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Algemene gegevens
Naam onderneming
FNS Beheer B.V.

21-01-2022
1

Gegevens onderneming
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: FNS Beheer B.V.
Handelsnaam: FNS Beheer B.V.
Statutaire zetel: Heerlen
Vestigingsadres: Nieuw -Eyckholt 282, 6419 DJ Heerlen
KvK-nummer: 74602713
Datum oprichtingsakte rechtspersoon: 16 april 2019
Datum eerste inschrijving handelsregister rechtspersoon: 17 april 2019
Startdatum onderneming: 16 april 2019
Bestuurders: de heer R.W .J. W ijnen, directeur,
de heer P.J.D. Bressers, directeur,
de besloten vennootschap AFI Holding B.V., directeur.

21-01-2022
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 6420-Financiële holdings
Het uitoefenen van holding-, beheer- en managementactiviteiten.
FNS Beheer B.V. houdt alle aandelen en kapitaal van FNS Services B.V. FNS
Services B.V. exploiteert sinds 2019 een bedrijf actief in outsourcing en
advisering op het gebied van administratie en financiën. FNS Beheer B.V.
exploiteert sinds 2019 een bedrijf actief in beheer- en managementactiviteiten.

21-01-2022
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn bijgew erkt.

21-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

21-01-2022
1

Toelichting
Voor deze B.V. zijn 2 personen w erkzaam, te w eten de beide directeuren de
heren W ijnen en Bressers. Inmiddels zijn met goedkeuring van de Rechtercommissaris de dienstverbanden opgezegd.

Boedelsaldo
€ 601,20

21-01-2022
1

Toelichting
Deze € 601,20 betreft de overboeking van het saldo bij de ING.

€ 8.007,52

21-04-2022
2

€ 21,52

09-09-2022
4

Verslagperiode
van
22-12-2021

21-01-2022
1

t/m
21-1-2022
van
22-1-2022

21-04-2022
2

t/m
21-4-2022
van
22-4-2022

10-06-2022
3

t/m
10-6-2022
van
11-6-2022
t/m
9-9-2022

09-09-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 25 min

2

4 uur 25 min

3

6 uur 20 min

4

4 uur 0 min

totaal

29 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandeelhouders van FNS Beheer B.V. zijn de heren W ijnen en Bressers en
AFI Holding B.V. Zij zijn tevens statutair bestuurders van vennootschap.

21-01-2022
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

21-01-2022
1

1.3 Verzekeringen
Een overzicht van de lopende verzekeringen moet ik nog ontvangen.

21-01-2022
1

1.4 Huur
Er is geen huurovereenkomst.

21-01-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
FNS Beheer B.V. is voor haar omzet volledig afhankelijk van FNS Solutions B.V.
en FNS Services B.V. Nu deze tw ee B.V.'s met ingang van 11 november 2021 in
staat van faillissement verkeren en dus geen omzet meer genereren, w ordt er
ook door FNS Beheer B.V. geen omzet meer gegenereerd.

21-01-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

21-01-2022
1

Toelichting
De personeelsleden w aren ook directeur van deze vennootschap en ook
directeur in de reeds eerder gefailleerde vennootschappen FNS Solutions B.V.
en FNS Services B.V. Beide dienstverbanden zijn inmiddels met toestemming
van de Rechter-commissaris ontbonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

21-01-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-12-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren, behoudens een vordering op een van de bestuurders
in verband met te veel ontvangen pensioenbijdrage. Deze is al verzocht het te
veel ontvangene aan de boedel te voldoen.

21-01-2022
1

De bestuurder heeft inmiddels de teveel ontvangen pensioengelden ad €
7.000,00 aan de boedel voldaan.

21-04-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Betaling bew aken.

21-01-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

21-01-2022
1

Bij de bank w as sprake van een positief saldo.

5.2 Leasecontracten
Er w as een leasecontract voor een auto. Dit is inmiddels beëindigd en de auto
is door de leasemaatschappij opgehaald.

21-01-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-01-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

21-01-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is bijgew erkt.

21-01-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Zoals het nu uitziet zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.

21-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Moet nog w orden onderzocht.

21-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-01-2022
1

Moet nog w orden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-01-2022
1

Moet nog w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 24.796,09
Toelichting
UW V heeft haar boedelvordering ingediend.

10-06-2022
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.630,00

21-04-2022
2

€ 26.048,00

10-06-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 36.974,11

10-06-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Crediteuren zijn aangeschreven maar tot op heden zijn er nog geen
vorderingen in dit faillissement ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

21-01-2022
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er moet nog onderzoek plaatsvinden in de administratie.

21-01-2022
1

Er is een start gemaakt met het onderzoek naar de administratie, daaruit is
gebleken dat er w el sprake is van rekening-courantverhoudingen tussen de
failliete B.V.’s.

21-04-2022
2

Aan de bestuurders zijn een tw intigtal vragen gesteld die naar voren zijn
gekomen uit het onderzoek van de administratie. Een van de bestuurders
meldt zich helemaal niet, een ander geeft aan dat hij bezig is met het
beantw oording, de derde bestuurder zegt vooral belast te zijn gew eest met IT
en niet met de administratie. Ik heb nu aangedrongen op antw oorden. Ik w il
immers verder in dit faillissement en daarvoor zijn die antw oorden
noodzakelijk. Ook is daarbij aangegeven dat indien de antw oorden niet binnen
afzienbare tijd komen, de rechter-commissaris nader zal w orden geïnformeerd.
Ik vertrouw er echter op dat ik de antw oorden voor het einde van de maand
heb.

10-06-2022
3

In de administratie zijn een aantal zaken geconstateerd die toelichting
behoeven dan w el voor mij als curator onduidelijk zijn. In het volgende verslag
zal ik hier dieper op in gaan.
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met tw ee bestuurders van
de drie gefailleerde B.V.'s. In die gesprekken is onder andere gesproken over
de w erkstromen, facturatie, rekening-courantverrekeningen en daarvoor
gehanteerde grondslagen tussen de vennootschappen FNS Services B.V.,
FNS Solutions B.V. en de Luxemburgse vennootschap FNS Services SA. Naar
aanleiding van deze gesprekken zijn nog steeds een aantal vragen
onbeantw oord gebleven. Niet inzichtelijk is w elke afspraken tussen de B.V.'s
over facturatie golden en w elke bedragen en op basis w aarvan deze zijn
gefactureerd. Niet helder is ook of alle door FNS Services B.V. aan FNS
Services SA geleverde diensten zijn gefactureerd. Ook w erden in de
administratie posten aangetroffen ter zake nog te factureren omzet w aarvan
onduidelijk is of deze omzet uiteindelijk is gefactureerd.

09-09-2022
4

De bestuurders van de B.V. zijn nogmaals aangeschreven om hier de vereiste
helderheid over te geven. Hiervoor is aan bestuurders nog enkele w eken de
tijd gegeven. Indien die helderheid niet w ordt gegeven is aangekondigd dat
alsdan de Rechter-commissaris nader zal w orden geïnformeerd.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderzoek van de administratie heeft plaatsgevonden. Het is nu nog w achten
op de antw oorden.

10-06-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-01-2022
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek administratie, eventuele crediteuren inventariseren, dit zijn de
eerste stappen die gezet moeten w orden.

21-01-2022
1

Er is een begin gemaakt met het onderzoek van de administratie. Ik zal hier in
mijn volgende verslag op terugkomen.

21-04-2022
2

zie 8.7

10-06-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

21-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

09-09-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

