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

R-C
Curator

20
24-08-2021
F.17/16/89
NL:TZ:0000006262:F001
10-05-2016

mr. H.J. Idzenga
mr C. Geffroy

Algemene gegevens
Naam onderneming
De Turfsteker B.V.

18-06-2018
8

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden, d.d. 10 mei
2016 is de besloten vennootschap De Turfsteker B.V., h.o.d.n. Pro Office,
statutair gevestigd te Heerenveen, kantoorhoudende te (8447 DM)
Heerenveen aan het adres Turfschip 19, in staat van faillissement verklaard
met benoeming van mr. Kielman tot rechter-commissaris en aanstelling van mr.
C. Geffroy tot curator.

18-06-2018
8

De gefailleerde vennootschap zal hierna w orden aangeduid als “De
Turfsteker”.

Activiteiten onderneming
De Turfsteker exploiteerde tot kort voor datum faillissement een groothandel in
kantoormachines, computers, randapparatuur en softw are.

Financiële gegevens

18-06-2018
8

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 186.232,00

€ -171.192,00

€ 1.289,00

2013

€ 354.354,00

€ -1.074,00

€ 264.837,00

2014

€ 337.689,00

€ -50.483,00

€ 196.953,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Ten tijde van het faillissement had De Turfsteker geen personeelsleden in
dienst.

18-06-2018
8

Boedelsaldo
€ 5,90

18-06-2018
8

€ 4,10

24-09-2018
9

Verslagperiode
van
1-3-2018

18-06-2018
8

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

24-09-2018
9

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

21-12-2018
10

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

29-03-2019
11

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019
t/m
30-6-2019

12-07-2019
12

van
1-7-2019

11-10-2019
13

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

14-01-2020
14

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

17-04-2020
15

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

16-07-2020
16

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

05-11-2020
17

t/m
31-10-2020
van
1-11-2020

05-02-2021
18

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

18-05-2021
19

t/m
30-4-2021
van
1-5-2021
t/m
31-7-2021

Bestede uren

24-08-2021
20

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

5 uur 54 min

9

1 uur 6 min

10

5 uur 36 min

11

5 uur 30 min

12

2 uur 42 min

13

9 uur 12 min

14

19 uur 6 min

15

16 uur 30 min

16

14 uur 24 min

17

5 uur 54 min

18

39 uur 48 min

19

67 uur 18 min

20

37 uur 18 min

totaal

230 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Fürstenrecht Beheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van De
Turfsteker. De heer D. Micola von Fürstenrecht is enig aandeelhouder van
Fürstenrecht Beheer B.V. en is tezamen met mevrouw J. Van der Schaar
bestuurder van Fürstenrecht Beheer B.V.

18-06-2018
8

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures (ongew ijzigd).

18-06-2018
8

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn (w aar mogelijk) beëindigd ten einde een premierestitutie
te bew erkstelligen (afgew ikkeld).

18-06-2018
8

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurde De Turfsteker het bedrijfspand aan het
Turfschip 19 te Heerenveen. Inmiddels is de huurovereenkomst beëindigd
(afgew ikkeld).

18-06-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen
in een teruglopende omzet w aardoor de liquiditeitspositie van De Turfsteker
onder druk is komen te staan. Uiteindelijk kon De Turfsteker niet langer aan
haar betalingsverplichtingen voldoen, w aarna één van haar schuldeisers het
faillissement heeft aangevraagd.
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
(ongew ijzigd).
Voor het voortzetten van het onderzoek naar de achtergronden van het
faillissement heeft de curator nadere gegevens nodig. Deze gegevens zijn
opgevraagd bij de bestuurder. Zie hierna onder Rechtmatigheid.

18-06-2018
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens de personeelsadministratie
geen w erknemers in dienst van De Turfsteker (afgew ikkeld).

18-06-2018
8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

18-06-2018
8

Toelichting
Het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er tw ee w erknemers in
dienst bij De Turfsteker (afgew ikkeld).

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.

05-02-2021
18

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

18-06-2018
8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

18-06-2018
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraden/onderhanden w erk aangetroffen.

18-06-2018
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

18-06-2018
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er resteren geen w erkzaamheden.

05-02-2021
18

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder beschikt De Turfsteker niet over een
debiteurenportefeuille (ongew ijzigd).

18-06-2018
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er resteren geen w erkzaamheden.

05-02-2021
18

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 91.209,57

18-06-2018
8

Toelichting vordering van bank(en)
Bij de Turfsteker is Rabobank Sneek-Zuidw estFriesland (hierna: “RABO”)
betrokken als financier. Door RABO is een vordering van € 91.209,57 ingediend
in het faillissement.
RABO heeft de in het kader van de financiering afgegeven borgstelling
uitgew onnen. De vordering van RABO is daarmee voldaan. Uitsluitend de
rentevordering die is ontstaan na faillissementsdatum resteert nog als niet
verifieerbare vordering.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is De Turfsteker geen partij bij een
leaseovereenkomst (ongew ijzigd).

18-06-2018
8

5.3 Beschrijving zekerheden
ING heeft een pandrecht op de voorraden en debiteuren van De Turfsteker
(ongew ijzigd).

18-06-2018
8

5.4 Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend (ongew ijzigd).

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-06-2018
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud (ongew ijzigd).

18-06-2018
8

5.6 Retentierechten
Bij de curator hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op
een recht van retentie (ongew ijzigd).

18-06-2018
8

5.7 Reclamerechten
Bij de curator hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op
een recht van reclame (ongew ijzigd).

18-06-2018
8

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren
geïnventariseerd en voor zover mogelijk, gelet op de ontbrekende
administratie, de crediteuren aangeschreven.

18-06-2018
8

Er resteren geen w erkzaamheden.

05-02-2021
18

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het faillissement w aren de w erkzaamheden reeds gestaakt.

18-06-2018
8

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Gelet op het – gedeeltelijk – ontbreken van de administratie, heeft de curator
nog geen aanvang kunnen maken met het boekenonderzoek.

18-06-2018
8

In de tw eede verslagperiode heeft de curator nadere stukken ontvangen. De
curator heeft een aanvang gemaakt met het boekenonderzoek. Om het
boekenonderzoek te kunnen voortzetten heeft de curator nadere informatie
nodig. Na ontvangst van de informatie zal het onderzoek w orden voortgezet.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator enige informatie en een
toelichting ontvangen met betrekken tot de aanlevering van de administratie.
In de komende verslagperiode zal de curator het boekenonderzoek, w aar
mogelijk, afronden.
In de vierde verslagperiode heeft de curator de rechter-commissaris om
toestemming verzocht voor het aanvragen van een garantstellingsregeling
curatoren.
In de vijfde verslagperiode heeft de curator een aanvraag voor de
garantstellingsregeling curatoren ingediend.
In de afgelopen verslagperiode heeft een faillissementsverhoor
plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit faillissementsverhoor is het
(middellijk) bestuur nogmaals in de gelegenheid gesteld om de voorlopige
conclusies van de curator onderbouw d te w eerspreken. Het (middellijk)
bestuur heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door de curator zow el
schriftelijk als tijdens een bespreking nader te informeren, maar heeft (nog)
geen stukken overgelegd w aaruit de juistheid kan w orden afgeleid.
Afgesproken is dat het middellijk bestuur in de komende verslagperiode nadere
documentatie aan de curator zal doen toekomen.
Het (middellijk) bestuur heeft een gedeelte van de besproken stukken
aangeleverd. De curator is nog in afw achting van de overige stukken. De
curator zal de correspondentie met het (middellijk) bestuur inzake de
ontbrekende administratie voortzetten. Na ontvangst van alle documentatie
zal de curator de stukken beoordelen.
De curator heeft de ontbrekende stukken nog niet ontvangen. De reeds
ontvangen stukken zijn bestudeerd. De curator zal de correspondentie
voortzetten.
Ongew ijzigd.
De curator heeft het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het
faillissement voortgezet en heeft zich een (voorlopig) oordeel gevormd.

24-09-2018
9

De curator heeft de bestuurder (nogmaals) in de gelegenheid gesteld om de
ontbrekende stukken aan te leveren.

12-07-2019
12

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de gevraagde informatie niet
ontvangen. Het oordeel dat de curator zich heeft gevormd naar aanleiding van
het boekenonderzoek is daarom niet gew ijzigd. De curator stelt zich op het

11-10-2019
13

standpunt dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. De
komende verslagperiode zal de curator de correspondentie met de bestuurder
voortzetten.
De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over het
voorlopige oordeel naar aanleiding van het boekenonderzoek en zal zich
beraden over de te nemen vervolgmaatregelen.

14-01-2020
14

De curator heeft de bestuurders een laatste maal in de gelegenheid gesteld
om de aangevoerde stellingen nader te onderbouw en en ontbrekende stukken
aan te leveren. Naar aanleiding hiervan heeft een bespreking plaatsgevonden.
Tijdens deze bespreking heeft de bestuurder toegezegd nadere stukken te
zullen aanleveren.

17-04-2020
15

Door de bestuurder zijn de gevraagde gegevens aangeleverd. De curator heeft
de stukken bestudeerd. De komende verslagperiode zal de correspondentie
w orden voortgezet.

16-07-2020
16

De correspondentie is voortgezet.

05-11-2020
17

De (voorlopige) conclusies van de curator zijn ongew ijzigd. De curator is
voornemens om na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, een
procedure tegen de (middellijk) bestuurders te entameren.

05-02-2021
18

De curator heeft w erkzaamheden verricht in het kader van de te entameren
procedure tegen de (middellijk) bestuurders.

18-05-2021
19

De curator heeft zijn w erkzaamheden voortgezet. De (middellijk) bestuurders
zijn aangeschreven en op de hoogte gesteld van de bevindingen van de
curator. De (middelijk) bestuurders hebben verw eer gevoerd tegen de
voorlopige bevindingen van de curator. De curator zal de komende
verslagperiode de vervolgstappen bepalen.

24-08-2021
20

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening
De jaarrekening
niet tijdig;
De jaarrekening
De jaarrekening
tijdig.

over 2014 is gedeponeerd op 25 januari 2016, derhalve tijdig;
over 2013 is gedeponeerd op 9 september 2015, derhalve

18-06-2018
8

over 2012 is gedeponeerd op 4 april 2014, derhalve niet tijdig;
over 2011 is gedeponeerd op 23 april 2013, derhalve niet

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-06-2018
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering w elke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet
voldoen van de stortingsverplichting is inmiddels verjaard, nu De Turfsteker
meer dan vijf jaar geleden is opgericht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-06-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. Na ontvangst van de administratie zal dat
onderzoek plaatsvinden.

18-06-2018
8

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. Om het onderzoek te kunnen voortzetten heeft
de curator nadere informatie nodig. Na ontvangst van deze informatie zal het
onderzoek w orden voortgezet.
Zie tevens paragraaf “Boekhoudplicht” van dit verslag.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1.

05-02-2021
18

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze
handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement.
Na ontvangst van de administratie zal dat onderzoek plaatsvinden.

18-06-2018
8

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. Voor de voortzetting van het onderzoek heeft
de curator nadere informatie nodig. Na ontvangst van deze informatie zal het
onderzoek w orden voortgezet.
Zie tevens paragraaf “Boekhoudplicht” van dit verslag.

Toelichting
De curator heeft de relevante documentatie doorgenomen voor het opmaken
van zijn voorlopige conclusies. In de komende verslagperiode gaat de curator
over tot aanschrijving van de bestuurder.
In onderzoek

29-03-2019
11

05-02-2021
18

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor onder 7.1.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-02-2021
18

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie herhaaldelijk opgevraagd bij curanda, maar
deze vooralsnog niet volledig mogen ontvangen.

18-06-2018
8

De curator heeft in de tw eede verslagperiode opnieuw de administratie
opgevraagd en hierover gecorrespondeerd met de (middellijk) bestuurder. Een
deel van de administratie heeft de curator ontvangen, w aarna de curator een
aanvang heeft gemaakt met het boekenonderzoek. De curator heeft
aanvullende informatie nodig om het boekenonderzoek te kunnen voortzetten.
De curator heeft de ontbrekende administratie en informatie opgevraagd bij de
(middellijk) bestuurder.
Zie tevens paragraaf “Boekhoudplicht” van dit verslag.
De garantstellingsregeling voor curatoren is toegew ezen. De curator zal zijn
(voorlopige) oordelen delen met het (middellijk) bestuur en de correspondentie
hieromtrent voortzetten.

21-12-2018
10

Zie hiervoor onder 7.1.

05-02-2021
18

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven
tot de gebruikelijke.

18-06-2018
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.302,00

18-06-2018
8

Toelichting
De Fiscus heeft een (hoog) preferente vordering ingediend van € 42.302,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft geen vordering ingediend (ongew ijzigd).

8.4 Andere pref. crediteuren

18-06-2018
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.219,44

18-06-2018
8

Toelichting
Er heeft zich 1 overige (laag) preferente crediteur bij de curator gemeld voor
een bedrag van
€ 1.219,44 (ongew ijzigd).

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

18-06-2018
8

Toelichting
De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven
en hen in de gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het
faillissement aan te melden. Tot op heden hebben 8 concurrente crediteuren
een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld (ongew ijzigd).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 126.355,88

18-06-2018
8

Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal
€ 126.355,88 (ongew ijzigd).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

05-02-2021
18

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures (ongew ijzigd).

18-06-2018
8

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-02-2021
18

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de
onderzoeken nog niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode(s)
w orden voortgezet.

18-06-2018
8

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende actiepunten
voortzetten (en w aar mogelijk afronden):
- de correspondentie met de (middellijk) bestuurder inzake de ontbrekende
administratie;
- het boekenonderzoek (ongew ijzigd);
De curator heeft de ontbrekende administratie verkregen en het
boekenonderzoek afgerond. De curator zal de komende verslagperiode(s) de
conclusies bespreken met de (middellijk) bestuurders.

16-07-2020
16

In de komende verslagperiode(n) zal de curator de w erkzaamheden ter
voorbereiding op de te entameren procedure tegen de (middellijk) bestuurders
voortzetten.

05-02-2021
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook
het onderzoek naar de bijbehorende kw esties, zoals hiervoor gesignaleerd,
bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan daarom nog niet aangeven op
w elke termijn het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

18-06-2018
8

De curator heeft een aanvang gemaakt met het boekenonderzoek. In de
komende verslagperiode zal de curator de correspondentie met de (middellijk)
bestuurder en de onderzoeken voortzetten.
In de komende verslagperiode verw acht de curator het boekenonderzoek te
kunnen afronden en de voorlopige conclusies met de (middellijk) bestuurder te
kunnen bespreken.
In de vierde verslagperiode heeft de curator de rechter-commissaris
toestemming verzocht voor het aanvragen van een garantstellingsregeling
curatoren.
De komende verslagperiode(s) zal de correspondentie met de bestuurders
w orden voortgezet.

05-11-2020
17

De termijn van de afw ikkeling van het faillissement in afhankelijk van het
verloop en de uitkomst van de (al dan niet) te entameren procedure tegen de
(middellijk) bestuurders (hiervoor onder 10.1).

05-02-2021
18

10.3 Indiening volgend verslag
24-11-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

24-08-2021
20

