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Algemene gegevens
Naam onderneming
Lima Parket B.V., tevens hodn Huotdenspark Nederland, respectievelijk
Huotdenspark Parketvloeren

16-10-2020
1

Gegevens onderneming
Vestigingsadres: Edisonw eg 5 D, 1821 BN Alkmaar

16-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Een w inkel in parket-, laminaat- en kurkvloeren alsmede w erkzaamheden als
vloerenlegger (afw erking van vloeren en w anden).

De middellijk bestuurder is een eenmanszaak gestart met ingang van 1
augustus 2020, handelend onder de meer onder de naam Huot Denspark
Vloeren

Financiële gegevens

16-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 429.214,00

2019

€ 110.847,00

2020

€ 56.355,00

2017

€ 717.943,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -13.492,00

€ 81.915,00

€ -54.242,00

€ 178.255,00

Toelichting financiële gegevens
Bron
Bron
Bron
Bron

cijfers
cijfers
cijfers
cijfers

2017: jaarrekening 2017
2018: concept kolommenbalans per 31 december 2018
2019: uitgaande facturen
2020: uitgaande facturen

16-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 424,23

16-10-2020
1

€ 473,02

14-01-2021
2

€ 8.133,02

06-04-2021
3

Verslagperiode
van
23-9-2020

16-10-2020
1

t/m
16-10-2020
van
16-10-2020

14-01-2021
2

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021
t/m
6-4-2021

Bestede uren

06-04-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 35 min

2

49 uur 15 min

3

19 uur 20 min

totaal

120 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Lima Parket B.V. is opgericht bij notariële akte van 14 april 2005. Sedert de
oprichting van de vennootschap is enig aandeelhouder en bestuurder van Lima
Parket B.V. de besloten vennootschap M. Tielemans Beheer B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van M. Tielemans Beheer B.V. is X

16-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
nvt

16-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lima Parket B.V. had via een assurantie-tussenpersoon een polis
aansprakelijkheid bedrijven lopen. In verband met beëindiging van activiteiten
is de polis beëindigd.

16-10-2020
1

1.4 Huur
Lima Parket B.V. huurde een bedrijfsruimte aan de Edisonw eg 5d te Alkmaar.
Verhuurder w as de besloten vennootschap M. Tielemans Beheer B.V. De
huurovereenkomst is blijkens een schrijven van 30 juli 2020 beëindigd per 1
augustus 2020 in verband met achterstallige huurbetaling en het op handen
zijnde faillissement.

1.5 Oorzaak faillissement

16-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een crediteur, de
Coöperatieve Vereniging Coöperatie Parketmeesters U.A.
In verband met teruglopende omzet en de w ens van de middellijk bestuurder
om op kleinschaliger basis bedrijfsactiviteiten uit te oefenen, zou volgens de
middellijk bestuurder van Lima Parket B.V de w ens zijn ontstaan om het
lidmaatschap te beëindigen met de Coöperatie Parketmeesters U.A. Lima
Parket B.V. bleek niet in staat om jaarlijks verschuldigde afdrachten over het
boekjaar 2017 respectievelijk het boekjaar 2018 te voldoen. Ook bleek zij niet
in staat om een beëindigingsvergoeding te voldoen. De bedrijfsactiviteiten zijn
volgens de middellijk bestuurder in ieder geval per 1 augustus 2020 gestaakt.
Op 15 juli 2020 is namens de Coöperatie Parketmeesters U.A. het
faillissementsverzoek ingediend. Tegen het faillissementsverzoek is geen
verw eer gevoerd.
De achtergronden van het faillissement zullen nader w orden onderzocht.

16-10-2020
1

In verband met ontoereikende administratie bestaat geen voldoende inzicht in
de vermogenspositie van Lima Parket B.V. respectievelijk de exploitatie. Op
grond van bankmutaties kan geconstateerd w orden, dat de exploitatie ook
vanaf 1 januari 2019 niet zodanig w as, dat de schulden van Lima Parket B.V.
konden w orden voldaan.

14-01-2021
2

Over de achtergrond van het faillissement van Lima Parket B.V. is contact
gew eest met de advocaat van de (middellijk) bestuurder, die Lima Parket B.V.
al enige jaren juridisch adviseert. Uit dit contact is nadere informatie
verkregen omtrent de achtergronden van het faillissement. Zoals bij het
eerste verslag hiervoor is aangegeven, is op enig moment besloten om op
kleinschalige basis bedrijfsactiviteiten uit te oefenen om verschillende
redenen. De middellijk bestuurder had verw acht, dat de coöperatie w aarvan
Lima Parket B.V. lid w as, aan de beëindiging van haar lidmaatschap zou
meew erken, rekening houdend met de financiële situatie van Lima Parket B.V.
Lima Parket B.V. zou in haar afgeslankte situatie net financieel het hoofd
boven w ater kunnen houden. Nadat een financiële regeling met de
coöperatie niet mogelijk bleek, heeft Lima Parket B.V. zich neergelegd bij de
aanvraag van het faillissement door de coöperatie.

06-04-2021
3

Het lijkt aannemelijk, dat met name door persoonlijke omstandigheden de
exploitatie binnen de formule van de coöperatie niet haalbaar bleek.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-10-2020
1

Toelichting
Volgens de middellijk bestuurder is hij verloond tot en met juni 2019. Na juni
2019 zijn nog w el betalingen aan de middellijk bestuurder gedaan, doch
volgens mededeling van zijn vrouw zien deze betalingen op een achterstand in
de loonbetalingen.
Vanaf juli 2019 is volgens de echtgenote van de middellijk bestuurder geen
aangifte meer gedaan voor de loonheffing. In verband met onduidelijkheid
omtrent de vraag of al dan niet nog een dienstverband aanw ezig is met de
middellijk bestuurder is, voor zover een arbeidsovereenkomst niet is beëindigd,
deze opgezegd met inachtneming van de termijn ex art. 40 Faillissementsw et.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

nvt
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
nvt

16-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
nvt

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

16-10-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit inventaris, show materiaal en gereedschappen.
De voorhanden zijnde bedrijfsmiddelen, zoals deze zijn getaxeerd, zijn
verkocht voor een bedrag van
€ 1.200,00 excl. BTW .

16-10-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover de Belastingdienst een vordering heeft, w aarvoor zij een
bodemvoorrecht heeft, dan zal deze rusten op de bedrijfsmiddelen.

16-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie; opdracht tot taxatie.

16-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden:
Volgens opgave van de echtgenote van de middellijk bestuurder w erd de
voorraad jaarlijks geïnventariseerd. De voorraadmutaties door het jaar heen
zouden niet zijn geadministreerd. De laatst voorhanden zijnde
voorraadinventarisatie dateert van 31 december 2019 en toont een voorraad
ter w aarde van € 5.328,38.
Na de uitspraak van het faillissement bleek enige voorraad aanw ezig, w elke is
betrokken in een taxatie door NTAB.

16-10-2020
1

Onderhanden w erk:
Niet van toepassing

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Opdracht tot taxatie.

16-10-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
nvt

16-10-2020
1

Restituties:
Er hebben een tw eetal restituties plaatsgevonden tot een totaalbedrag van €
48,79.

14-01-2021
2

Er heeft een Belastingteruggave plaatsgevonden van € 732,--.

06-04-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Lima Parket B.V. hield een betaalrekening aan bij ING Bank N.V. Het saldo op
deze betaalrekening beliep per 23 september 2020 een bedrag van € -782,34.

16-10-2020
1

5.2 Leasecontracten
nvt

16-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
nvt

16-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
nvt

5.5 Eigendomsvoorbehoud

16-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zeven bedrijven zijn aangeschreven in verband met voorhanden zijnde
monstermaterialen/displays. Voor zover aanspraak w ordt gemaakt op
teruggave, zal deze teruggave w orden gerealiseerd.

16-10-2020
1

Aanspraken op teruggave van monstermaterialen/displays zijn afgelopen
verslagperiode gehonoreerd.

14-01-2021
2

5.6 Retentierechten
nvt

16-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
nvt

16-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
nvt

16-10-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
nvt

16-10-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
nvt

16-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

16-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

16-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
nvt

16-10-2020
1

6.5 Verantwoording
nvt

16-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
nvt

16-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
nvt

16-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
nvt

16-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Volgens de middellijk bestuurder is de administratie van Lima Parket B.V. tot en
met het boekjaar 2018 verw erkt door BDO Accountants. BDO Accountants
heeft als laatste jaarrekening de jaarrekening betreffende het boekjaar 2017
samengesteld.
Vanaf 1 januari 2019 zou de administratie van Lima Parket verw erkt zijn door
de echtgenote van de middellijk bestuurder. Deze verw erking vond plaats in
Excel.
Uit onderzoek in de administratie is gebleken, dat de verw erkte administratie
niet compleet is. Bovendien ontbreekt inzicht in de vermogenstoestand van de
vennootschap door het ontbreken van een regulier gevoerde administratie met
balansposten, grootboekrekeningen en kolommenbalansen. Er is niet voldaan
aan de boekhoudplicht in de zin van art 2:10 BW .

16-10-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2018. Blijkens het
handelsregister is de jaarrekening gedeponeerd op 10 augustus 2020. De
jaarrekening is niet tijdig in de zin van art. 2:394 BW gedeponeerd.
Betreffende het jaar 2018 is een publicatie jaarrekening opgemaakt. De laatste
jaarrekening betreft het boekjaar 2017.

16-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Naar dit aspect is geen onderzoek gedaan in verband met verjaring van
eventuele aanspraken ter zake.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zoals hiervoor aangegeven, is niet voldaan aan de boekhoudplicht in de zin
van artikel 2:10 BW . Op grond van het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW
staat vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt
vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.

16-10-2020
1

14-01-2021
2

06-04-2021
3

Verder onderzoek leidde tot vaststelling van onregelmatigheden die tot een
schuldeisersbenadeling kunnen leiden. Zie hiervoor onder 7.6.
De kw estie met betrekking tot schuldeisersbenadeling is door middel van een
vaststellingsovereenkomst afgew ikkeld tegen finale kw ijting van de
(middellijk) bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

Toelichting
Uit onderzoek is gebleken, dat onder meer activa van Lima Parket B.V. w aren
"overgegaan" naar de moedervennootschap tegen de boekw aarde. De
w erkelijke w aarde stond niet in verhouding tot de boekw aarde van de
betreffende zaken. De stellingen van mij zijn betw ist door de middellijk
bestuurder. Uiteindelijk is een schikking tot stand gekomen inhoudende
retournering aan de boedel van een scooter respectievelijk betaling van een
bedrag van € 6.478,-- aan de boedel tegen finale kw ijting.
Het bedrag van € 6.478,-- is voldaan door overmaking op de
faillissementsrekening. De scooter bleek de nodige schade te kennen, en w as
bovendien "van de w eg gehaald" en diende nog een zogenaamde W OKkeuring te ondergaan van RDW . Met deze beperkingen bleek de scooter nog
een bedrag te kunnen opbrengen van € 450,--.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-10-2020
1

14-01-2021
2
06-04-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.305,00

16-10-2020
1

Toelichting
Lima Parket B.V. w as betrokken in een fiscale eenheid voor de omzetbelasting
met de moedervennootschap, M. Tielemans Beheer B.V.
€ 1.927,00

14-01-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De aanvrager van het faillissement dient haar vordering nog in te dienen.

Toelichting
De aanvrager van het faillissement dient haar vordering nog in te dienen.

16-10-2020
1

14-01-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

16-10-2020
1

6

14-01-2021
2

7

06-04-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.694,69

16-10-2020
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement, alsmede de partij die een steunvordering
gaf bij de aanvraag moeten hun vordering nog indienen.
€ 62.840,03

14-01-2021
2

€ 62.840,03

06-04-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Niet bekend.

16-10-2020
1

Niet bekend.

14-01-2021
2

Het faillissement komt in aanmerking voor beëindiging door opheffing bij
gebrek aan baten, nu het aanw ezige actief is vereffend en de opbrengst niet
toereikend is om de kosten van het faillissement te dekken.

06-04-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
In ieder geval de navolgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- Onderzoek naar de achtergronden van het faillissement
- Afw ikkeling aanspraken op teruggave van display materiaal c.a.
- Onderzoek naar de administratie
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen
- Inventarisatie van crediteurenvorderingen.

16-10-2020
1

In ieder geval de navolgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
- Onderzoek naar de achtergronden van het faillissement;
- Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

14-01-2021
2

De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend

16-10-2020
1

Niet bekend.

14-01-2021
2

Op korte termijn.

06-04-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

