Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

7

Datum:

23-12-2016

Insolventienummer:

F.17/15/55

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000000195:F001

Datum uitspraak:

24-03-2015

Curator:

Mr. I. Grijpma

R-C:

mr. H.J. Idzenga

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Fiss Holland B.V. (hierna "de vennootschap")
Statutair gevestigd te (8926 NN) Leeuwarden aan de Jongemastate 42.
Het vestigingsadres is Lorentzkade 2 te Leeuwarden.
KvK nummer: 59194995
Activiteiten onderneming
De vennootschap drijft een onderneming die zich - volgens opgave van het handelsregister bezig houdt met het (doen) adviseren en uitvoeren van inspecties, alsmede het (doen)
verzorgen van opleidingen en het (doen) uitvoeren van kwaliteitsborging inzake veiligheid,
zowel met betrekking tot onroerende zaken als natuurlijke personen.
Omzetgegevens
Volgens een concept winst & verliesrekening d.d. 22 januari 2015 is er een netto omzet
gerealiseerd in 2014 van € 48.768,52.
Personeel gemiddeld aantal
Negen
Saldo einde verslagperiode
€ 12.332,41
€ 11.538,45

€ 11.547,17
€ 11.555,90
€ 11.566,23
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€ 2.040,49
€ 2.043,05
Verslagperiode
24 maart t/m 28 april 2015
29 april 2015 t/m 28 juli 2015
29 juli t/m 29 oktober 2015
30 oktober t/m 27 januari 2015
28 januari t/m 30 april 2016
1 mei 2016 t/m 15 augustus 2016
16 augustus t/m 30 november 2016
Bestede uren in verslagperiode
38,70
16,10

12,90
5,70
5,00
5,00
4,06
Bestede uren totaal
38,70
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54,80
67,70
73,40

78,24
83,24
87,00
Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten
worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 8 november 2013 em in het Handelsregister ingeschreven
sedert 11 november 2013. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de
besloten vennootschap POM Oostenrijk B.V. (75%) en de besloten vennootschap WFW
Holding B.V. (25%).
Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de besloten vennootschap WFW
Holding B.V.. De heer Wouwenaar is enig aandeelhouder en bestuurder van WFW Holding
B.V.
Naast het voornoemde bestuur kan als feitelijk beleidsbepaler worden aangemerkt dhr. W.
Rinsma.
Het bedrijf is opgericht nadat het faillissement is uitgesproken van de besloten vennootschap
Flameworks B.V. door de rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden d.d. 16 april 2013.
Flameworks hield zich bezig met min of meer gelijkluidende activiteiten, doch verrichte ook zelf
werkzaamheden in opdracht t.b.v. de brandveiligheid. De vennootschap geeft alleen advies en
verricht opleidingen op het gebied van (brand)veiligheid.

1.2

Winst en verlies
Uit een concept winst & verliesrekening d.d. 22 januari 2015 blijkt van een verlies van €
195.117,15 over het jaar 2014.
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Balanstotaal
Het balanstotaal is nog niet bekend bij de curator.

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken in lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de
gebruikelijke verzekeringen afgesloten. De betreffende verzekeringen waren reeds voor
faillissement geeindigd door middel van royement wegens premieachterstand.
De curator heeft een verzekering ten behoeve van de inventaris afgesloten voor de maand
april 2015. Nu er geen zekerheidsgerechtigden zijn zal de boedel de premie voor haar
rekening moeten nemen ad € 117,37.
De boedel heeft een bedrag ontvangen van de tussenpersoon verzekeringen van € 72,81.

1.6

Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Lorentzkade 2 en 2b te Leeuwarden van de
verhuurder dhr. S. Hoekstra. De huurovereenkomst is tussen partijen met wederzijds
JRHGYLQGHQYRRUIDLOOLVVHPHQWJHsLQGLJGSHU31 maart 2015.
'HFXUDWRUKHHIWLQRYHUOHJPHWGHYHUKXXUGHUDIJHVSURNHQGDWGHFXUDWRUQRJppQPDDQG
gebruik maakt van het gehuurde.
De curator heeft het pand aan de verhuurder bezemschoon opgeleverd.

1.7

Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een drietal werknemers van de vennootschap. Het loon
over de maanden januari en februari 2015 is onbetaald gelaten door de vennootschap.
De bestuurder heeft aangegeven dat de vennootschap is ingericht als een 'lean start-up bedrijf'
en dat dit risico's met zich meebrengt. Het bestuur was doende nieuwe investeerders te
zoeken. Dit is niet tijdig gelukt.
De curator zal de oorzaak van het faillissement is een later stadium onderzoeken.
De curator is de mening toegedaan dat de oorzaak van het faillissement (o.a.) te wijten is aan
mismanagement. Verwezen wordt naar punt 7. Daarnaast is de curator gebleken dat de
verhouding inkomsten uit werk en uitgaven volledig uit de pas liep, waardoor het slechts een
kwestie van tijd was dat een schuldeiser het faillissement zou aanvragen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Negen
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Aantal in jaar voor faillissement
Negen

2.3

Datum ontslagaanzegging
Het ontslag is zowel mondeling als schriftelijk door de curator aangezegd op 26 maart 2015.

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft een brief gezonden naar de werknemers en er heeft een
personeelsbijeenkomst plaatsgevonden op donderdag 26 maart 2015 waarbij het UWV voor
de intake aanwezig was.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
De curator heeft het Kadaster geraadpleegd.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De vennootschap beschikt over een (gebruikelijke) kantoorinventaris, diverse
handgereedschappen, een inrichting bestemd voor het geven van trainingen/lezingen, en een
aanhangwagen ingericht als BHV demonstratiewagen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 12.000,-- exclusief BTW.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met
het voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990,
juncto artikel 57 lid 3 Fw rekening moeten worden gehouden.
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De curator heeft de belangstellenden voor de activa, die zich bij haar hebben gemeld,
informatie toegezonden met het verzoek een bod uit te brengen. De curator heeft een drietal
biedingen ontvangen en met toestemming van de rechter-commissaris de activa verkocht aan
de uiteindelijk hoogste bieder.
De curator heeft onder meer gecorrespondeerd en getelefoneerd met de diverse
belangstellenden en de taxateur, en diverse gesprekken gevoerd.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De vennootschap beschikt niet over voorraden en/of onderhanden werk.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
De vennootschap beschikt onder meer over de volgende andere activa:
- handelnaam
- domeinnaam
- klantenbestand
- goodwill
- telefoon- en/of faxnummers

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is een verkoopopbrengst gerealiseerd van € 3.000,--.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
=RZHOGHEHVWXXUGHUDOVHHQH[WHUQHSDUWLMKHEEHQLQWHUHVVHJHWRRQGLQGHLPPDWHULsOHDFWLYD
Aangezien de bestuurder niet bij machte was een bedrag te voldoen heeft de curator verder
onderhandeld met de externe partij. Met toestemming van de rechter-commissaris is op 30
april 2015GHLPPDWHULsOHDFWLYDYHUNRFKWDDQ+HVWLD%UDQGSUHYHQWLH
De curator heeft gesprekken gevoerd, getelefoneerd en gecorrespondeerd met beide
belangstellenden.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens opgave van de directie zijn er geen debiteuren.

4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

23-12-2016

De vennootschap bankierde bij de ING Bank N.V. Op een drietal rekeningen staat in totaal een
tegoed van € 332,08. De curator heeft de bank verzocht de rekening te blokkeren/ op te heffen
en het tegoed over te maken op de faillissementsrekening. De bank heeft dit bedrag
overgemaakt.
De boedel heeft een aanvullende bedrag van de bank ontvangen van € 434,10. Dit bedrag is
afkomstig van een debiteur, vermoedt de curator, alsmede van de tussenpersoon
verzekeringen.
5.2

Leasecontracten
De vennootschap heeft de navolgende leasecontracten gesloten:
- een overeenkomst met betrekking tot een drietal auto's/ bedrijfswagens;
HHQRYHUHHQNRPVWPHWEHWUHNNLQJWRWHHQWZHHWDOSULQWHUVNRSLHsUDSSDUDWHQ
De curator heeft - na de contracten bestudeerd te hebben - meegewerkt aan het ophalen van
de betreffende zaken.

5.3

Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden gevestigd ten laste van de vennootschap.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een crediteur gemeld die een beroep doet op eigendomsvoorbehoud. De curator
heeft gekeken of voor een rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan
de daaraan te stellen eisen, wat het geval is. Met de crediteur heeft de curator afspraken
gemaakt met betrekking tot de uitlevering van de nog aanwezige zaken waarop een
eigendomsvoorbehoud rust.

5.7

Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep op gedaan.

5.8

Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep op gedaan.
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Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en gecorrespondeerd met de ING
Bank, en crediteuren met een recht op teruggave van zaken.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De curator acht het niet in belang van de boedel de onderneming voor een korte duur voort te
zetten. De bestuurder heeft zulks in eerste instantie wel verzocht, doch al vrij snel werd
duidelijk dat de kosten de (onzekere) inkomsten zouden overstijgen.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
Direct na aanvang van faillissement is de curator gebleken dat er in de markt voldoende
belangstelling bestaat voor een mogelijke doorstart van de onderneming. De curator heeft de
verschillende mogelijkheden geinventariseerd en in het bijzonder hoe concreet en hoe
omvangrijk de belangstelling is.

6.5

Doorstart: Verantwoording
De curator heeft overleg gevoerd en gecorrespondeerd met twee belangstellenden, de
bestuurder van de vennootschap en een externe partij. De curator heeft met toestemming van
GHUHFKWHUFRPPLVVDULVGHLPPDWHULsOHDFWLYDYHUNRFKWDDQGHH[WHUQHSDUWLM1DDVWGH]H
activa heeft deze partij inmiddels een werknemer een arbeidscontract aangeboden.
Mogelijkerwijs worden meer werknemers van de vennootschap een baan aangeboden.

6.6

Doorstart: Opbrengst
De verkoopopbrengst bedraagt € 3.000,--. Zie ook 'Andere Activa'

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De curator heeft gesprekken gevoerd, gecorrespondeerd met diverse partijen en de
verkoopovereenkomst opgesteld.
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Boekhoudplicht

7

Datum:

23-12-2016

De administratie van de vennootschap wordt in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres
Lorentzkade 2 te Leeuwarden. Voor de digitale administratieve vastlegging wordt gebruik
gemaakt van een softwarepakket van de accountant. De administratie - voor zover aanwezig
fysiek en digitaal - is door de curator veilig gesteld.
De curator heeft gelet op de aanwezige administratie de nodige vragen aan de bestuurder van
de vennootschap. De curator heeft daarom de bestuurder en zijn echtgenote (hield zich bezig
met de boekhouding) uitgenodigd voor een gesprek.
De bestuurder (en zijn echtgenote) hebben afgezien van een gesprek met de curator.
Schriftelijk heeft de curator vragen gesteld aan de bestuurder waarop de curator (deels)
antwoord heeft gekregen.
De curator is de mening toegedaan dat de administratie niet voldoet aan het bepaalde in art.
2:10 BW. De curator heeft de bestuurder daarvoor eind augustus 2015 aansprakelijk gesteld.
De curator heeft onlangs de rechter-commissaris van bovenstaande op de hoogte gebracht,
waarbij mogelijkheden zijn aangedragen voor mogelijke juridische stappen. De curator is in
afwachting van de reactie van de rechter-commissaris.
De curator heeft overleg gevoerd met de rechter-commissaris. Naar aanleiding daarvan zal de
curator een aantal stappen zetten teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris het faillissement aangevraagd
van de bestuurder, WFW Holding B.V. Het faillissement is uitgesproken op 26 april 2016. De
curator zal de vorderingen in het faillissement van WFW Holding indienen.
De vordering van € 338.572,30 is ingediend in het faillissement van WFW Holding.
7.2

Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De vennootschap is opgericht in november 2013.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.
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De curator verwijst naar 7.1. De curator is de mening toegedaan dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur.
De curator verwijst naar 7.1.
De curator heeft melding gedaan van faillissementsfraude.
7.6

Paulianeus handelen
De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.
De curator is gebleken dat er betalingen zijn verricht aan derden waarvan geen facturen zijn
aangetroffen in de boekhouding. Het is niet duidelijk of er diensten of producten geleverd zijn
waarop de betalingen zien. Voor de duidelijkheid merkt de curator op dat onder deze derden
ook de persoonlijke vennootschappen van de bestuurder vallen.
De curator onderzoekt of het zinvol is een procedure te starten jegens deze derden.
De curator heeft 3 personen aangeschreven, die bedragen hebben ontvangen van afgerond €
36.000, € 18.000 en € 5.000.
'HFXUDWRUKHHIWYDQppQSHUVRRQJHHQUHDFWLHJHNUHJHQ9DQGHRYHULJHSHUVRQHQKHHIW]LMGH
RQGHUOLJJHQGHIDFWXUHQRQWYDQJHQ$DQppQSHUVRRQ]LMQQRJDDQYXOOHQGHYUDJHQJHVWHOG'H
curator zal in de komende verslagperiode een standpunt innemen of er sprake is geweest van
paulianeus handelen, ter zake de verschillende personen die aangeschreven zijn.
De curator heeft onlangs - na lang aandringen - nog nadere informatie ontvangen van
een debiteur. Dit wordt de komende verslagperiode onderzocht door de curator.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.
De curator heeft de aanwezige administratie bestudeerd, gecorrespondeerd met de bestuurder
en de rechter-commissaris en overleg gevoerd met de belastingdienst.
De curator heeft mondeling overleg gevoerd met de rechter-commissaris, gecorrespondeerd
met de belastingdienst en derden.
De curator heeft een processtuk opgesteld, een procedure gevoerd en derden aangeschreven.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

23-12-2016

De boedelvorderingen zullen in ieder geval bestaan uit het salaris van de curator, de
verschotten en de verzekering van de curator. Overige boedelvorderingen zijn nog niet
(voldoende) bekend.
Huur na faillissementsdatum: € 2.700,--.
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 42.563,47
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 134.812,--.
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 134.529,--.
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 141.804,--.
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 150.848,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Nog niet bekend.
Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 83.879,97

8.4

Andere pref. crediteuren
Nog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Nog niet bekend.
Tot op heden zijn 28 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
Tot op heden zijn 29 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
Tot op heden zijn 30 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
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Bedrag concurrente crediteuren
Nog niet bekend.
Op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren staat thans genoteerd € 57.702,83.
Op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren staat thans genoteerd € 57.872,64.
Op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren staat thans genoteerd € 58.580,96.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nu nog te vroeg om daarover een uitspraak te doen.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht waaronder de crediteuren
aangeschreven.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
De boedel is (nog) niet betrokken bij een procedure.

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

10.2

Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- afronden verkoop activa;
- onderzoek administratie/ rechtsmatigheidsvraagsstukken.
In de komende periode zal de curator zich richten op de werkzaamheden:
- onderzoek oorzaak faillissement;
- onderzoek administratie / rechtmatigheidsvraagstukken.
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In de komende periode zal de curator zich richten op:
- onderzoek pauliana
- overleg rechter-commissaris betreffende onbehoorlijk bestuur
In de komende periode zal de curator zicht richten op:
- onderzoek pauliana
- uitwerken van hetgeen besproken is met de rechter-commissaris
In de komende periode zal de curator zich richten op:
- onderzoek pauliana
- uitwerken van hetgeen besproken is met de rechter-commissaris
In de komende periode zal de curator zich richten op:
- onderzoek pauliana
- uitwerken van hetgeen besproken is met de rechter-commissaris
In de komende periode zal de curator zich richten op:
- onderzoek pauliana
- overleg meldpunt faillissementsfraude
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.
Over drie maanden.
Over drie maanden.
Over drie maanden.
Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
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