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

2
29-12-2021
F.18/21/79
NL:TZ:0000200053:F001
07-09-2021

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr E. Heuzeveldt

Algemene gegevens
Naam onderneming
Afbouw centrum Noord B.V.

30-09-2021
1

Gegevens onderneming
Tijm 8, 7892AD Klazienaveen
(inschrijfnummer handelsregister: 77348028)

30-09-2021
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 16239 - Vervaardiging van overig timmerw erk voor de bouw (geen
deuren, ramen en kozijnen)
(bron: uittreksel handelsregister)

30-09-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 78.995,00

€ -5.468,00

€ 15.689,00

2021

€ 152.622,00

€ 27.272,00

€ 28.584,00

Toelichting financiële gegevens
De bron van de gegevens is de beschikbare digitale administratie van de
failliete vennootschap. Onduidelijk is of deze administratie volledig is. Er zijn
geen jaarstukken beschikbaar.

30-09-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

30-09-2021
1

Toelichting
Bij de failliete vennootschap w aren tw ee personen in loondienst. Voor het
overige w erd gebruik gemaakt van ingeleende arbeidskrachten.

Boedelsaldo
€ 3.793,65

30-09-2021
1

Toelichting
Het boedelsaldo betreft het banktegoed ten tijde van de faillietverklaring.

Verslagperiode
van
7-9-2021

30-09-2021
1

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

29-12-2021
2

t/m
28-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 18 min

2

14 uur 54 min

totaal

33 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in het kapitaal van de failliete vennootschap w orden gehouden
door de heer J. Siew es. Het bestuur w as tot 8 juli 2021 in handen van de heer
E. Aardema.

30-09-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is de failliete vennootschap niet betrokken in gerechtelijke
procedures.

30-09-2021
1

1.3 Verzekeringen
De failliete vennootschap had de beschikking over een verzekeringspakket. De
verzekeringsovereenkomsten zijn door de verzekeraar beëindigd.

30-09-2021
1

1.4 Huur
Blijkens de administratie van de failliete vennootschap bestaat een
huurovereenkomst ten aanzien van het bedrijfspand met w oning aan het
adres Tijm 8 te Klazienaveen. De w oning en een appartement lijken te zijn
onderverhuurd. De precieze situatie is door het ontbreken van volledige
administratie (nog) niet duidelijk.

30-09-2021
1

In de onderhavige verslagperiode is met de eigenaren van de onroerende
zaak de afspraak gemaakt dat de huurovereenkomst (voor zover deze
bestaat) op 1 november 2021 is geëindigd. Daarmee is een eventuele
betalingsverplichting (tot betaling van huur) ook geëindigd. W at nog resteert
is de financiële afw ikkeling in de periode vóór die datum.

29-12-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap is opgericht op 14 februari 2020. De heer E. Aardema
bepaalde als bestuurder het beleid. Op 8 juli 2021 is de heer E. Aardema
overleden. De onderneming kw am op dat moment stil te liggen. De heer
Siew es als aandeelhouder heeft vervolgens besloten tot het doen van eigen
aangifte van faillissement omdat duidelijk w as dat de schuldenlast groter w as
dan de beschikbare middelen.

30-09-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
De failliete vennootschap had tot kort voor de faillietverklaring tw ee
w erknemers w aaronder de heer Aardema. De beide arbeidsovereenkomsten
zijn reeds voor faillissement geëindigd.

30-09-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

30-09-2021
1

Toelichting
Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van de curator blijven beperkt tot de inventarisatiefase
(w aaronder contact met het UW V). Omdat er geen lopende
arbeidsovereenkomsten zijn aangetroffen geldt dit onderdeel als afgerond.

30-09-2021
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

banksaldo

€ 3.793,65

totaal

€ 3.793,65

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De failliete vennootschap had de beschikking over een positief banksaldo. De
bank heeft het tegoed overgemaakt op de faillissementsrekening.

30-09-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft gecommuniceerd met de bank over het aanw ezige tegoed. Nu
het saldo is ontvangen is dit onderdeel afgerond.

30-09-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

openstaande verkoopfacturen

€ 25.928,06

totaal

€ 25.928,06

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De digitale administratie vermeldt openstaande verkoopfacturen ten bedrage
van in totaal € 25.928,06.

30-09-2021
1

Inmiddels is duidelijk dat de debiteurenadministratie van de failliete
vennootschap onvolledig is. Uit de reacties van de aangeschreven debiteuren
is gebleken dat de vorderingen reeds zijn voldaan of dat een korting is
overeengekomen. Actueel resteert er nog één debiteur die in totaal €
16.232,26 verschuldigd is.

29-12-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de beschikbare (digitale) administratie geraadpleegd en
daarover contact gehad met het boekhoudkantoor dat diensten verleende aan
de failliete vennootschap. De curator heeft de debiteuren aangeschreven met
het verzoek het openstaande bedrag op de faillissementsrekening te voldoen.

30-09-2021
1

De curator heeft de reacties van de debiteuren bestudeerd en beoordeeld. Al
vrij snel bleek dat er in feite nog één debiteur is die nog een bedrag van €
16.232,26 verschuldigd is. De betreffende debiteur liet w eten juridisch advies
te zullen inw innen. Inmiddels is van de juridisch adviseur nog altijd geen
inhoudelijke reactie ontvangen. De curator heeft een laatste sommatie
verstuurd met daarbij een conceptdagvaarding. Begin 2022 zal moeten
blijken of een procedure noodzakelijk is.

29-12-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De failliete vennootschap had de beschikking over een personenauto op basis
van een leaseovereenkomst. De leaseovereenkomst is beëindigd en de auto is
aan de leasemaatschappij geretourneerd.

30-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal crediteuren heeft aanspraak gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud. Omdat er geen materiële activa zijn aangetroffen
kunnen deze aanspraken niet w orden gehonoreerd.

30-09-2021
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden van de curator hebben betrekking op het beëindigen van
de leaseovereenkomst en het retourneren van het leaseobject. Daarnaast zijn
ontvangen aanspraken op eigendomsvoorbehoud beantw oord.

30-09-2021
1

De w erkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

29-12-2021
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 heeft de beschikking over de digitale administratie van de failliete
vennootschap. De volledigheid daarvan w ordt nog onderzocht maar door het
plotselinge overlijden van de bestuurder ligt voor de hand dat de informatie
niet up to date is.

30-09-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd (de failliete vennootschap is
opgericht op 14 februari 2020).

30-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

30-09-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.

30-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

30-09-2021
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

30-09-2021
1

Toelichting
De curator zal eventuele paulianeuze transacties onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In dit stadium kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan over de
rechtmatigheidsaspecten. De curator zal het gebruikelijke onderzoek later
verrichten.

30-09-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De w erkzaamheden van de curator beperken zich tot de inventarisatiefase.

30-09-2021
1

In de onderhavige verslagperiode is verder inventariserend onderzoek
gedaan naar bepaalde transacties. Tot het onderzoek behoort ook de
huurverhouding. Conclusies kunnen in dit stadium nog niet w orden
getrokken.

29-12-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.369,00

30-09-2021
1

€ 34.162,00

29-12-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

30-09-2021
1

Toelichting
Er zijn vijf concurrente crediteuren die hun vordering daadw erkelijk hebben
aangemeld.
12

29-12-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 30.695,20

30-09-2021
1

Toelichting
Bij de eigen aangifte van het faillissement is melding gemaakt van een totale
schuldenlast van circa € 64.000,00.
€ 46.347,05

29-12-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling kan nu nog niet w orden beoordeeld.

30-09-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven met de oproep hun vordering aan te
melden in het faillissement.

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

30-09-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- huurovereenkomst
De curator onderzoekt het bestaan van de huurovereenkomst ten aanzien van
de onroerende zaak te Klazienaveen.
- debiteuren
De reactie van de aangeschreven debiteuren w ordt voorlopig afgew acht.
- rechtmatigheid
De curator zal de beschikbare administratie onderzoeken.

30-09-2021
1

- huurovereenkomst
Voor zover er een huurovereenkomst met de failliete vennootschap als
huurder bestond, is deze op 1 november 2021 geëindigd. Dat aspect geldt
als afgerond.
- debiteuren
De curator w acht de reactie van de debiteur af. Bij het uitblijven van een
bevredigende reactie zal de curator de rechter-commissaris toestemming
vragen voor het starten van een incassoprocedure.
- rechtmatigheid
Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek zal w orden voortgezet.

29-12-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te beoordelen.

30-09-2021
1

De termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden bepaald in afw achting van
de betaling van de debiteur en de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

29-12-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
30-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

29-12-2021
2

