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R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
Mr. I. Grijpma

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Fiss Holland B.V.

11-05-2018
7

Gegevens onderneming
Vestigingsadres: Jongamastate 42, 8926 NN Leeuw arden

11-05-2018
7

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 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 kw aliteitsborging inzake veiligheid, zow el met betrekking tot
onroerende zaken als natuurlijke personen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 48.768,52

Winst en verlies
€ 195.117,15

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

11-05-2018
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Toelichting financiële gegevens
Het bovengenoemde resultaat w as in het jaar 2014 negatief.

11-05-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

11-05-2018
7

Boedelsaldo
04-10-2018
8

Boedelsaldo
€ 2.061,84

04-01-2019
9

Boedelsaldo
€ 2.063,57

Verslagperiode
11-05-2018
7

van
1-1-2018
t/m
30-4-2018

04-10-2018
8

van
1-5-2018
t/m
30-9-2018

04-01-2019
9

van
30-9-2018
t/m
30-12-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

3,18 uur

8

1,06 uur

9

1,12 uur

totaal

4,24 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 7. Het is evenw el het 12e
verslag.

11-05-2018
7

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 8. Het is evenw el het 13e
verslag.

04-10-2018
8

Het programma Toezicht nummert dit verslag als 9. Het is evenw el het 14e
verslag.

04-01-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

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
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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 administratie van de vennootschap w ordt in fysieke zin gevoerd en
bew aard op het adres Lorentzkade 2 te Leeuw arden. Voor de digitale
administratieve vastlegging w ordt gebruik gemaakt van een softw arepakket
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van de accountant. De administratie - voor zover aanw ezig fysiek en digitaal is door de curator veilig gesteld.
De curator heeft gelet op de aanw ezige 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 w aarop
de curator (deels) antw oord 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 rechtercommissaris van bovenstaande op de hoogte gebracht, w aarbij mogelijkheden
zijn aangedragen voor mogelijke juridische stappen. De curator is inafw achting
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, W FW Holding B.V. Het faillissement is
uitgesproken op 26 april 2016. De curator zal de vorderingen in het
faillissement van W FW Holding indienen.
De vordering van € 338.572,30 is ingediend in het faillissement van W FW
Holding.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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De curator verw ijst naar 7.1. De curator is de mening toegedaan dat er sprake
is van onbehoorlijk bestuur en heeft melding gedaan van faillissementsfraude.
verslag 10
De curator heeft overleg gevoerd met de curator van de bestuurder. De curator
heeft voorts diverse stukken ontvangen van de bestuurder naar aanleiding
van vragen die de curator heeft gesteld met betrekking tot de administratie
van de vennootschap. De curator is doende met de bestudering daarvan en zal
daarna contact opnemen met bestuurder en zijn curator.
verslag 11
De curator heeft de reactie van de bestuurder bestudeerd en overleg gevoerd
met de curator van de bestuurder. De curator zal de rechter-commissaris
hiervan separaat op de hoogte stellen en vervolgens besluiten of en zo ja,
w elke stappen ondernomen moeten w orden.
verslag 12
De curator heeft de afgelopen verslagperiode opnieuw gesproken met de
curator van de bestuurder en de belastingdienst als grootste schuldeiser. De
curator zal haar bevindingen in de komende verslagperiode bespreken met de
rechter-commissaris.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-10-2018
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In het laatste faillissementsverslag van de (feitelijk) bestuurder van de
vennootschap heeft de curator mr. Bremer aangegeven dat de bestuurder een
akkoord w enst aan te bieden aan zijn crediteuren. De curator in onderhavig
faillissement heeft de vordering jegens de bestuurder ingediend in het
persoonlijke faillissement van de bestuurder en vermoedt dat de bestuurder
op korte termijn contact zal opnemen met de curator.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
In november en december 2018 heeft de curator e-mailcontact gehad met de
(feitelijk) bestuurder in het kader van het aanbieden van een akkoord in zijn
persoonlijke faillissement. De laatste stand van zaken, w at bekend is bij de
curator, is dat zijn advocaat contact zal opnemen met curator mr. Bremer. De
curator verw acht in de komende maanden meer duidelijkheid te krijgen.

7.6 Paulianeus handelen

04-01-2019
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
De curator is gebleken dat er betalingen zijn verricht aan derden w aarvan
geen facturen zijn aangetroffen in de boekhouding. Het is niet duidelijk of er
diensten of producten geleverd zijn w aarop 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.
De curator heeft van één persoon geen reactie gekregen. Van de overige
personen heeft zij de onderliggende facturen ontvangen. Aan één persoon zijn
nog aanvullende vragen gesteld. De curator zal in de komende verslagperiode
een standpunt innemen of er sprake is gew eest van paulianeus handelen, ter
zake de verschillende personen die aangeschreven zijn.
De curator heeft - na lang aandringen - nog nadere informatie ontvangen van
een debiteur. Dit w ordt de komende verslagperiode onderzocht door de
curator.
Na onderzoek daartoe, komt de curator tot de conclusie dat het zeer lastig
w ordt de onjuistheid van de ontvangen facturen aan te tonen. De curator
heeft geen bew ijzen dat de verstrekte opdracht en de gew erkte uren niet in
verhouding staan met de bedragen die gefactureerd zijn.
De curator heeft, gelet daarop, dit onderdeel afgesloten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 45.263,47
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Huur na faillissementsdatum: € 2.700,-Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 42.563,47

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 150.848,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 83.879,97

11-05-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

11-05-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 58.580,96

11-05-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens de toestand van de boedel op de voet van art. 16 Fw ,
zonder dat aan preferente of concurrente crediteuren enige uitkering zal
w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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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 de komende verslagperiode zal de curator contact opnemen met de rechtercommissaris en beoordelen of en zo ja, w elke stappen ondernomen moeten
w orden jegens de bestuurder.
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De curator w acht het voorstel af van de bestuurder inzake het akkoord
crediteuren.

04-10-2018
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
4-4-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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