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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nic Visser Kantoorinrichting B.V.

22-09-2018
1

Gegevens onderneming
De onderneming w as gevestigd aan de Venkelbaan 60 te 2908 KE Capelle
aan den IJssel.
KvK nummer 24146288.

22-09-2018
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in en verhuur van kantoormachines; groothandel in
kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden; w inkel in kantoorbenodigdheden;
groot- en kleinhandel in telefoonbenodigdheden; tevens het verhuren hiervan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 775.618,00

€ 17.899,00

€ 519.724,00

2017

€ 690.600,00

€ -197.436,00

€ 321.187,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-09-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

22-09-2018
1

Boedelsaldo
€ 1.471,37

03-02-2019
2

€ 2.197,60

03-06-2019
3

€ 1.717,81

03-12-2019
5

Verslagperiode
van
21-8-2018

22-09-2018
1

t/m
21-9-2018
van
22-9-2018

03-02-2019
2

t/m
1-2-2019
van
2-2-2019

03-06-2019
3

t/m
3-8-2018
van
1-6-2019

03-09-2019
4

t/m
3-9-2019
van
4-9-2019
t/m
28-11-2019

Bestede uren

03-12-2019
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 9 min

2

20 uur 30 min

3

14 uur 18 min

4

9 uur 27 min

5

17 uur 36 min

totaal

94 uur 0 min

Toelichting bestede uren
1) 32 uur en 9 minuten

22-09-2018
1

14 uur en 18 minuten.
Totaal: 66 uur en 57 minuten.

03-06-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is de eveneens gefailleerde vennootschap Nic. Visser
Beheer B.V.. Bestuurder is de heer G. Stubbe middels de eveneens gefailleerde
vennootschap G. Stubbe Holding B.V.

22-09-2018
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

22-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn opgezegd.

22-09-2018
1

1.4 Huur
De vennootschap huurde een groot magazijn met een kleine show room en
kantoorruimte. De huur is inmiddels opgezegd.

22-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap heeft de crisisjaren te nauw er nood overleefd. Bovendien is
de vraag naar kantoorartikelen in het algemeen afgenomen en ondervond men
veel last van de verkoop via internet. Er zijn allerlei bezuinigingsmaatregelen
genomen (verhuizing, inkrimping personeelsbestand etc.) w aarbij de
bestuurder naar zijn zeggen vanuit de overw aarde bij de verkoop van zijn
privé w oning nog een kapitaalsinjectie heeft gegeven.
Uiteindelijk bleek de onderneming niet langer levensvatbaar, mede doordat
naar zeggen van de bestuurder de internetslag volledig gemist is.
Er zal nog een nader onderzoek naar de oorzaken plaatsvinden.

22-09-2018
1

Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen andere oorzaken bekend gew orden.

03-06-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

22-09-2018
1

Toelichting
Een personeelslid en de bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

22-09-2018
1

Toelichting
In het verleden w aren er 13 personen in dienst bij de onderneming.
Een voormalig medew erkster heeft w ellicht nog een vordering uit hoofde van
een recentelijk beëindigde arbeidsovereenkomst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

3-5-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V is geïnformeerd over de ontslagen en de mogelijke aanspraken van
het voormalig personeelslid. Voor dit onderdeel voorziet de curator geen
bijzondere w erkzaamheden.

22-09-2018
1

Dit onderdeel is afgerond.

03-02-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Geen.

22-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

22-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

lump sum verkoop

€ 3.250,00

totaal

€ 3.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het grootste deel van de inventaris is heel kort voor faillissement verkocht
door de Belastingdienst.

22-09-2018
1

De curator heeft moeite gehad het resterende deel te verkopen. Niet in de
laatste plaats doordat door en bij de verkoop door de fiscus vlak voor
faillissement van een groot deel van de bodemzaken het restant en de locatie
bepaald niet ordentelijk is achtergelaten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor de (resterende) inventaris heeft het bodemvoorrecht te gelden.

22-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afw ikkeling verkoop.

22-09-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad kantoorartikelen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ter plaatse w erd een flinke (grotendeels verouderde) voorraad aangetroffen.
De curator heeft een en ander laten taxeren.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

22-09-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad is meeverkocht met de inventaris. Een en ander dient nog te
w orden uitgesplitst en dient er nog te w orden afgerekend met de pandhouder.

22-09-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 3.750,00

totaal

€ 3.750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zou nog een participatie zijn met een inbreng van € 1.000,00 zijn uit hoofde
van een deelneming. De curator heeft ondanks verzoek nog geen stukken ter
zake ontvangen.

22-09-2018
1

De goodw ill is verkocht gezamenlijk met die in het faillissement van Nic Visser
Projecten B.V.
Volgens opgave van de bestuurder is de inbreng uit hoofde van de deelneming
niets w aard en leidt dat niet tot enige opbrengst. De door de curator
gevraagde bescheiden ter zake zijn echter nog steeds niet ontvangen.

03-02-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Nadere inventarisatie.

22-09-2018
1

De curator heeft de bestuurder nogmaals gevraagd de bescheiden aan te
leveren.

03-02-2019
2

Deze zaken zijn nog steeds niet ontvangen. De curator voert overleg met de
bestuurder.

03-06-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Lopende handelsvorderingen

€ 56.946,40

€ 1.043,08

Aanvullend ontvangen
totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 726,23
€ 56.946,40

€ 1.769,31

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een lijst met vorderingen gekregen. In de lijst zitten ook veel
oude vorderingen. De curator vraagt zich mede daardoor af of het gehele
bedrag incasseerbaar is.
Bovendien zijn de vorderingen op debiteuren verpand aan de ING Bank. De
curator probeert met de bank tot afspraken te komen.

22-09-2018
1

Met de pandhouder - ING Bank - zijn afspraken gemaakt. De eerste resultaten
zijn zeer teleurstellend. Veel debiteuren beroepen zich op het feit dat de
vorderingen reeds w aren betaald, zijn onbekend met de vordering die de
curator poogt te incasseren et cetera. De curator voorziet w einig tot geen
resultaat uit de incasso van de debiteuren.

03-02-2019
2

In de afgelopen verslagperiode bleek dat de debiteurenportefeuille in
w erkelijkheid lager dan w as geadministreerd: € 45.586,57. Een deel w as
voorts al verrekend i.v.m. een tegenvordering (€ -12.646,19), er bleek een deel
toch betaald voor datum faillissement (€ -2.488,10) en er w as een deel reeds
ontvangen op de oude ING-rekening voorafgaand aan incassoafspraken (€ 6.652,28). Aldus resteerde een schone stand bij aanvang van de incasso
w erkzaamheden van € 23.800,00.
Een groot deel is nog niet geïncasseerd (€ 19.676,75) maar is moeilijk inbaar.

03-06-2019
3

4)
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met de bestuurder gesproken
over de in het kader van de incasso door debiteuren gevoerde verw eren. De
bestuurder heeft in dat overleg laten w eten dat hij nauw elijks mogelijkheid
ziet input te leveren op die verw eren. De onderbouw ingen ontbreken en de
individuele vorderingen zijn gering. Er zijn voorts geen derden bereid
gevonden de portefeuille te kopen van de boedel. De curator laat de eventuele
verdere incasso aan de pandhouder.

03-09-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso.

22-09-2018
1

Voortzetting van de incasso indien opportuun na overleg met de bestuurder en
zijn boekhouder over de gevoerde verw eren.

03-02-2019
2

De curator onderzoekt de mogelijkheden tot verdere incasso.

03-06-2019
3

4)
Overdracht incasso en afrekening met de pandhouder.

03-09-2019
4

Met de pandhouder heeft een tussentijdse afrekening plaatsgevonden. Voor
de slotafrekening is een voorstel ingediend.

03-12-2019
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 161.403,74

22-09-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank heeft een compte-joint lening verstrekt w aarbij de onderhavige
vennootschap is betrokken.

Toelichting vordering van bank(en)
4)
De vordering van de bank zal nog marginaal afnemen n.a.v. afrekening van de
debiteurenportefeuille.

03-09-2019
4

5.2 Leasecontracten
Geen.

22-09-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft de gebruikelijke zekerheden (pandrechten op vorderingen en
voorraad/inventaris) bedongen. Bovendien heeft de bestuurder een borg
afgegeven.

22-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Idem.

22-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is er één schuldeiser die eigendom claimt ten aanzien van een
beeldscherm.

22-09-2018
1

De schuldeiser die een beroep op een eigendomsvoorbehoud deed heeft zich hoew el tijdig opgeroepen en aangeschreven - niet meer gemeld.

03-02-2019
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog geen.

22-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog geen.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met de bank w orden nog afspraken gemaakt om tot uitw inning van de
zekerheidsrechten te komen.

22-09-2018
1

Met de bank dient nog te w orden afgerekend ten aanzien van de opbrengst
van de door de curator aangetroffen resterende voorraad.

03-02-2019
2

De curator heeft de bank een voorstel gedaan om tot een afrekening te
komen.

03-06-2019
3

Met de bank heeft een eerste afrekening plaatsgevonden. De slotafrekening
is eveneens naar de bank gezonden maar hier is helaas (nog) geen reactie
op gekomen.

03-12-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

22-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

22-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

22-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart ter plaatse is niet mogelijk. De markt is verzadigd. Bovendien
dienen bedrijfsruimte e.d. opnieuw ingericht te w orden na de verkoop door
de fiscus.
W el is de curator er in geslaagd de handelsnaam en het klantenbestand
separaat te verkopen.

22-09-2018
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

22-09-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 4.537,50

22-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

22-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere bijzondere w erkzaamheden voorzien voor dit onderdeel.

22-09-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er w erd door een externe boekhouder een digitale boekhouding gevoerd,
w aarna een extern accountant de jaarcijfers opstelde. Een en ander ziet er op
het eerste gezicht duidelijk en geordend uit.

22-09-2018
1

4)
In de loop van het faillissement is duidelijk gew orden dat de gevoerde
administratie niet volledig is. Zo zijn de pinbetalingen in de w inkel niet en/of
niet compleet verw erkt in de debiteurenadministratie. De
debiteurenadministratie biedt derhalve geen duidelijk beeld van w at er nu te
vorderen viel en valt.

03-09-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Er is steeds tijdig gedeponeerd, behalve 2015 dat niet is gedeponeerd.

22-09-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

22-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 1994. Een eventuele vordering uit hoofde
van volstorting zou al lang zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-09-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

22-09-2018
1

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.
Ja

03-09-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

22-09-2018
1

Toelichting
Vooralsnog is hier niet van gebleken.
Ja

03-06-2019
3

Toelichting
De curator bespreekt de bevindingen uit het boeken- en
rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder.
Ja
Toelichting
4)
De curator is van mening dat ter zake kort voor faillissement gedane
betalingen de bestuurder een bedrag van € 6.357,80 aan de boedel dient
terug te betalen en heeft de bestuurder ter zake ook aangeschreven.
Verder onderzoekt de curator een grote betaling aan een crediteur van €
20.000,00 kort voor faillissement. Een dergelijke grote laat staan ronde
betaling aan deze crediteur is gelet op de historische betalingen
ongebruikelijk.
Voorts heeft de curator de voormalige externe boekhouder aangeschreven om
een bedrag ad € 4.426,00 aan de boedel terug te betalen ter zake betalingen
die de boekhouder kort voor faillissement had ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-09-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De digitale en fysieke administratie zal nader w orden onderzocht. Een
probleem bij onderzoek van de fysieke administratie is w el dat deze uit de
kasten is gehaald en niet meer is geordend.

22-09-2018
1

De curator zal in de komende verslagperiode een bespreking houden met de
bestuurder en diens boekhouder plannen om de bevindingen te bespreken. In
het bijzonder zal hierbij aandacht w orden besteed aan de vorderingen op
debiteuren zoals die blijken uit de administratie maar niet of nauw elijks inbaar
blijken.

03-02-2019
2

De bestuurder is uitgenodigd de bevindingen van de curator te bespreken.

03-06-2019
3

4)
De curator voert overleg met de bestuurder over een regeling.

03-09-2019
4

Gebleken is dat een relatie van de bestuurder in het zicht van het
faillissement nog w as uitbetaald terw ijl deze w ist of had moeten w eten dat
die betaling benadeling van de overige schuldeisers opleverde. Ter zake is
een schikking getroffen.

03-12-2019
5

Met de bestuurder en een hem bevriende relatie is bezien of een
crediteurenakkoord in dit faillissement tot de mogelijkheden behoort. Helaas
bleek een en ander toch niet haalbaar.
Er w ordt met de bestuurder en diens bevriende relatie gesproken over een
minnelijke regeling ter zake de bevindingen uit het boeken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.558,14

22-09-2018
1

Toelichting
PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.540,00

22-09-2018
1

€ 54.644,00

03-06-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM
€ 1.625,30

22-09-2018
1

03-06-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

22-09-2018
1

20

03-02-2019
2

24

03-06-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 185.804,59

22-09-2018
1

€ 197.179,31

03-02-2019
2

€ 199.141,65

03-06-2019
3

€ 199.205,81

03-09-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht niet dat er voor concurrente crediteuren een uitkering
beschikbaar komt.

22-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Hierna volgt nog slechts de
verdere administratie van de ingediende vorderingen.

22-09-2018
1

Voor dit onderdeel zijn geen bijzondere w erkzaamheden voorzien.

03-02-2019
2

4)
Idem.

03-09-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

22-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Geen.

22-09-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

22-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop voorraad.
- afspraken met de bank maken.
- uitw inning debiteuren.
- onderzoek administratie.
- nadere inventarisatie schuldenpositie.

22-09-2018
1

- afronden incasso w erkzaamheden
- overleg met bestuurder en boekhouder inzake administratie en de
uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden rechtsmatigheidsonderzoek.

03-02-2019
2

- incassow erkzaamheden;
- overleg met bestuurder en boekhouder.

03-06-2019
3

4)
- afronden afw ikkeling debiteurenportefeuille;
- afw achten voorstel bestuurder tegen finale kw ijting;
- kw estie van betalingen aan boekhouder onderzoeken.

03-09-2019
4

- afw ikkeling met pandhouder;
- schikking bestuurder;
- afw ikkeling faillissement.

03-12-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht het faillissement binnen één jaar te kunnen afronden.

22-09-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw acht de komende verslagperiode de laatste w erkzaamheden in
het faillissement af te kunnen ronden.

03-02-2019
2

De curator streeft naar afw ikkeling van de laatste w erkzaamheden in dit
faillissement in de komende verslagperiode.

03-06-2019
3

4)
De curator streeft nog steeds naar een spoedige afw ikkeling.

03-09-2019
4

Bijlagen
Bijlagen

