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mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens
Naam onderneming
IsoVlo B.V.

11-02-2022
1

Gegevens onderneming
IsoVlo B.V. (tevens handelend onder de naam IsoFlow ), statutair gevestigd te
Rotterdam en (voorheen) kantoorhoudende aan de Hongkongstraat 52 te
(3047 BS) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 68421052.

11-02-2022
1

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Overige bouw installatie
Vloerverw armings- en isolatiebedrijf.".

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1,00

2018

€ 1,00

2019

€ 357.275,00

Toelichting financiële gegevens

11-02-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt vooralsnog niet over (volledige) financiële gegevens van de
vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit
faillissementsverslag, in het bijzonder eventuele financiële informatie (indien
van toepassing), onderw erp van nader onderzoek is. In een later stadium kan
blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet w orden herzien. Over
de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan
daarom (vooralsnog) geen uitspraak w orden gedaan.

11-02-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 0,00

11-05-2022
2

€ 5.300,43

10-08-2022
3

Verslagperiode
van

11-02-2022
1

11-1-2022
t/m
10-2-2022
van

11-05-2022
2

11-2-2022
t/m
10-5-2022
van

10-08-2022
3

11-5-2022
t/m
9-8-2022
van
10-8-2022
t/m
9-11-2022

Bestede uren

10-11-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 18 min

2

18 uur 0 min

3

10 uur 24 min

4

3 uur 36 min

totaal

44 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
IsoVlo B.V. is op 29 maart 2017 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder
van IsoVlo B.V. is YuZi Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van YuZi
Holding B.V. is de heer A. Bakar.

11-02-2022
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De voormalig verhuurder van de bedrijfsruimte van failliet aan de
Hongkongstraat 52 te Rotterdam heeft failliet in 2021 gedagvaard w egens
achterstallige huurtermijnen. Ter zitting van 5 november 2021 tussen
verhuurder en failliet een vaststellingsovereenkomst gesloten, die failliet niet is
nagekomen met als gevolg dat de huurovereenkomst is geëindigd en het
gehuurde op 4 januari 2021 door een gerechtsdeurw aar is ontruimd. Blijkens
het proces-verbaal van de ontruiming zijn geen zaken van w aarde
aangetroffen.

1.5 Oorzaak faillissement

11-02-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Er is vooralsnog geen contact met de bestuurder van failliet mogelijk gebleken,
zodat nog geen inlichtingen omtrent de stand van de boedel en de oorzaken
van het faillissement zijn verkregen. De curator spant zich in deze inlichtingen
alsnog te verkrijgen en overlegt zo nodig met de rechter-commissaris.

11-02-2022
1

Omdat er nog altijd geen contact met de bestuurder van failliet tot stand w as
gekomen, heeft de rechter-commissaris de bestuurder op verzoek van de
curator openbaar opgeroepen voor faillissementsverhoor tegen 27 juni 2022.
De bestuurder is op die datum niet verschenen. De curator heeft de rechtercommissaris dientengevolge verzocht om de bestuurder voor te dragen voor
verzekerde inbew aringstelling en is in afw achting van het vervolg.

10-08-2022
3

Op verzoek van de curator en voordracht van de rechter-commissaris heeft
de rechtbank de verzekerde inbew aringstelling van failliet bevolen.

10-11-2022
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

11-02-2022
1

Volgens opgaaf van het UW V zouden er ten tijde van de faillietverklaring geen
w erknemers in dienst van failliet zijn gew eest. De curator is ook overigens niet
gebleken van w erknemers in dienst van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Contact UW V.

11-02-2022
1

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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo G-rekening

€ 5.300,43

totaal

€ 5.300,43

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op de G-rekening van failliet is een positief saldo van EUR 5.300,43
aangetroffen. Het saldo is op de faillissementsrekening ontvangen.

10-08-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek, contact bank.

10-08-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaand debiteurensaldo

€ 49.559,33

totaal

€ 49.559,33

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft van een voormalig administrateur een lijst met openstaande
debiteuren ontvangen. De curator is in contact getreden met Rabobank als
gesteld pandhouder over de eventuele inning van de debiteurenpositie en
heeft in dat contact voor de uitw inning op enig moment een termijn ex art. 58
Fw gesteld, die inmiddels is verstreken. De curator heeft Rabobank laten
w eten met een eventuele separatistenpositie van Rabobank geen rekening
meer te houden.

11-05-2022
2

De curator heeft de bekende debiteuren aangeschreven en is in afw achting
van betaling of anderszins reactie.

10-08-2022
3

Er zijn geen betalingen ontvangen. Diverse debiteuren hebben verw eer
gevoerd. Vijf debiteuren ad in totaal EUR 5.607,88 hebben niet gereageerd.
Hun w ordt een aanmaning verstuurd.

10-11-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact voormalig administrateur, contact voormalig boekhouder.

11-05-2022
2

Aanschrijven debiteuren, inventarisatie.

10-08-2022
3

Correspondentie debiteuren, beoordeling verw eren.

10-11-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 78.522,86
Toelichting vordering van bank(en)
Ter verificatie zijn ingediend (i) een vordering van Rabobank uit hoofde van een
krediet in rekening-courant ad EUR 78.342,16 w aarvoor naast failliet ook YuZi
Holding B.V. en Iso-Floors B.V. hoofdelijk aansprakelijk zijn; en (ii) een
vordering van ING ad EUR 180,70 ter zake van een negatief banksaldo.

11-02-2022
1

5.2 Leasecontracten
De curator is bekend gew orden met vier voertuigen en en printer die door
failliet zouden zijn geleaset. De leaseovereenkomst voor de printer is bij
indiening van de vordering door de leasemaatschappij met onmiddellijke
ingang ontbonden en de leaseovereenkomst(en) voor de voertuigen w aren
volgens verklaring van de betreffende leasemaatschappij al voorafgaand aan
de faillietverklaring ontbonden. De voertuigen en printer zijn vooralsnog niet
aangetroffen. De curator onderhoudt contact met de leasemaatschappijen.

11-02-2022
1

De geleasete motorvoertuigen op naam van failliet zijn teruggevonden; de
verkoop ervan is of w ordt door de leasemaatschappij in gang gezet.

11-05-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank stelt pandrecht te hebben op roerende zaken en vorderingen tot
meerdere zekerheid van het krediet in rekening-courant (zie hiervoor onder 5.1
(Vordering van bank(en))). De bestuurder van failliet in persoon zou voor dit
krediet aanvullend borg staan tot een bedrag van EUR 50.000. Er zijn
vooralsnog geen roerende zaken of vorderingen van failliet aangetroffen,
zodat onderzoek naar de gestelde zekerheden op dit moment niet aan de orde
is.

11-02-2022
1

Zie 4.1 (Toelichting debiteuren).

11-05-2022
2

5.4 Separatistenpositie
(Vooralsnog) niet van toepassing.

11-02-2022
1

Niet van toepassing (zie hiervoor onder 4.1 (Toelichting debiteuren)).

11-05-2022
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tw ee crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft een en ander in onderzoek, w aarbij
w ordt aangetekend dat vooralsnog geen goederen zijn aangetroffen.

11-02-2022
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
Een van de crediteuren die zich op een eigendomsvoorbehoud heeft beroepen
roept ook het recht van reclame in. Zie ook hiervoor onder 5.5
(Eigendomsvoorbehoud). De curator heeft een en ander in onderzoek.

5.8 Boedelbijdragen

11-02-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

11-02-2022
1

(Vooralsnog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek, contact crediteuren.

11-02-2022
1

Contact leasemaatschappij, politie en OM.

11-05-2022
2

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
De curator beschikt (vooralsnog) niet over administratie van failliet. De curator
is in afw achting van een reactie van een partij die w ordt vermoed bij de
boekhouding van failliet betrokken te zijn (gew eest).

11-02-2022
1

De curator heeft van de voormalig boekhouder (een deel van) de administratie
ontvangen en zal deze komende verslagperiode verder inventariseren.

11-05-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2017
2018
2019
2020

- Gedeponeerd (tijdig)
- Gedeponeerd (niet tijdig)
- Gedeponeerd (tijdig)
- Niet gedeponeerd

11-02-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Failliet is van de verplichtingen van artikel 2:393 BW vrijgesteld.

11-02-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt EUR 1. Gezien dit beperkte belang is
onderzoek naar voldoening aan de stortingsplicht niet in het belang van de
boedel.

11-02-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-02-2022
1

De deponeringsplicht en (bij de huidige stand van zaken) ook de
boekhoudplicht zijn geschonden, zodat op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast
staat dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. De curator
betrekt een en ander in zijn onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-02-2022
1

De curator neemt een en ander in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator neemt een en ander in onderzoek.

11-02-2022
1

De voortgang en afronding van het onderzoek zijn mede afhankelijk van de
vraag of alsnog contact met de bestuurder van failliet kan w orden verkregen
(zie hiervoor onder 1.5 (Oorzaak faillissement)).

10-11-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek.

11-02-2022
1

Correspondentie en verzoeken rechter-commissaris, faillissementsverhoor,
onderzoek.

10-08-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 29.431,00

11-02-2022
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering van EUR 29.431,00
ingediend.

€ 66.332,00

11-05-2022
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aangepaste vordering van € 66.332,- ingediend.

€ 83.377,00

10-08-2022
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aangepaste vordering van € 83.377,- ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.500,00
Toelichting
Er hebben zich (vooralsnog) geen andere preferente crediteuren gemeld. De
curator is w el bekend met een preferente vorderingen van EUR 1.500,- ter
zake van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-02-2022
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

11-02-2022
1

26

11-05-2022
2

27

10-11-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 238.294,65

11-02-2022
1

€ 609.663,20

11-05-2022
2

€ 661.704,49

10-11-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kunnen geen uitspraken w orden gedaan over de
verw achtingen voor preferente en concurrente schuldeisers.

11-02-2022
1

Bij de huidige stand van de boedel zal geen uitkering aan preferente en
concurrente schuldeisers kunnen w orden gedaan.

10-11-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

11-02-2022
1

Verder inventariseren schuldenlast.

11-05-2022
2

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich de aanstaande verslagperiode op:

11-02-2022
1

verkrijging van noodzakelijke inlichtingen en medew erking;
inventarisatie van de schuldenlast;
opstarten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal zich de komende verslagperiode bezighouden met het proberen
in contact te komen met de (voormalig) bestuurder, mogelijk de
debiteurenincasso, het inventariseren van de ontvangen administratie alsmede
het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2022
2

De curator richt zich de aanstaande verslagperiode onder andere op:

10-08-2022
3

1. de debiteurenincasso;
2. voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

Idem.

10-11-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kunnen geen uitspraken w orden gedaan over de verw achte
termijn van afw ikkeling.

11-02-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

10-11-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

