat er een schuld open van € 36.178,77.
€ 10.617,09

12-10-2020
2

Toelichting
Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
De 7 schuldeisers hebben een totale vordering van € 10.617,09 inclusief BTW
en kosten.
€ 10.588,58

07-01-2021
3

Toelichting
Aanvulling derde verslag, 07-01-2021:
De 7 schuldeisers hebben een totale vordering van € 10.588,58, inclusief
BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Zoals het er nu naar uitziet, zal dit faillissement over zes à negen maanden
w orden afgew ikkeld w egens gebrek aan baten.

13-07-2020
1

Aanvulling derde verslag, 07-01-2021:
Afhankelijk van de incassomogelijkheden op de DGA zal blijken hoe dit
faillissement afgew ikkeld kan w orden. In de komende verslagperiode
verw acht ik hier meer duidelijkheid over.

07-01-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Schuldeisers aanschrijven, vorderingen noteren en bevestigen.

13-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
niet van toepassing

13-07-2020
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
geen, afgehandeld

13-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De verdere inventarisatie moet nog plaatsvinden. Daarnaast zal met name het
verloop van de debiteurenincasso van belang zijn voor de duur van dit
faillissement. Overige activa verw acht ik namelijk niet.

13-07-2020
1

Aanvulling tw eede verslag, 12-10-2020:
In de komende verslagperiode verw acht ik meer duidelijkheid over de
debiteurenincasso. Daarnaast dient de accountant nog enkele vragen van mij
te beantw oorden over posten die op de balans staan.

12-10-2020
2

Aanvulling derde verslag, 07-01-2021:
Afhankelijk van de incassomogelijkheden op de DGA zal blijken hoe dit
faillissement afgew ikkeld kan w orden. In de komende verslagperiode
verw acht ik hier meer duidelijkheid over.

07-01-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zoals het er nu naar uitziet, zal dit faillissement over zes à negen maanden
w orden afgew ikkeld w egens gebrek aan baten.

13-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2021

07-01-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- lijst van schuldvorderingen
- afschrift boedelrekening (Caceis)

Bijlagen
Bijlagen

13-07-2020
1

