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Algemene gegevens
Naam onderneming
Fleet Sign Reclame B.V.

29-08-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fleet Sign Reclame
B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2921 LZ) Krimpen aan den
IJssel aan de Stormsw eg 2e.

29-08-2018
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten luiden volgen het handelsregister van de Kamer van
Koophandel als volgt: “het (doen) ontw erpen en produceren, installeren en
onderhouden van alle vormen van binnen- en buitenreclame”. Volgens opgave
van de bestuurder strookt deze omschrijving met de feitelijke activiteiten nu
curanda een beletteringsbedrijf exploiteerde.

29-08-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1

Boedelsaldo

29-08-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 16.512,85

Boedelsaldo
€ 4.798,23

Boedelsaldo
€ 5.262,83

Boedelsaldo
€ 6.287,14

29-08-2018
1

13-12-2018
2

13-03-2019
3

13-06-2019
4

Verslagperiode
van
24-7-2018

29-08-2018
1

t/m
28-8-2018

van
29-8-2018

13-12-2018
2

t/m
10-12-2018

van
11-12-2018

13-03-2019
3

t/m
11-3-2019

van
12-3-2019
t/m
12-9-2019

Bestede uren

13-06-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65,10 uur

2

20,80 uur

3

12,80 uur

4

7,20 uur

totaal

105,90 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 30 april 2014 opgericht. Vanaf de oprichtingsdatum van
gefailleerde is de heer J.M. Koster enig statutair bestuurder en enig
aandeelhouder van gefailleerde.

29-08-2018
1

De bestuurder heeft verklaard dat hij de onderneming samen met de heer R.
Duivestein is gestart. De heer Duivestein had de dagelijkse leiding over de
onderneming. De bemoeienissen van de heer Koster w aren beperkt tot het
eenmaal per maand met de heer Duivestein doornemen van de
orderportefeuille. De heer R. Duivestein is in mei 2017 overleden.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend, niet aan de orde.

29-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft voor de uitoefening van haar activiteiten een
verzekeringspakket afgesloten. De curator heeft de
verzekeringstussenpersoon verzocht de verzekeringen te beëindigen en
eventuele premierestitutie naar de boedelrekening over te maken. Inmiddels is
een bedrag van € 149,14 aan premierestitutie op de boedelrekening
ontvangen.

29-08-2018
1

Na de ontvangst van aanvullende bedragen aan premierestitutie van € 408,70
bedraagt het totaal aan ontvangen premierestitutie € 557,84.

13-12-2018
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurde voor de uitoefening van haar activiteiten een
bedrijfsruimte aan het adres Stormsw eg 2e in Krimpen aan de IJssel. De
verhuurder heeft de huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte
tegen 10 maart 2018 opgezegd, w aarna de bedrijfsruimte eind maart 2018
aan de verhuurder is opgeleverd.

29-08-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Blijkens de door het bestuur en anderen aan de curator gedane mededelingen
houdt het faillissement verband met het overlijden van de heer R. Duivestein in
mei 2017. De bestuurder heeft verklaard dat toen de heer Duivestein in de
eerste helft van 2016 ziek w erd voor hem een vervanger had moeten w orden
aangetrokken, hetgeen niet is gebeurd. De onderneming kon niet door het
enig personeelslid w orden geleid. Dit heeft geleid tot een vermindering van
omzet, terw ijl de vaste lasten gelijk bleven.

29-08-2018
1

Als gevolg van liquiditeitsproblemen zijn vanaf 1 juli 2017 huurachterstanden
ontstaan. Dit is voor de verhuurder reden gew eest de huur van de door
gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte op te zeggen. Daarna is de ruimte eind
maart 2018 ontruimd. Op dat moment is de onderneming van gefailleerde tot
een einde gekomen. Volgens mededeling van de bestuurder is er gedurende
enige tijd sprake van gew eest dat de onderneming zou w orden voortgezet
door de enig w erknemer van gefailleerde en de zoon van de heer R.
Duivestein, de heer D. Duivestein. Laatstgenoemde heeft de bedrijfsmiddelen
en voorraden van gefailleerde met toestemming van de bestuurder naar een
door hem gehuurde bedrijfsruimte verplaatst om deze ten behoeve van zijn
eigen onderneming te gebruiken. Tot concrete afspraken over de voortzetting
van de onderneming en de overname van de bedrijfsmiddelen en voorraden is
het volgens mededeling van de bestuurder nooit gekomen.
Uiteindelijk heeft de enig w erknemer van gefailleerde zich w egens een
achterstand in de salarisbetalingen genoodzaakt gezien het faillissement van
gefailleerde aan te vragen.
De curator dient nog te onderzoeken of de hiervoor genoemde oorzaken van
het faillissement juist zijn en/of er andere oorzaken zijn.
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.

13-12-2018
2

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.

13-03-2019
3

De door het bestuur en anderen aan de curator gedane mededelingen
w orden ondersteund door de bevindingen van de curator.

13-06-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
29-08-2018
1

Personeelsleden
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
29-08-2018
1

Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-7-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en
w erknemer van gefailleerde en het UW V, het voeren van correspondentie met
de rechter-commissaris, het verrichten van onderzoek, w aaronder het
bestuderen van stukken.

29-08-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit het kadaster blijkt dat gefailleerde geen eigenaar is van enige onroerende
zaak.

29-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Het verrichten van kadasteronderzoek.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris, w erkplaatsinventaris, machines

€ 8.715,00

totaal

€ 8.715,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de boedel behoorden bedrijfsmiddelen die bestonden uit kantoorinventaris,
w erkplaatsinventaris en enkele machines, die zich bevinden bij de heer D.
Duivestein. Inmiddels zijn de bedrijfsmiddelen aan de heer D. Duivestein
verkocht.

29-08-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

29-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het brengen van een bezoek aan de voorheen door gefailleerde gehuurde
bedrijfsruimte alsmede aan de bedrijfsruimte van de heer D. Duivestein w aarin
zich de bedrijfsmiddelen en voorraden bevinden, het voeren van
telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder, de heer D.
Duivestein en derden alsmede het opstellen van een koopovereenkomst met
toebehoren en het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van
stukken.

29-08-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

rollen folie en benodigdheden

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot de boedel behoorden voorraden bestaande uit rollen folie en
benodigdheden, die zich bevinden bij de heer D. Duivestein. Inmiddels zijn de
voorraden aan de heer D. Duivestein verkocht.

29-08-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het brengen van een bezoek aan de voorheen door gefailleerde gehuurde
bedrijfsruimte alsmede aan de bedrijfsruimte van de heer D. Duivestein w aarin
zich de bedrijfsmiddelen en voorraden bevinden, het voeren van
telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder, de heer D.
Duivestein en derden alsmede het opstellen van een koopovereenkomst met
toebehoren en het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van
stukken.

3.8 Andere activa

29-08-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
banksaldo

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 583,01

goodw ill

€ 2.285,00

totaal

€ 2.868,01

€ 0,00

Toelichting andere activa
Banksaldo: Op de door gefailleerde bij ING Bank aangehouden zakelijke
rekening is een batig saldo van € 583,01 aangetroffen. Dit bedrag is inmiddels
op de boedelrekening ontvangen.

29-08-2018
1

Goodw ill: Tot de onderneming van gefailleerde behoorde goodw ill, bestaande
uit het klantenbestand, de domeinnaam fleet-sign.nl, de handelsnaam Fleet
Sign Reclame en papieren dossiers met (aan)tekeningen van oude opdrachten.
Inmiddels is de goodw ill aan de heer D. Duivestein verkocht.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de heer D.
Duivestein alsmede het opstellen van een koopovereenkomst met toebehoren
en het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

29-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

23 handelsdebiteuren

€ 16.247,28

€ 3.728,63

totaal

€ 16.247,28

€ 3.728,63

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de door de curator ontvangen informatie is sprake van vorderingen op
23 handelsdebiteuren voor bedragen van in totaal € 16.247,28. De curator
heeft de debiteuren aangeschreven en verzocht over te gaan tot betaling op
de boedelrekening. In het kader van de verkoop van de activa is met de heer
D. Duivestein de afspraak gemaakt dat hij de boedel w aar nodig behulpzaam
zal zijn bij de debiteureninning.

29-08-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het voeren van overleg met de bestuurder van gefailleerde, het verrichten van
onderzoek naar de administratie van gefailleerde en het handmatig bijw erken
van de debiteurenadministratie alsmede het aanschrijven van de debiteuren
en het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren.

29-08-2018
1

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren en de
heer D. Duivestein, het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen
van stukken.

13-12-2018
2

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren en de
heer D. Duivestein, het verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen
van stukken.

13-03-2019
3

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren, de
heer D. Duivestein en derden alsmede het opstellen van stukken en het
verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

13-06-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Er zijn door banken (nog) geen vorderingen ingediend.

5.2 Leasecontracten

29-08-2018
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde heeft uit hoofde van een per 1 maart 2017 afgesloten
huurkoopovereenkomst de beschikking gekregen over tw ee machines. Eind
maart 2018 zijn de machines gelijktijdig met de bedrijfsmiddelen en voorraden
van gefailleerde door de heer D. Duivestein met toestemming van de
bestuurder naar een door hem gehuurde bedrijfsruimte verplaatst om deze ten
behoeve van zijn eigen onderneming te gebruiken.

29-08-2018
1

Inmiddels is door de huurverkoper en de heer D. Duivestein met betrekking tot
dezelfde machines een nieuw e huurkoopovereenkomst afgesloten. De positie
van de boedel is nog in onderzoek.
Na onderzoek ziet de curator geen reden op dit punt actie te ondernemen.

13-12-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend, niet aan de orde.

29-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Zie het hiervoor gestelde.

29-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

29-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

29-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

29-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het herhaaldelijk voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de
huurverkoper, het voeren van overleg met de heer D. Duivestein en het
verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

29-08-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde.

29-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

29-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

29-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

29-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet aan de orde.

29-08-2018
1

6.6 Opbrengst
Niet aan de orde.

29-08-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Niet aan de orde.

29-08-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet aan de orde.

29-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator ontving van de bestuurder inmiddels een behoorlijk aantal tot de
administratie behorende bescheiden. De administratie zal in de komende
periode w orden onderzocht. Door de curator bij de bestuurder opgevraagde
jaarrekeningen en andere stukken zijn nog niet aangeleverd.

29-08-2018
1

Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.

13-12-2018
2

Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.

13-03-2019
3

Uit het onderzoek is gebleken dat de administratie onder andere op het punt
van de debiteuren niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, zodat niet
aan de boekhoudplicht is voldaan.

13-06-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2017: niet gedeponeerd, maar uiterste datum gelegen na datum
faillissement;
Jaarrekening 2016: niet gedeponeerd, terw ijl uiterste datum reeds is
verstreken;
Jaarrekening 2015: gedeponeerd op 20 maart 2017; na verstrijken uiterste
datum;
Jaarrekening 2014: niet gedeponeerd; terw ijl uiterste datum reeds is
verstreken;

29-08-2018
1

De curator gaat er voorshands vanuit dat het bestuur niet heeft voldaan aan
zijn verplichting tot deponering van de jaarrekening.
De curator heeft vastgesteld dat het bestuur niet heeft voldaan aan zijn
verplichting tot deponering van de jaarrekening.

13-06-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming niet vereist.

29-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 1,00. Gelet op de hoogte van
het bedrag zal de curator geen onderzoek verrichten naar de volstorting van
de aandelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-08-2018
1

De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te w orden beoordeeld.
W el heeft de curator geconstateerd dat de bestuurder in de periode vanaf 9
mei 2018 vanaf de zakelijke bankrekening van gefailleerde privé-uitgaven
heeft gedaan voor bedragen van in totaal € 962,38. Ondanks zijn toezegging
daartoe en de herhaalde verzoeken van de curator is de bestuurder in
gebreke gebleven voornoemd bedrag terug te betalen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-12-2018
2

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. De bestuurder
is nog altijd in gebreke met de voldoening van het bedrag van € 962,38.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-03-2019
3

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. De bestuurder
is nog altijd in gebreke met de voldoening van het bedrag van € 962,38.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Het onderzoek naar aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur is
afgerond. De eerste bevinding van de curator is dat het bestuur w egens
schending van de boekhoudplicht en deponeringsplicht zijn taak onbehoorlijk
heeft vervuld en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement. Deze bevinding w ordt ondersteund door de
conclusies van het door de curator uitgevoerde onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement.
Deze conclusies komen er in de kern op neer dat het bestuur het besturen
van de vennootschap aan een derde heeft overgelaten zonder op deze
persoon voldoende toezicht te houden, terw ijl na het w egvallen van deze
persoon geen vervanger is aangetrokken. Als gevolg hiervan is curanda in
financieel zw aar terechtgekomen en heeft zij haar bedrijfsactiviteiten op haar
bedrijfslocatie dienen te beëindigen. In de daaropvolgende fase heeft het
bestuur de bedrijfsmiddelen van curanda aan een derde in beheer en gebruik
gegeven zonder daarover afspraken te maken. In de laatste periode vóór het
faillissement heeft het bestuur vanaf de zakelijke rekening van curanda
privébetalingen ten bedrage van € 962,38 verricht, die nog altijd niet zijn
terugbetaald.
Met inachtneming van het voorgaande heeft de curator de bestuurder op de
voet van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.
Afhankelijk van de van het bestuur te ontvangen reactie op de
aansprakelijkstelling dan w el het uitblijven daarvan zal de curator de
vervolgstappen bepalen.

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

29-08-2018
1

Nadat het faillissement w as aangevraagd heeft gefailleerde aan de aanvrager
van het faillissement een betaling gedaan van € 1.350,--. De curator heeft
deze betaling op de voet van artikel 47 Faillissementsw et vernietigd, w aarna
de betaling op de boedelrekening is terugbetaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het voeren van herhaalde telefoongesprekken en correspondentie met de
bestuurder van gefailleerde, de aanvrager van het faillissement en derden, het
verrichten van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

29-08-2018
1

Het voeren van correspondentie met de bestuurder alsmede het verrichten
van onderzoek, w aaronder het bestuderen van stukken.

13-06-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.892,15

13-06-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.998,86

29-08-2018
1

€ 10.363,86

13-03-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 10.790,30

13-06-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 368,54
De aanvrager van het faillissement heeft ter zake van de aanvraagkosten een
preferente vordering ingediend voor een bedrag van € 368,54.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-08-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

29-08-2018
1

6

13-12-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.682,15

29-08-2018
1

€ 1.833,06

13-12-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

29-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en
crediteuren van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, w aaronder het
bestuderen van stukken.

29-08-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend, niet aan de orde.

29-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Voor zover bekend, niet aan de orde.

29-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Voor zover bekend, niet aan de orde.

29-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

29-08-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de voortzetting
van de debiteureninning, de afw ikkeling van het verzekeringspakket en het
verrichten van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, de
voldoening aan de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig
handelen.

29-08-2018
1

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de voortzetting
van de debiteureninning alsmede het verrichten van onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht,
onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen.

13-12-2018
2

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de voortzetting
van de debiteureninning alsmede het verrichten van onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht,
onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen.

13-03-2019
3

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de voortzetting
van de debiteureninning alsmede op het vervolgen van de aan het bestuur
uitgebrachte aansprakelijkstelling w egens onbehoorlijk bestuur.

13-06-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2019

13-06-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het hiervoor vermelde.

Bijlagen
Bijlagen

29-08-2018
1

