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

3
12-11-2021
F.10/21/86
NL:TZ:0000187842:F001
28-04-2021

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt
mr B.K.A. van Rijsbergen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Faner Aannemersbedrijf B.V. (de gefailleerde vennootschap).

28-05-2021
1

Gegevens onderneming
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is op 8 mei 2017 opgericht. In het
handelsregister van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 68711266
staat geregistreerd dat de startdatum van de onderneming eveneens 8 mei
2017 is.

28-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met de exploitatie van een
aannemersbedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 158.135,00

€ 28.191,00

€ 76.867,00

2017

€ 79.401,00

€ 8.864,00

€ 51.621,00

Toelichting financiële gegevens

28-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 2
De financiële gegevens zijn afgeleid uit de jaarrekening 2018.

10-08-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-05-2021
1

Toelichting
Verslag 1
Op faillissementsdatum w as er geen personeel in dienst

Boedelsaldo
€ 0,00

28-05-2021
1

Verslagperiode
van
28-4-2021

28-05-2021
1

t/m
28-5-2021
van
29-5-2021

10-08-2021
2

t/m
10-8-2021
van
11-8-2021

12-11-2021
3

t/m
12-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 20 min

2

3 uur 5 min

3

2 uur 5 min

totaal

13 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslag 1
Een urenspecificatie is overgelegd aan de rechter-commissaris.

28-05-2021
1

Verslag 2
Een urenspecificatie is overgelegd aan de rechter-commissaris.

10-08-2021
2

Eindverslag
Een urenspecificatie is overgelegd aan de rechter-commissaris.

12-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1
E. Arts Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De heer E. Arts is op zijn beurt enig aandeelhouder en
bestuurder van E. Arts Holding B.V..

28-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1
De advocaat van gefailleerde vennootschap, mr. P.C.M. Ouw ens , heeft mij
meegedeeld dat verzet zou w orden ingediend tegen het vonnis van
faillietverklaring van 28 april 2021 bij de rechtbank Rotterdam.

28-05-2021
1

Er is geen verzet ingediend.

1.3 Verzekeringen
Verslag 1
Er is geen sprake van lopende verzekeringen.

28-05-2021
1

1.4 Huur
Verslag 1
Op faillissementsdatum w as er geen sprake van een lopende
huurovereenkomst bedrijfsruimte.

28-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de navolgende
oorzaak van het faillissement aangegeven:
• Door het overlijden van de ouders van de bestuurder in 2020 en medische
klachten van de bestuurder, kon de bestuurder zich niet focussen op de
bedrijfsactiviteiten. Hierdoor kw amen de bedrijfsactiviteiten nagenoeg stil te
liggen w aardoor er liquiditeitsproblemen zijn ontstaan. De kosten konden niet
meer w orden voldaan. Het faillissement w as onvermijdelijk.

28-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Verslag 1
Op faillissementsdatum w as er geen personeel in dienst.

28-05-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Verslag 1
Geen.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

28-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van een onroerende zaak.

28-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een incourante en zeer beperkte
inventaris, die bestaat uit een zaagmachine, een boormachine, een slijptol en
klein gereedschap. De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van overige
activa.

28-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1
Er zijn geen voorraden/onderhanden w erk.

28-05-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van overige activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

28-05-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1
Er zijn geen debiteuren.

28-05-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.000,00

28-05-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1
Het betreft een creditcardschuld aan de Rabobank.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap heeft een leaseovereenkomst gesloten voor de
lease van een bestelbus van het merk Renault, model traffic, kleur w it met
kenteken VBD-58-D. De bestuurder heeft de curator meegedeeld dat de
bestelbus op 10 mei 2021 bij de leasemaatschappij is ingeleverd.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

28-05-2021
1

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

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1
In onderzoek.

28-05-2021
1

Verslag 2
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. De administratie w as op
faillissementsdatum niet bijgew erkt.

10-08-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
Er is niet voldaan aan de deponeringsverplichting. De jaarrekening 2018 is de
laatst gedeponeerde jaarrekening en is tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen
2019 en 2020 zijn niet opgesteld en derhalve niet gedeponeerd.

28-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1
Gelet op de omzet, het balanstotaal en het aantal w erknemers in dienst van
de gefailleerde vennootschap is een goedkeuringsverklaring van een
accountant niet verplicht.

28-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
Nu de gefailleerde vennootschap een zogenaamde “flex-BV” is de
stortingsverplichting aandelen niet relevant.

28-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Eindverslag
Omdat de bestuurder niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht w ordt
ingevolge art. 2:248 BW juncto art. 2:10 BW vermoed dat de bestuurder zijn
taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.

12-11-2021
3

Nu de bestuurder niet tijdig jaarrekening(en) van de gefailleerde
vennootschap heeft gedeponeerd, is niet voldaan aan de
deponeringsverplichting op grond van art. 2:394 BW , zodat ingevolge art.
2:248 BW eveneens w ordt vermoed dat de bestuurder zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld.
Uit verhaalsinformatie van de belastingdienst blijkt dat de bestuurder geen
verhaal biedt.
De partner van de bestuurder heeft de curator meegedeeld dat de
bestuurder op 1 oktober 2021 is overleden w egens ernstige medische
klachten.
De curator acht het doen van een melding van het vermoeden van
faillissementsfraude en het aansprakelijk stellen van de bestuurder dan ook
niet opportuun. Te meer, omdat het niet voldoen aan de boekhoudplicht en
deponeringsplicht verschoonbaar is op grond van de medische klachten van
de bestuurder.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1
De komende verslagperiode(n) zal ik een boekhoudkundig en
rechtmatigheidonderzoek doen met betrekking tot eventuele rekeningcourant
verhoudingen en/of paulianeus handelen en/of in het oog springende
posten.

28-05-2021
1

Eindverslag
Omdat de boekhouding niet is bijgew erkt is de curator niet in staat een
administratief onderzoek uit te voeren.

12-11-2021
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.960,28

28-05-2021
1

€ 16.328,28

10-08-2021
2

€ 16.983,20

12-11-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.317,74

28-05-2021
1

Toelichting
Verslag 1
Het betreft de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

28-05-2021
1

13

10-08-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 17.278,02

28-05-2021
1

€ 33.778,43

10-08-2021
2

€ 41.959,83

12-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Eindverslag
Er kan geen enkele uitkering aan de crediteuren w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

12-11-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1
Ondanks herhaaldelijk verzoek aan de bestuurder om de
crediteurenadministratie aan de curator toe te sturen is dit tot op heden niet
gebeurd. De bestuurder heeft bijlagen gestuurd aan de curator die niet te
openen zijn. De curator heeft de bestuurder gesommeerd om de
crediteurenadministratie en overige gevraagde stukken aan de curator toe te
sturen.

28-05-2021
1

De crediteuren die zich hebben gemeld bij de curator zijn opgenomen in de
crediteurenlijsten.
Verslag 2
De schuldeisers, zoals deze vermeld staan in de crediteurenlijst van de
gefailleerde vennootschap, zijn aangeschreven met het verzoek hun
vorderingen in te dienen. De curator heeft de schuldenlast geinventariseerd.

10-08-2021
2

Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.
Eindverslag
Crediteurenlijsten zijn aan de rechter-commissaris overgelegd.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

12-11-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1
De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• inventarisatie schuldenlast;
• rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
• alle overige voorkomende w erkzaamheden.

28-05-2021
1

De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
• alle overige voorkomende w erkzaamheden.

10-08-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Eindverslag
De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. De curator zal de rechtercommissaris in een separaat bericht vragen het faillissement voor te dragen
aan de Rechtbank Rotterdam voor opheffing op grond van art. 16 Fw . Er kan
geen enkele uitkering aan de preferente crediteuren of concurrente
crediteuren plaatsvinden.

12-11-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1
Opstellen verslag 2

28-05-2021
1

Opstellen verslag 3

10-08-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

